
Čeká nás cenový boom?
V nedělní relaci Otázky Václava Moravce v České televizi

11. května zaznělo velmi vážné téma, k němuž se vyjadřovali od-
borníci – téma ceny potravin a chování řetězců v ČR. Vedle mi-
nistra zemědělství Petra Gandaloviče to byl i stínový ministr ze-
mědělství ČSSD Michal Hašek, prezident Agrární komory ČR 
Jan Veleba a nově zvolený prezident Svazu obchodu a cestovního 
ruchu Zdeněk Juračka.

Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Veleby letos v Čes-
ku dále podraží pečivo a pravděpodobně i vepřové maso. Celkem 
podle něj ceny potravin vzrostou o více než deset procent. Ministr 
zemědělství Petr Gandalovič (ODS) předpokládá zdražení potra-
vin maximálně kolem deseti procent, stínový ministr zemědělství 
a předseda poslaneckého klubu ČSSD Michal Hašek očekává zvý-
šení cen mezi 10 a 20 procenty. „Na rozdíl od pana ministra (Gan-
daloviče) mám názor, že se nezastavila cena pečiva, pečivo zkrátka 
roste dál, roste v prvním čtvrtletí. Čeká nás pravděpodobně určitý 
cenový boom u vepřového masa, protože stavy už jsou tak zdecimo-
vané, že zkrátka přijde den v tomto roce, kdy bude nedostatek pra-
sat a zvýší se to,“ uvedl Veleba.

Poukázal na údaje ze světového trhu s potravinami. „To základ-
ní číslo říká, že meziroční poptávka po potravinách ve světě se bu-
de zvyšovat zhruba o šest procent, kdežto hrubá produkce, to zna-
mená výroba světová, bude pod čtyřmi procenty, čili poptávka bude 
trvale větší, než jsou možnosti výroby,“ řekl Veleba. Kromě převi-
su poptávky nad nabídkou budou podle něj za zdražením potravin 
stát také rostoucí ceny ropy nebo spekulativní kapitál, který vstou-
pil na trh se zemědělskými komoditami. Ceny potravin v České re-
publice se výrazně zvýšily už loni, když prudký růst cen potravinář-
ských surovin na světových trzích donutil výrobce přenášet zvýšené 
náklady do cen zboží. Například kilogram chleba během loňské-
ho roku podražil o 6,60 koruny, čtvrtka másla téměř o 11 korun. 
Světové ceny potravin jsou ovlivněny loňskou neúrodou, která po-
stihla Austrálii a částečně i Evropu a USA. Odborníci také pou-
kazují na vliv růstu spotřeby v asijských zemích, kde se zvyšuje ži-
votní úroveň. Někteří experti spojují zdražování potravin s rozvo-
jem používání bio paliv, při jejichž výrobě se zemědělské plodiny 
zpracovávají. 

S cenami potravin samozřejmě úzce koresponduje i chování 
řetězců na českém trhu, kde jich je v rámci EU největší koncen-
trace a ne vždy se chovají k českým potravinářům zcela korektně. 
Vláda připravuje vlastní návrh legislativních změn k regulaci trž-
ní síly obchodních řetězců. Ve sněmovně ho chce projednat záro-
veň s návrhem zákona, který předložil poslanec a stínový ministr
zemědělství ČSSD Michal Hašek a je z valné části připravený 
z podkladů Potravinářské komory ČR. Poslaneckou předlohu 
upravující vztahy mezi obchodními řetězci a dodavateli v březnu 
vláda odmítla. Ministr Gandalovič ale očekává, že ve sněmovně 
návrh projde prvním čtením a projednají ho výbory. 

Vládní návrh podle Gandaloviče stihne ministerstvo průmys-
lu a obchodu připravit tak, aby se jím mohly sněmovní výbory 
zabývat zároveň s poslaneckou předlohou. „Mohou to být urči-
té legislativní úpravy o tom, jakým způsobem se fakticky vynu-
cují již dnes platná ustanovení obchodního zákoníku a zákona 
o hospodářské soutěži,“ naznačil Gandalovič. Tuzemští zeměděl-
ci a potravináři podle Haška čekali na podobnou změnu 14 měsí-
ců. „My jsme tady seděli loni v březnu a tehdy jste, pane minis-
tře (Gandaloviči), řekl, že chystáte nějaké vlastní opatření, pak 
jsme si to zopakovali na podzim, pak se ukázalo, že žádné další 
není,“ řekl v Otázkách Hašek. Právě proto podle něj nový zákon 
sepsala Potravinářská komora ČR ve spolupráci s Agrární komo-
rou ČR. Zcela nový zákon k regulaci tržní síly obchodních řetěz-
ců je podle Gandaloviče zbytečný a postačí upravit platné zákony. 
„My jsme toho názoru, že pokud v zákoně obchodním a v zákoně 
o hospodářské soutěži jsou nějaká ustanovení, která se ne zcela 
dodržují, například pokud se týká splatnosti za rychloobrátkové 
zboží, která má být do 30 dnů – známé je, že hypermarkety platí 
pekařům třeba až do 90 dnů – tak s tímto nešvarem je třeba ně-
co udělat,“ uvedl ministr. Hrozí podle něj nebezpečí, že řetězce 
na novou regulaci v tuzemsku zareagují obratem k zahraničním 
dodavatelům. „Jestliže tady dáme řetězcům nějaké další povin-
nosti, které musí splňovat vůči dodavatelům, tak logicky řetězce 
první, co udělají, že začnou dovážet příslušné zboží ze zahrani-
čí,“ řekl Gandalovič. Podle poslaneckého návrhu by obchodníci 
s ročním obratem vyšším než pět miliard korun měli vypracovat 
etický kodex vůči svým dodavatelům, který budou muset dodržo-
vat. Pokud obchodní řetězce tato etická pravidla poruší a zneuži-
jí své výsadní postavení na trhu, tak by jim podle Haška hrozila 
pokuta v rozmezí od 100 000 až po deset milionů korun, případ-
ně sankce do deseti procent z čistého obratu. Dodržování zákona 
má kontrolovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

  Eugenie Línková
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Vám přinášíme
výsledky soutěže

o Mlékárenský výrobek
roku 2008

Vážený pane ministře,
vážené dámy, vážení pánové,
jsem rád, že zde na tomto diskusním shro-
máždění mohu vystoupit jako zástupce po-
travinářů a zpracovatelů a seznámit vás s na-

ším pohledem na současnou situaci v země-
dělsko-potravinářském sektoru.

Nelze předstírat, že situace v zemědělství 
a potravinářství v České republice je dobrá. 
Domnívám se, že kdybychom se všichni mě-

Slovo prezidenta
Potravinářské komory ČR 

Ing. Miroslava Tomana, CSc., 
KTERÉ PREZIDENT PK ČR PŘEDNESL NA SHROMÁŽDĚNÍ ZEMĚDĚLCŮ 

A ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT
S MINISTREM ZEMĚDĚLSTVÍ ČR MGR. PETREM GANDALOVIČEM 16. 5. 2008

li tak dobře, asi zde společně nesedíme a ne-
snažíme se o to nalézt východiska z tohoto 
neradostného stavu. Musím říci, že prokla-
movaný ekonomický liberalismus a myšlen-
ka „trh všechno vyřeší“ v zemědělství příliš 
nefunguje. Nevím zatím o nikom, kdo by při-
šel na to, jak přesvědčit krávu, aby přestala 
na povel dojit a začala zase, až v Číně začnou 
pít znovu mléko a poptávka vzroste. Hospo-
dářská zvířata tedy zjevně liberalismus pří-
liš netrápí.

Jakýmsi vodítkem a řekněmě i stabilizací 
pro náš resort měla být koncepce zeměděl-
ství a potravinářství. Bohužel ministerstvem 
představený dokument nemá ani obsah a ani 
záměr (pokud za něj nepovažujeme obnovu 
starých cest a remízků) a neobsahuje jediné 
číslo, týkající se výroby. Jsem přesvědčen, že 
je to důsledek toho, že nebyl konzultován ani 
s Agrární, ani s Potravinářskou komorou ČR. 
A protože znám odborné pracovníky minis-
terstva, tak se domnívám, že koncepce neby-
la diskutována ani s nimi. Je to pro mě o to 
větší zklamání, protože několikrát jsem ve-
řejně nabídl ministru zemědělství, že Potra-
vinářská komora ČR je připravena aktivně 
na koncepci spolupracovat. Bohužel, tato na-
bídka nepadla na úrodnou půdu (abychom 
se drželi zemědělské terminologie).

Ostatně o potravinářství se příliš nezmiňu-
jí ani priority České republiky pro předsed-
nictví v Radě EU. To mne dost udivuje, pro-
tože Francie, která Unii předsedá před námi, 
považuje evropské zemědělství a potravinář-
ství za strategický sektor a prioritu svého 
předsednictví. Nemluvě o tom, Společná ze-
mědělská politika by měla podle vyjádření 
francouzských vládních činitelů především 
zajišťovat pro EU potravinovou nezávislost 
a bezpečnost. A to je francouzská vláda pra-
vicová stejně jako vláda česká. Odkud tedy 

Světový Den Mléka 2008 – letos 15. ročník

(Pokračování na straně 2)

Praha (fk) – Tak 
jako každým rokem 
– poslední úterý 
měsíce května je 
zasvěceno mléku 
a čeští mlékaři ten-

to svůj svátek nejenže slaví, ale mají 
jej rádi a všichni příznivci tohoto bílé-
ho tekutého zlata a výrobků z něj také. 
To dokázal mírou vrchovatou slavnostní 
akt oslavy Světového dne mléka 2008, 
a to v pořadí již patnáctý, který se ko-
nal 27. května 2008 jako v minulých le-
tech v areálu hotelu Parkhotel v praž-
ských Holešovicích. Pořadatel celé této 
slavnostní události byl již tradičně La-
dislav Likler a jeho vzorná příprava se 
promítla do úspěšného, velmi příjemné-
ho a opravdu milého průběhu konání.

Letošními hlavními pořadateli byly: Mi-
nisterstvo zemědělství České republiky, Čes-
komoravský svaz mlékárenský, Agrární ko-
mora České republiky, a to pod záštitou 
ministra zemědělství. Jednotlivé tyto orga-
nizace reprezentovali Ing. Stanislav Kozák, 
náměstek ministra zemědělství, a Ing. Fran-
tišek Sládek, CSc., vrchní ředitel Sekce po-
travinářských výrob MZe a ředitel Úřadu 
pro potraviny, Michal Němec, předseda 
ČMSM, a Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezi-
dent AK ČR. Za SZIF byl přítomen ředi-
tel této organizace Ing. Tomáš Révész a ře-
ditelka marketingu paní Dana Půtová. Ke 
slavnostnímu klimatu přispěla i účast prezi-
denta Potravinářské komory ČR Ing. Miro-
slava Tomana, CSc., a senátora MVDr. Jiří-

ho Lišky, místopředsedy Senátu Parlamentu 
České republiky.

V úvodní části programu byly představe-
ny mlékárenské výrobky firem, které letoš-
ní oslavu Světového dne mléka garantovaly: 
Danone a. s., Praha, Bongrain Czech Ma-
nagement and Services, s. r. o., InterLacto 
Group, a Olma, a. s., Olomouc. Rozhovo-
ry o mléčných výrobcích vedly se zástupci 
těchto společností známé televizní moderá-
torky Stanislava Lekešová a Marie Retková. 

I letos byly vyhlášeny výsledky soutěže 
o nejlepší českou sýrovou etiketu předcho-
zího roku, pořádanou Klubem sběratelů ku-
riozit. Vítězem se stala série krabiček a eti-
ket sýra PRESIDENT pro mlékárnu Klato-
vy (Lactalis). 

Zlatým hřebem oslavy bylo vyhlášení ví-
tězů soutěže o „Mlékárenský výrobek roku 
2008“. Tohoto úkolu se ujal Ing. František 
Sládek, CSc., vrchní ředitel Sekce potravi-
nářských výrob MZe a ředitel Úřadu pro po-
traviny. V kategorii jogurty a zakysané vý-
robky zvítězil BIO jogurt borůvka z Mlékár-
ny Valašské Meziříčí, s. r. o. V silně obsazené 
skupině přírodních sýrů získal nejvíce bo-
dů sýr El Grillo, výrobce Mlékárna Olešni-
ce, RMD – člen skupiny InterLacto Group. 
V tavených sýrech vyhrál sýr Excelent se 
šunkou vyráběný mlékárnou Moravia Lac-
to v Jihlavě, také člen skupiny InterLacto 
Group. Ve skupině speciálních mléčných vý-
robků získal první místo výrobek Šodó s va-
nilkovou příchutí z Mlékárny Hlinsko. 

Navíc mediální komise vybrala ze všech 
hodnocených výrobků jeden výrobek, který 
získává v soutěži HLAVNÍ CENU. A tím 

oceněným byl výrobek Excelent tavený uze-
ný sýr výrobce Moravia Lacto a. s., Jihla-
va. DIPLOM ZA CELKOVÉ PRVENSTVÍ 
výrobku, který dostal v soutěži nejvíce bo-
dů se stal přírodní sýr El Grillo z Mlékárny 
Olešnice. Obě ocenění pak převzal Ing. Sta-
nislav Coufal, reprezentant seskupení Inter-
Lacto Group, do něhož obě vítězné mlékár-
ny patří.

Pořadatel pan Ladislav Likler také po-
děkoval členům hodnotitelských komi-
sí celé soutěže za jejich práci. A zejména 
doc. Ing. Ladislavu Čurdovi z VŠCHT v Pra-
ze za významnou pomoc při přípravě a re-
alizaci vlastního hodnocení přihlášených 
výrobků a utřídění výsledků celé soutěže 
o „Mlékárenský výrobek roku 2008“.

K odlehčení oslavy přispělo i velmi vtipné 
vystoupení pana Rudolfa Křesťana, který ve 
svém fejetonu pojednal „po svém“ o mléce. 
Letos se povedlo i počasí, a tak bylo možné 
posedět i na terase, kde bylo podáváno osvě-
žující pití a chutná občerstvení, včetně grilo-
vaného sýra El Grillo. Hudba letos chyběla, 
ale vysoká účast a příjemná přátelská atmo-
sféra zajisté potěšily srdíčka českých mléka-
řů vrchovatě i bez ní. Jen malé přání na zá-
věr – ať žezlo po panu Liklerovi v pořádání 
od příště převezme zase schopná, zapálená 
a šikovná ruka.

A právě zde je prostor pro poděkování pa-
nu Ladislavu Liklerovi za všech patnáct 
uplynulých ročníků oslav „Světového dne 
mléka“.  Láďo, děkujeme!
 F. Kruntorád



NOVÁ GLOBÁLNÍ SITUACE

České zemědělství se nachází v období 
velkých změn, které mají kořeny ve změnách 
evropských a globálních. Vývoj cen většiny 
důležitých komodit v posledním roce uká-
zal, jak je zemědělství celosvětově prováza-
né a jak celosvětová vzrůstající poptávka po 
potravinách spolu s dalšími vlivy zahýbá ce-
nami v Evropě i u nás. Přestože světové ceny 
některých zemědělských surovin v současné 
době klesají, jsou prakticky u všech v sou-
časné době na podstatně vyšších hodnotách 
v porovnání s počátkem loňského roku a pro-
gnózy se shodují na tom, že se na původní 
hodnoty asi nevrátí.

V krátkém přehledu mi dovolte uvést několik 
aktuálních světových cen:
–  pšenice ke včerejšímu dni činí 870 amerických 

dolarů za bušl, počátkem loňského roku byla 
přitom 425 dolarů a postupně se vyšplhala až 
na 1517 dolarů, konkrétně 12. března letošní-
ho roku.

–  kukuřice je v současné době 596 dolarů za bušl, 
počátkem letošního května ale dosáhla až 629 
dolarů. V lednu 2007 se ale kukuřice prodáva-
la za 362 dolarů.

–  evropská ceny řepky byla počátkem roku 2007 
něco přes 267 eur za tunu, letos 3. března do-
sáhla až na 515 eur za tunu a v současné době 
je 441 eur za tunu.
Zatímco světové ceny rostlinných komodit s vý-

jimkou rýže v poslední době klesají, může být dob-
rou zprávou pro naše zemědělce vzestup cen živo-
čišných komodit. Přestože zde není tolik světová 
cena provázána s naší, vliv je nesporný, a proto 
uvádím světové ceny.
–  po poklesu cen hovězího masa z počátku letoš-

ního dubna na 87 centů za libru dosáhla tento 
týden cena hovězího téměř 95 centů za libru, 
což je oproti počátku roku 2007 (tehdejší cena 
92 centů) mírný vzestup a oproti minulému mě-
síci vzestup docela znatelný. 

–  výrazně vzrostly také ceny vepřového masa: Ce-
na vepřových půlek dosáhla tento týden 78 cen-
tů za libru, ještě počátkem letošního března by-
la ale jen 56 centů a v prosinci loňského roku 
dokonce jen 51 centů. V současné době již svě-
tové ceny vepřového překonaly ceny z počátku 
roku 2007, kdy jen mírně překračovaly 60 cen-
tů za libru.
Celkově je možné říci, že ceny rostlinných suro-

vin klesají, ale stále jsou dostatečně vysoké, a svě-
tové ceny živočišných komodit se začaly zvyšovat.

NOVÉ VÝZVY PRO EVROPSKÉ
I ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Vzhledem k přibývajícímu počtu lidí na planetě 
a zvyšujícím se nárokům na spotřebu potravin lze 
očekávat, že nejde o dočasný výkyv, ale dlouhodo-
bý trend. To přináší pro evropské i naše zeměděl-
ství zcela nové výzvy, kterým je nutné přizpůsobit 
jednotlivé zemědělské politiky. Do hry se tak vrací 
řada v minulých letech opomíjených pojmů, jako 
je globální potravinová bezpečnost nebo urychlení 
změn v rámci Společné zemědělské politiky EU. 
V rámci EU se musí především změnit dosavadní 
dlouholetý přístup, podle kterého Evropa výrobu 
spíše omezovala a svazovala různými kvótami. Ny-
ní je třeba naopak odstraňovat bariéry bránící pro-
dukci a vytvořit prostor pro její nárůst.

Na toto téma vedeme celou řadu jednání, jed-
ním z důležitých bylo například mé loňské setká-
ní s ministrem zemědělství a rybolovu Francie Mi-

chelem Barnierem. Společně jsme se shodli mimo 
jiné na tom, že je třeba se vážně zamyslet nad dal-
ším rozvojem zemědělství v EU a na nutnosti ko-
ordinace vzájemných postojů v rámci našich před-
sednictví. „Ve světě, kde bude zapotřebí vyproduko-
vat lepší a kvalitnější potraviny tak, aby nakrmily 
devět miliard lidí, musí všechny země včetně Evropy 
hrát svou roli,“ uvedl při setkání francouzský mi-
nistr. Na stejné téma – globální potravinová bez-
pečnost a problémy s tím spojené svolává na příští 
měsíc ministry zemědělství z celého světa i FAO. 
Je tedy jasné, že mnohé dosavadní postoje a pozi-
ce se budou postupně měnit.

SITUACE
V ČESKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

Naše zemědělství prokázalo, že dokáže velmi 
rychle a efektivně reagovat na příležitosti, které 
mu tento vývoj dává. Dokazují to například vý-
sledky agrárního zahraničního obchodu. V porov-
nání s rokem 2006 vzrostl v loňském roce náš 
agrární vývoz o 23,7 procenta a naopak agrární 
dovoz poklesl o 11,2 procenta. Dovoz ze zemí pů-
vodní EU-15 v porovnání s rokem 2006 vzrostl 
o zhruba 11 miliard korun, náš vývoz do těchto 
zemí ale také vzrostl, a to o zhruba 9 miliard ko-
run. V důsledku toho došlo k prohloubení pasiv-
ní bilance obchodu s těmito státy o 1385 mil. Kč. 
Bilance s EU-15 je tedy v roce 2007 záporná, a to 
– 37 096 mil. Kč. Ve vztahu k novým evropským 
zemím jsme si v loňském roce o více jak 7 miliard 
Kč zlepšili obchodní bilanci a její výsledek je klad-
ný. Dlouhodobá pasivní bilance agrárního obcho-
du se meziročně snížila o téměř šest miliard korun 
na necelých minus 28 miliard.

Přestože víme, že na tomto vývoji má největší 
podíl vývoz pšenice a mléka jakožto surovin, ni-
koli výrobků, jde o první známku pozitivního vý-
voje po mnoha letech.

V rozporu s názory o snižování rozměru země-
dělství v ČR se v loňském roce podstatně zvýšila 
zemědělská produkce. Potvrzují to údaje takzvané-
ho Souhrnného zemědělského účtu. Ze statistic-
kých údajů vyplývá, že v loňském roce došlo v ČR 
v porovnání s okolními zeměmi meziročně ke zvý-
šení celkové produkce zemědělství o 15,6 pro-
centa, z toho v rostlinné výrobě o 30,6 procenta 
a v živočišné výrobě o 0,2 procenta. Z našich sou-

sedů se může obdobným růstem produkce poch-
lubit jen Polsko (meziroční nárůst o 17,9 procen-
ta), v Rakousku ale vzrostla zemědělská produkce 
v loňském roce jen o 9,4 procenta, na Slovensku 
o 1,2 procenta a v Maďarsku dokonce došlo ke sní-
žení zemědělské produkce o 1,5 procenta.

HLAVNÍ SMYSL REFOREM
I české zemědělství se tak mění ze ztrátového 

odvětví v ziskovou a rozvíjející se součást našeho 
hospodářství a musíme udělat vše pro to, aby moh-
lo této šance využít k dalšímu rozvoji. Zároveň je 
ale nutné, aby zvýšená zemědělská produkce se 
neděla na úkor kvality životního prostředí, pře-
devším půdy a vody a aby uchovala krajinu v do-
statečné kvalitě a s potřebnými vlastnostmi dal-
ším generacím. Péči o krajinu nelze tak vnímat 
jako něco, co je namířeno proti zájmům produkč-
ního zemědělství. Je tomu právě naopak, kvalita 
půdy nebo její schopnost zadržovat vodu je jed-
nou ze základních podmínek konkurenceschop-
ného zemědělství. Zvýšená produkce a ziskovost 
s sebou přinese také větší zájem o zemědělskou 
půdu, a proto je třeba věnovat velkou pozornost 
právnímu prostředí, které určuje vlastnická a ná-
jemní práva.

Reforma českého zemědělství, kterou jsme při-
bližně před měsícem představili veřejnosti spo-
lu s premiérem Mirkem Topolánkem, na všechny 
aktuální výzvy, které před zemědělstvím stojí, re-
aguje. Vytváří prostor pro svobodné zemědělské 
podnikání a zvýšení produkce tam, kde je to mož-
né, a na druhé straně dává pro tento rozvoj pevná 
pravidla. Její hlavní cíle se dají shrnout do čtyř 
oblastí: 1. kvalita života na venkově, 2. konkuren-
ceschopnost zemědělských podniků a odstraně-
ní byrokratických bariér pro jejich produkci, 3. 
důraz na vlastnická práva k půdě a péči o krajinu 
a 4. aktivní vystupování České republiky v Bruse-
lu, kde se pravidla pro naše zemědělství formují.

Je celkem logické, že se ihned po zveřejnění na-
šich záměrů rozvinula ohledně reformy v země-
dělské veřejnosti široká diskuse včetně kritických 
ohlasů. Na kritiku a případné návrhy na doplně-
ní některých priorit jsem připraven, je však třeba 
pamatovat na to, že je nutné pohybovat se v rámci 
pravidel Společné zemědělské politiky EU. Nemo-
hu však souhlasit s těmi, kteří zpochybňují základ-

ní principy reformy, jako je priorita vlastnických 
práv či již zmíněná potřeba péče o zemědělskou 
krajinu. Chtěl bych také zdůraznit, že cíle reformy 
nejsou v žádném rozporu s dřívějšími dokumen-
ty, které se týkaly rozvoje tuzemského zemědělství 
a potravinářství. Představená koncepce je naopak 
aktualizací těchto dokumentů ve světle měnících 
se globálních podmínek, a pokud se jí podaří na-
plnit, zabezpečí podnikatelům v oboru dlouhodo-
bou perspektivu.

KVALITA ŽIVOTA NA VENKOVĚ
Tato kapitola je první proto, abychom zdůraz-

nili, že venkov a zemědělské podnikání jsou dvě 
strany téže mince. Setkal jsem se s názory, že pří-
liš mnoho peněz je věnováno na rozvoj malých 
obcí oproti podpoře zemědělských podniků. Pro-
sperita zemědělství však zcela jednoznačně závi-
sí na kvalitě pracovníků, kteří v něm pracují, a vy-
tvoření kvalitních podmínek pro život na venkově 
je jedinou cestou, jak zabránit odlivu těchto lidí 
do měst. Starostům malých obcí zase vysvětluji, 
že investice do produkčního zemědělství podpoří 
prosperitu venkova, kde zemědělství je a bude nej-
důležitější ekonomickou aktivitou. 

PODPORA KONKURENCESCHOPNOSTI 
A ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK 

PRODUKCE
Přestože někteří tvrdí, že reforma neobsahuje 

důraz na podporu zemědělské produkce, musím 
zdůraznit, že naše koncepce naopak s rozvojem 
produkčního zemědělství počítá. Jejím základem 
však není státní podpora produkce, která ani v EU 
není v podstatě možná, ani koncepce produkce, 
o které lépe rozhodnete vy sami podle vývoje na 
trhu. Její hlavní podstatou je odstraňování bari-
ér pro nárůst produkce, pomoc při investicích do 
konkurenceschopnosti a vyrovnávání podmínek 
našeho zemědělství v rámci EU.

Nebudu opakovat, že se nám podařilo schválit 
Program rozvoje venkova jako jedné ze dvou prv-
ních zemí v EU. Dnes nám to již připadá jako sa-
mozřejmost, ale podíváte-li se na Slovensko či do 
Maďarska, uvidíte, o kolik jsme v čerpání evrop-
ských prostředků napřed. Podle aktuálních údajů 
bylo ke dnešku schváleno 1 794 žádostí o finanční 
podpory v rámci Osy I a celkem 1 019 žádostí na 
programy zahrnutých do Osy III. Podstatné při-
tom je, že ačkoli finanční alokace do Osy I činila 
původně 3,2 miliardy korun, schválený objem do-
tací dosáhl k uvedenému datu 4,5 miliardy korun. 
Obdobně v Ose III činila původně plánovaná alo-
kace 2,4 miliardy korun, skutečná výše podpor je 
ale 3,9 miliardy korun. Na programy v Ose II bylo 
v loňském roce proplaceno již 2,7 miliardy korun. 
U titulů s vysokým převisem žádostí umožňujeme 
rychlejší čerpání investičních podpor pomocí pře-
závazkovávání až na 150 % roční alokace. Reagu-
jeme na situaci v jednotlivých sektorech, které vy-
kazují aktuální potřebu investic. Chovatelé prasat 
tak dostali v letošním roce absolutní prioritu v po-
krytí podpory investic, a to i zpětně ve výši zhru-
ba 80 milionů korun. Jsou upřednostňováni v bo-
dovém hodnocení, podobný postup připravujeme 
pro drůbežáře.

Přes složitou situaci při sestavování rozpočtu se 
nám podařilo v tomto roce zachovat většinu pod-
por APK v původní výši. Významnou část pro-
středků jsme zaměřili do oblasti potravinářství, 
které má v naší zemi trochu problém, že je v kom-
petenci dvou resortů, a tak se na něj někdy trochu 
zapomíná. Chci z tohoto místa říci, že potravi-
nářský průmysl považuji za nejdůležitější koncov-
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pramení ten rozdíl v chápání zemědělského resor-
tu, je-li politická orientace shodná?

Jak už jsem uvedl, situace v potravinářském 
průmyslu rozhodně není dobrá. Jsme na jedné 
straně tlačeni stále nižšími výkupními cenami od-
běratelů, zejména obchodních řetězců, na druhé 
straně zvyšujícími se cenami vstupů, ať už jde o ce-
ny energií, surovin či pohonných hmot. A pokud 
jde o dotace do potravinářství, ty opravdu dosahu-
jí řádů jednotek procent oproti zbytku resortu.

Pane ministře, jste také ministrem potravinář-
ství a neměl byste na to zapomínat. Chcete po nás 
bezpečné potraviny, vyspělé technologie, vysokou 
produktivitu práce. To ale znamená investice. 
A na ty často ani malým, ale ani velkým podnikům 
nezbývá, jestliže musí platit stále větší množství 
legislativou nařízených kontrol nebo například li-
kvidaci odpadů, kterou v jiných zemích Unie hra-

dí stát. To vše se odráží zcela logicky v tom, že 
mnohdy nejsme schopni konkurovat na zahranič-
ních trzích, ale ani, a to považuji za obzvláště tra-
gické, na domácím trhu. 

Na druhou stranu musím objektivně přiznat 
(abych si stále nestěžoval), že Potravinářské ko-
moře jste vyšel maximálně vstříc, pokud jde o na-
še dotační požadavky, protože dotační titul 13 byl 
navýšen o 50 milionů Kč, na podporu Klasy se 
nakonec potřebných 200 milionů Kč našlo a dou-
fám, že do úspěšného konce dotáhneme i nový
dotační titul na Českou technologickou platfor-
mu. Na druhé straně se Vás ale musím zeptat, co 
jste udělal pro potravinářský sektor jako celek?

Příkladem může být zákon o významné tržní sí-
le a jejím zneužití. Vláda ho na svém jednání v po-
lovině března zamítla s tím, že ho není potřeba. 
Ale my všichni, kteří tady sedíme, víme, že ho po-
třeba je. Nekalé praktiky řetězců, jejichž existenci 
ostatně nyní připouštíte i vy, nezmizí, jestliže ře-

tězcům pohrozíme prstem. A věřte mi, že nákla-
dy na různé akce řetězců, na kterých se dodavate-
lé opravdu ani v nejmenším nehodlají podílet, ale 
musí tak učinit v případě, že chtějí své výrobky 
prodat, dosahují běžně u některých našich podni-
ků až desítky milionů korun. 

Pane ministře, jste ministrem zemědělství, a jak 
už jsem řekl, i potravinářství. Ale jste také minis-
trem České republiky. Jestliže neustále říkáte, že 
v případě přijetí tohoto zákona přivezou řetězce 
všechno ze zahraničí, pak vězte, že stokrát opa-
kovaná lež se stává pravdou a nakonec se řetěz-
ce zařídí podle vašeho návodu a opravdu všechno 
dovezou. Což ostatně v mnoha případech činí již 
teď bez zákona. Pak Vám chci ale připomenout, 
že i v rámci Evropské unie existují ochranná opat-
ření vnitřního trhu, která řada zemí Unie využívá. 
Jen zkuste prodat potravinářské výrobky do Ra-
kouska nebo Německa! Se zlou se potážete. 

Jsem rád, že existuje reálný předpoklad, že zá-

kon o významné tržní síle projde v Parlamentu 
prvním čtením, což jste řekl v nedělních Otázkách 
Václava Moravce i Vy, protože to vzbuzuje dojem, 
že přece jenom žijeme ve státě, který přece jenom 
hájí české zájmy.

Pane ministře, za potravináře mohu říci, že má-
me zájem na tom, abychom měli úspěšného minis-
tra s úspěšným ministerstvem. Protože jen v tako-
vém případě bude úspěšný i celý resort. V případě, 
že selžete, bude to mít těžký dopad na potravinář-
ský průmysl i na zemědělce.

Do budoucna už bychom se neměli dělit na Vy 
jako ministr zemědělství a my jako potravináři a ze-
mědělci, ale vystupovat jako my – tedy my všichni, 
kteří fungujeme v zemědělství a potravinářství. I ta-
to zdánlivá maličkost je cestou k úspěchu.

Do budoucna vám za nás všechny přeji dob-
rá rozhodnutí, šťastnou ruku při výběru spolupra-
covníků a hlavně dostatek odvahy při prosazování 
zájmů našeho resortu.

(Dokončení ze strany 1)

Ministr zemědělství ČR Mgr. Petr Gandalovič při svém projevu
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ku zemědělské produkce, bez které bychom byli 
nadále jenom vývozci surovin. Zajistili jsme dal-
ší fungování KLASY, jako pomoc potravinářům 
v tvorbě aktivního marketingu směrem k domá-
cím konzumentům. 

Pokud se týká PGRLF, poprvé v loňském ro-
ce jsme ukončili dlouholeté pochybnosti o jeho 
budoucnosti tím, že jsme jej zakotvili do zákona. 
Jedna z vašich okresních komor se do mne pus-
tila s tím, že jsme snížili výši úrokové podpory 
– my jsme jenom reagovali na vývoj úrokové mí-
ry v ekonomice a dosáhli jsme toho, že podporu 
získalo více zemědělců. V roce 2007 bylo z 2 300 
zaevidovaných žádostí schváleno cca 2 000 pro-
jektů, na které byla pro podporu ve formě sub-
vence části úroků z úvěru vyčleněna částka té-
měř 700 mil. Kč. Největší zájem mezi žadateli byl 
o podporu na nákup traktorů. Budou-li úrokové 
sazby v letošním roce dále stoupat, jsme samozřej-
mě připraveni na tento vývoj reagovat.

Dalším ne zcela fér obviněním je to, že naše re-
forma je skrytým útokem na velké podniky. Mrzí 
mne to o to více, že na půdě EU od začátku velmi 
aktivně vystupuji proti tendencím na různá ome-
zení přímých plateb v závislosti na velikosti far-
my a mnohokrát jsem pronesl větu, že nikdo ne-
má být trestán za to, že je velký a úspěšný. Jako 
předsednická země V-4 jsme zorganizovali skupi-
nu zemí, která toto krácení odmítá. Původní návr-
hy EU se díky našim aktivitám podařilo změnit, 
takže poslední předložená verze je už podstatně 
lepší než ta původní, a to v řádech miliard korun 
ročně. Ano, podporujeme a budeme podporovat 
modulaci, tj. postupné přesunutí části prostředků 
z přímých plateb do Programu rozvoje venkova. 
Zde však tyto prostředky posílí možnost podpo-
řit modernizaci zemědělských podniků či dokon-
ce produkci strategických komodit. Je možné, že 
v konečné verzi se nám nepodaří zabránit určité-
mu stupni progresivní modulace, tj. přesunu do 
druhého pilíře v závislosti na velikosti, ale abso-
lutně zásadní je pro nás, aby tyto peníze zůstaly 
v národní obálce ČR.

Existenci velkých zemědělských i potravinář-
ských podniků tedy považujeme za žádoucí a nut-
nou, stejně tak podporujeme i existenci menších 
farem rodinného typu jako struktury udržující tra-
dice, zaměstnanost či pestrost krajiny, která má 
ovšem také produkční roli. Nevnímáme to jako 
rozpor, při hospodaření v krajině se obě tyto for-
my musí doplňovat a v řadě lokalit to tak i funguje. 
Stejně tak je tomu v případě výroby potravin, kdy 
menší podniky by měly především dotvářet identi-
tu regionů svými specifickými výrobky a velké prů-
myslové podniky zabezpečit produkci kvalitních 
potravin pro plošné zásobení obchodních sítí.

OMEZENÍ BYROKRACIE
Jednou z nejúčinnějších podpor podnikání je 

také odstranění byrokratických překážek zatěžu-
jících všechny zemědělce, i potravináře. Za tím-
to účelem jsem zřídil tzv. antibyrokratickou komi-
si, na které se podílejí všechny nevládní organiza-
ce a která již přinesla konkrétní výsledky. Všichni 
zemědělci by měli ocenit zejména zjednodušení 
dosavadní složité evidence hnojiv, stejně tak ja-
ko zjednodušení evidence používaných pesticidů 
včetně zrušení povinnosti evidence termínů jejich 
aplikace a především evidence jednotlivých šarží. 
Komise má v plánu celou řadu dalších kroků, na 
kterých se můžete prostřednictvím svých zástup-
ců a informační linky podílet i Vy. 

Chci se krátce zmínit o některých dalších zjed-
nodušujících opatřeních:
–  Podařilo se prosadit pokračování v systému 

SAPS do roku 2013, zjednodušení v principu 
platby TOP UP = SAPS na všechnu zeměděl-
skou půdu, zjednodušení žádostí, snažíme se 
umožnit zemědělci e-komunikaci s úřadem.

–  Snaha o razantní zjednodušení projektů v PRV 
u investic do 2 mil. Kč. 

–  Změna v administraci zelené nafty – nová meto-
dika, výrazný tlak na zjednodušení. Celní sprá-
va využívá LPIS.

–  Odsunutí povinnosti půlročních kapacit jímek 
a hnojišť na rok 2014.

–  Vyjednání postupného náběhu povinnosti plně-
ní podmínek směrnic v rámci kontrol CC do ro-
ku 2010. Snažíme se o zjednodušení systému 
kontrol CC.

PÉČE O KRAJINU A KVALITA 
VLASTNICKÝCH A NÁJEMNÍCH PRÁV 

K PŮDĚ
Řada z vás z vlastní zkušenosti ví, jak velkým 

problémem začíná být vodní a větrná eroze. Dů-
razem na pozemkové úpravy a budování a údržbu 
krajinných prvků se snažíme těmto rizikům za-
bránit a je třeba zdůraznit, že je to v zájmu pře-
devším samotných zemědělců. Odpovědným hos-
podářům nemůže být přece jedno, jestli se ztrácí 
větrnou erozí půda z jejich polí, a snižují se tak 
výnosy a možnost dobrého hospodářského výsled-
ku. Stejně tak snižuje produkční potenciál kraji-
ny půda odplavená přívalovými dešti, která končí 
zčásti na zahrádkách obyvatel malých obcí, zčásti 
v našich vodních nádržích, odkud ji za velké pení-
ze musíme bagrovat. 

Nejde o nějaké výmysly ministerských úřední-
ků. Podle odborníků z ústecké Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně odnese v ČR voda ročně ze 
zemědělské půdy živiny a důležité látky za 30 až 
40 miliard korun, půda postupně ztrácí svou úrod-
nost a rostou rizika povodní. Větrná eroze doká-

že zase ročně odnést z hektaru půdy až jednu tu-
nu ornice. Krajina, kterou tvoří pouze rozsáhlé 
plochy zemědělské půdy, prostě nedovede dobře 
vodu zadržet, takže ta nám v souvislosti s klima-
tickými extrémy bude stále více chybět či naopak 
přebývat v podobě povodní. 

Tím, že tato rizika budeme eliminovat, pod-
porujeme nejen konkurenceschopnost zeměděl-
ských podnikatelů, ale zároveň vytváříme předpo-
klady pro další využití zemědělských pozemků do 
budoucnosti. Péče o krajinu a zachování kvality 
životního prostředí tak nemůže být jen výsadou 
zelených aktivistů, ale odpovědnost nás všech.

PROBLEMATIKA VLASTNICKÝCH 
A NÁJEMNÍCH PRÁV K PŮDĚ

Po staletí byla vlastnická práva k půdě určují-
cím hospodářským a společenským faktorem živo-
ta na venkově. Desetiletí totality a násilné kolekti-
vizace způsobily na venkově takové změny, které 
se v řadě případů nepodaří vrátit. Principy, jako 
je priorita vlastnických práv a odpovědnost vlast-
níka, však hájit musíme i dnes a právě dnes, kdy 
o zemědělskou půdu začíná být zájem. V žádném 
případě však naše kroky nesměřují k destabilizaci 
práv nájemních, naopak chceme vytvořit předpo-
klady pro rovné a spravedlivé postavení obou stran 
tohoto tradičního způsobu nakládání s půdou.

Pokud se týká obav zemědělců z takzvaného vý-
prodeje naší půdy cizincům, rád bych připomněl, 
že to bylo právě naše ministerstvo, které hájilo od-
klad otevření tohoto procesu pro občany cizích ze-
mí. Příklady z minulosti (kauzy Pozemkového fon-
du) navíc ukazují, že možná větším nebezpečím 
pro výprodej půdy než cizinci jsou tuzemští spe-
kulanti s půdou. Na tento vývoj jsme velmi rychle 
rea govali novelou zákona č. 95. 

Vím, že pro řadu z vás je také citlivým problé-
mem postupné zabírání zemědělské půdy k neze-
mědělským účelům. Přestože ochrana ZPF není 
přímo v kompetenci MZe, hodláme navrhnout 
zpřísnění podmínek pro vyjmutí. Namístě nejsou 
ani obavy z totální privatizace zemědělského půd-
ního fondu. Usnesení vlády počítá s pozemkovou 
rezervou ve vlastnictví státu pro stavby ve veřej-
ném zájmu, ale i pro pozemkové úpravy.

Nezbytnou podmínkou zkvalitnění výkonu 
vlastnických práv je provedení pozemkových 
úprav. Jejich hlavním cílem je vedle zkvalitnění 
vodního režimu v krajině především jednoznačná 
identifikace obhospodařovaných pozemků a vlast-
nických a nájemních práv. Jsem přesvědčen, že 
správně provedené pozemkové úpravy předsta-
vují stabilizaci podnikatelských podmínek, niko-
li opak. Pokud se týká často zmiňovaných rizik 
při změnách nájemních smluv, domnívám se, že 
podniky, které korektně platí nájemné, budou pro 

vlastníky i do budoucna dobrým partnerem. S ur-
čitým nárůstem nájemného je potřeba počítat pře-
devším v souvislosti s vyšší produktivitou a zisko-
vostí zemědělství jako takového.

K urychlení realizace komplexních pozemko-
vých úprav jsme oproti minulosti téměř pětinásob-
ně navýšili finanční prostředky a rovněž jsme pro-
vedli osamostatnění pozemkových úřadů, což však 
neznamená v žádném případě krok ke zrušení země-
dělských agentur, jak se to někteří snaží vykládat.

Samostatným problémem a určitým soubojem, 
který nás o půdě čeká na půdě Evropské unie, je 
předpokládaná změna definice LFA oblastí. Tyto 
oblasti, jak víte, tvoří asi polovinu zemědělské pů-
dy v ČR a před námi stojí strategické rozhodnutí, 
do jaké míry a prostřednictvím jakých technologií 
podporovat v těchto oblastech zemědělskou výro-
bu. Základním postojem ČR je úsilí o zachování 
současných LFA oblastí, případně je redefinovat 
na základě takových kritérií, které by byly výhod-
né pro naše zemědělce. V každém případě hodlá-
me usilovat o možnost zachování preference k ně-
kterým citlivým komoditám.

ČR V RÁMCI EU
Naši zemědělci jsou si vědomi toho, že většina 

zásadních pravidel pro jejich činnost, ať se jedná 
o ekonomické prostředí či požadavky na bezpeč-
nost potravin a ochranu životního prostředí, se 
projednává a schvaluje v Bruselu. Jedině naše ak-
tivní politika může buď tyto podmínky zlepšit ne-
bo alespoň odstranit největší negativa připravova-
ných norem. Naši vinaři by mohli povídat, jak vy-
padala reforma před a po naší aktivitě.

V jednotném evropském ekonomickém pro-
storu je absolutně důležitá rovnost podmínek pro 
podnikatele ve všech členských zemích. Toto je 
naše zásadní priorita při jednáních, která vedeme. 
Věřím, že budeme mít v nejbližší době příležitost, 
jak to prokázat při jednání o tzv. Health Check 
Společné zemědělské politiky.

VÝHLEDY PRO BUDOUCNOST
Naše koncepce zemědělské politiky je určena 

k tomu, aby pro vás vytvořila co největší prostor 
pro podnikání, pro širší spektrum aktivit na ven-
kově, podporuje zvyšování přidané hodnoty k ze-
mědělské surovině, investice do nových technolo-
gií a omezuje byrokracii. Stabilizuje podnikatel-
ské podmínky i prostřednictvím transparentních 
nájemních a vlastnických práv k půdě a hlavně za-
chovává produkční potenciál české krajiny. To vše 
dává předpoklady pro úspěšnou budoucnost ze-
mědělství a potravinářství. Je na vás, jak tyto mož-
nosti, které vám nové podnikatelské výzvy a refor-
ma zemědělské politiky u nás nabízí, využijete ve 
svůj prospěch i prospěch celé společnosti. 

Vážený pane ministře,
vážení přítomní.

Jako stínový ministr zemědělství bych k návr-
hu reformy zemědělské politiky uvedl následují-
cí: máme před sebou obecný materiál, který ne-
byl, jak je u této vlády zvykem, podroben jakékoli 
veřejné diskusi – ať už s politickou opozicí, ne-
bo s odbornou veřejností. To považuji za zásadní 
chybu. V celé reformě ani jednou nezaznívá slo-
vo výroba, její podpora s ohledem na ekologic-
ky šetrnou a ekonomicky efektivní produkci. Pro 
nás všechny přítomné je rozvoj venkova, zachová-
ní krajiny, obnova významných krajinných prvků 
velmi důležitým tématem, ale odmítám toto téma 
vytrhovat z nutného spojení s podporou prosperu-
jící zemědělské výroby a podnikání.

 Je třeba využít současného trendu zvýšené po-
ptávky po potravinách a přijmout takové principy 
podpory a rozvoje zemědělství v ČR, které by ved-
ly k maximalizaci podílu českých zemědělců a po-
travinářů na tomto celosvětovém boomu.

Pan ministr se hned v úvodu holedbá, že mate-
riál vznikl jako změna politiky předchůdců a od-
mítá podléhat agrární lobby. Skutečnost je taková, 
že materiál nahrává pouze jiné části agrární lob-
by – Asociaci soukromých zemědělců – není tedy 
odmítnutím lobbismu, ale pouze změnou v oso-
bě lobbisty! Mimochodem, i tato lobby hospoda-
ří velkovýrobním způsobem stejně jako družstva 
a obchodní společnosti – nejedná se o žádné ma-
lé rodinné farmy v pravém slova smyslu. A odpo-
vědně tady prohlašuji, že naše koncepce a naše 
reformy zemědělské politiky se budou odvíjet od 
hluboké a široké diskuse se zemědělci a odborní-
ky na danou problematiku. Žádné „tajně“ připra-

vované reformy v zákoutích ministerstva nebo ur-
čitých „malých“ zemědělských farem.

Pan ministr se chlubí, kolik se dokončuje po-
zemkových úprav, ale průměrná úprava trvá od za-
hájení tři roky, proto je nutno říci, že ač se tomu 
pan ministr brání, konzumuje politiku svých před-
chůdců. V tomto případě to byl ministr Mládek, 

který zapojil do KPÚ více finančních prostřed-
ků i využitím operačních programů EU. Ostatně 
u ODS nejde o první a jediný příklad chlubení se 
cizím peřím, i současná prosperita a ekonomic-
ký rozvoj České republiky je zásluhou vlád, na 
kterých neměla ODS ani minimální podíl. Pokud 
chceme mluvit o práci současného ministra, tak 

jím zahájené KPÚ budeme znát v příštím roce 
a nepochybně je snaha o zvýšení tempa chvály-
hodná. 

Co se týče, pane ministře, Vašeho tvrzení, že se 
nepotvrdily euroskeptické názory ohledně imple-
mentace CAP a vstupu do EU – je nutné připo-
menout, že nositelem těchto názorů, a to výrazně 
negativních (zdražení potravin, krachy zemědělců 
a potravinářů), byla především tehdejší politická 
reprezentace ODS.

Chci zde připomenout i problematiku KLASY, 
kde pan ministr nebyl schopen akceptovat pomoc 
opozice se získáním finančních prostředků. Jedi-
ná masivní kampaň probíhá v této chvíli na biopo-
traviny, což je chvályhodné a potřebné, nicméně 
biopotraviny stále budou jenom malým segmen-
tem trhu i přes svůj dynamický růst. Bylo by po-
třeba podporovat všechny kvalitní potraviny z čes-
ké produkce a seznamovat s nimi běžného spo-
třebitele.

Ve II. odstavci se zavazujete k podpoře konku-
renceschopnosti, což je v mírném rozporu s pře-
vodem finančních prostředků z investic do progra-
mu rozvoje venkova.

Pokud se bude pan ministr chlubit nárůstem 
prostředků do zemědělství v roce 2007, tak to ne-
ní výsledek jeho práce nebo práce ODS, ale vlád 
ČSSD, které tento finanční rámec v minulých le-
tech vyjednaly (o penězích na roky 2007–2013 se 
začalo jednat za Špidlovy vlády).

Administrativní a byrokratická zátěž je dána 
především požadavky EU a rozhodně budeme 
podporovat její snižování.

Projev místopředsedy Zemědělského výboru PS PČR, 
stínového ministra zemědělství Mgr. Michala Haška
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Mgr. Michal Hašek, místopředseda ZEV PS PČR, stínový ministr zemědělství (druhý zleva), Ing. Ladislav 
Skopal, místopředseda ZEV PS PČR (třetí zleva)
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Jsem velmi rád, že jste vážili cestu sem do 
hlavního města a že jsme se zde v historic-
kém sále Lucerny v takovémto počtu po pat-
nácti letech sešli.

Scházíme se zde vždy, když je situace vážná. 
To, že jsme se zde scházeli v první polovině de-
vadesátých let, to bylo přirozené, normální. By-
la revoluční doba, probíhala transformace české-
ho zemědělství podle zákonů 3T, bylo všechno 
ve varu.

To, že jsme se zde sešli dnes, kdy se píše letopo-
čet 2008, to bohužel normální není. Ale asi to by-
lo potřebné, neboť toto setkání vzniklo, pane mi-
nistře, jako reakce členské základny na Vaši „Re-
formu zemědělské politiky“, a to zcela spontánně 
a nezadržitelně.

Říkám to nerad, ale musím, pane ministře, říct, 
že nám nerozumíte, anebo spíš rozumět nechce-
te.

Musím vám říct, že nemám před žádnými vol-
bami, abych sbíral body, že nemám žádný poločas 
a že už také nejsem ve věku, kdy má člověk blízko 
k rychlým řešením a k radikalismu.

Ale to, co jsme se dozvěděli z médií jako „Re-
formu zemědělské politiky“ a formu, jakou jste tu-
to reformu předložil, to je pro nás, pane ministře, 
nepřijatelné.

Když pominu Vaše úvodní motto o tom, že 
jste jiný než Vaši předchůdci a že nebudete pod-
léhat agrárnímu lobby (mimochodem – v tom 
jste opravdu jiný, nejenom od Vašich předchůd-
ců, ale i od všech ostatních resortních ministrů 
EU), když pominu posměšný tón o „velkých ši-
rých lánech“ (mimochodem víte, že to je báseň 
Josefa Václava Sládka z druhé poloviny 19. stol.?), 
tak naše důvody odmítnutí Vašeho materiálu jsou 
dva zásadní:
1)  Má-li reforma nastartovat, musí být udělaná 

pro zemědělce, ne pro média a politiky.
2)  Má-li být reforma přijatelná, musí být její pří-

prava podrobena diskusi s těmi, kdo jsou jejím 
objektem, tedy se zemědělci a zpracovateli.

Ani jeden z uvedených základních předpokla-
dů nebyl splněn. Chci Vám, pane ministře, sdě-
lit, že Agrární komora ČR není v roli prosebníka 
ani v roli politického souputníka té či oné strany. 
Nic na tom nemohou změnit Vašimi partajními 
kolegy pilně živené řeči, že dnešní shromáždění 
je vlastně předvolební akce té či oné strany. Ne-
ní. Při hodinách její přípravy neseděl ani minutu 
jediný politik. 

Agrární komora je ustavena ze zákona, má celo-
státní organizační strukturu, má výraznou pozici 
nejen v rámci resortu.

Připomínám, že Agrární komora ČR zastupu-
je 58 okresních agrárních komor, 2 regionální ko-

mory, 11 komor krajských a 32 společenstev – mi-
mo jiné i PK ČR.

Členové okresních agrárních komor obhospo-
dařují 2,5 mil. ha zemědělské půdy. Počet členů 
v okresních komorách je 3 365, z toho 3 121 ze-
mědělských organizací včetně 1 731 soukromě 
hospodařících rolníků. Počet zaměstnanců všech 
členských organizací AK je 102 tisíc. 

V počtu individuálních členů ani ve výměře ze-
mědělské půdy nejsou zahrnuti členové odbor-
ných společenstev z toho důvodu, aby nedošlo 
k překryvu s členstvím v OAK.

Členy komory jsou i zájmové organizace jako na-
příklad Český svaz včelařů s téměř 50 tisíci členy.

Nerespektovat tyto lidi, neuznat za vhodné s je-
jich volenými zástupci návrh reformy konzultovat 
a naproti tomu tak činit s centrem jiné, na rozdíl 
od nás politicky jednostranně vymezené organiza-
ce, programem, jejíž vedení je léta boj proti všem 
ostatním, je neobhajitelné. Nehledě na to, že mís-
to, abyste zemědělce spojoval, tak tímto je úspěš-
ně rozdělujete.

Ale opakuji – my nejsme v roli prosebníků a za-
řídíme se podle toho. Naše reakce byla doposud 
zdrženlivá ve smyslu masmédií, protože chce-
me dát příležitost nápravy, pokud k tomu bude 
ochota. Ta doposud chyběla. Viz například nove-
la transformačního zákona, novela zákona o pro-
deji státní půdy, zákon o významné tržní síle, ře-
šení ZA. Na naše názory neberete ohled, naše do 
této doby velmi korektní chování si pravděpodob-
ně vykládáte jako naši slabost.

Chci Vám, pane ministře, sdělit, že se velmi mý-
líte, když se domníváte, že je trvale možné postu-
povat tak, že resort zemědělství lze pouze zadmi-
nistrovat a rozhodovat záležitosti zemědělců bez 
zemědělců. Mluvím o ochotě, která by byla tře-
ba ke korekci a výraznému doplnění reformy. Je 
ale otázka, jaká je odborná schopnost současné-
ho MZe zemědělskou politiku řešit. Kolik na MZe 
zbylo agrárních odborníků? Jak by dopadlo srov-
nání s resortními ministerstvy například Rakous-
ka, Německa či Polska? 

Máme indicie, že se na materiálech MZe, tedy 
na reformě, výrazně podílí jeden nejmenovaný ag-
rární analytik bez odborného vzdělání. Pokud to 
tak skutečně je, pak je to vážná věc. Aby bylo po-
chopeno jak vážná a také že nepřeháním, dovolte 
mně citát z článku tohoto „odborníka“ v Týdení-
ku Zemědělec č. 40, r. 2007:

„Co takhle selský rozum?“
„Dalším, náklady zbytečně zvyšujícím zvykem, 

je hluboká orba. Namístě je přitom otázka, kde 
se takový zvyk v České republice vůbec vzal. Je-
dinou možnou odpovědí je předlistopadový ideo-
logicky prosazovaný vzor hospodaření v sovět-

Vystoupení prezidenta Agrární komory ČR Ing. Jana Veleby
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K procesu privatizace připomínám poněkud ne-
transparentní postup vlády, co se týká Budvaru.

III. odstavec je jediným konkrétně uchopitel-
ným a zřejmě nejdůležitějším tématem této refor-
my – jakési šídlo v pytli.

Nejde o nic jiného než pomocí zákona, o kte-
rém i legislativní komise vlády prohlásila, že je pro-
tiústavní, revidovat veškeré minulé dění při trans-
formaci zemědělských družstev, kdy reforma chce 
přikázat náhradu za transformační podíly i práv-
nickým osobám, které nejsou přímými právními 
nástupci původních družstev. Je nutné říci, že ce-
lá transformační legislativa, pokud ji dnes ODS 
shledává špatnou, byla přijata za jejich vlád v le-
tech 1991 až 1993.

To, co pan ministr v návrhu zákona nejvíc kriti-
zuje, tzv. druhé transformace družstev, umožnila 
vládní novela zákona č. 229/1991 Sb. z roku 1993, 
která převedla pohledávky z transformace do reži-
mu standardních obchodovatelných pohledávek – 
novela předložená tehdejší vládní reprezentací.

Také způsob ocenění majetku vneseného do 
družstev ignoruje fakt, že většina tohoto majetku 
byla již v minulosti uhrazena družstvy a stanovení 
nesmyslně vysokých náhrad za vnesený majetek je 
prací z dílny ODS a tehdejší vládní koalice.

Po celou minulou dobu nikdo oprávněným oso-
bám nebránil obrátit se na soud, pokud měli pode-
zření, že jsou poškozovány.

Objem nevypořádaných transformačních podí-
lů je podstatně nižší, než uvedl pan ministr ve své 
reformě – cca 3 mld. korun. Je tedy úsměvné, že 
se snaží o nápravu někdo, kdo už prokazatelně ně-
kolik transformací zpackal. (Tím nemám na mysli 
konkrétně zde přítomného pana ministra).

Nebráníme se jednat o rozumném návrhu na 
odškodnění těch, kterým byla skutečně způsobena 
křivda a při jejichž vyrovnání byl porušen zákon – 
navrhujeme to udělat z finančních prostředků zís-
kaných privatizací. Jen poznámka: když jde o ma-
jetek církve, tak se na miliardy nehledí.

Poněkud úsměvná je snaha obnovit historické 
hranice pozemků, to je v praxi neuskutečnitelné. 
Jde o to, aby prostřednictvím KPÚ byly pozemky 
vlastníkům přístupné a v terénu identifikovatelné.

S rozumnou obnovou významných krajinných 
prvků nemáme problém a i za našich vlád se, ze-

jména ve spolupráci s myslivci, rybáři a dalšími or-
ganizacemi, realizovala.

Pokud se týká Pozemkového fondu a dokonče-
ní restitucí, ptám se, kolik z těchto nároků bylo vy-
rovnáno v minulých letech (do roku 2006) a kolik 
jich bylo vyrovnáno za roky 2006 a 2007.

Podporovali jsme a budeme podporovat politi-
ku rozumného nakládání s vodou v krajině. Ostat-
ně to byla ČSSD, která vyjednala úvěr od EARBD 
na kanalizace, ČOV a protipovodňová opatření – 
pouze nás znepokojuje, že tato strategická iniciati-
va není zatím promítnuta do priorit českého před-
sednictví a reformy CAP.

Jsme pro liberalizaci zemědělské politiky EU 
a pro rovnoprávný přístup, jsem přesvědčen, že 
české zemědělství obstojí v jakékoli soutěži se svě-
tem, pokud se bude jednat o opravdu rovnou sou-
těž. Budeme bránit všem formám protekcionis-
mu, všem formám diskriminace české zemědělské 
a potravinářské produkce.

Chtěl bych na tomto shromáždění také zmí-
nit problematiku velkoobchodních řetězců, které 
dnes ovládají více než 75 % trhu, měřeno jejich 
podílem na maloobchodních tržbách, a mají v ru-
kou zásadní část logistiky. Řetězce jsou silnými 
hráči na českém obchodním trhu, ne vždy použí-
vají etické a rovnoprávné postupy vůči svým ob-
chodním partnerům. Přišly do ČR v 90. letech 
bez jakýchkoli pravidel a tato situace bohužel
trvá dodnes. 

Zastánci řetězců v této polemice používají jako 
základní argument – přínos přirozené konkuren-
ce pro spotřebitele, který ho konzumuje v podobě 
dlouhodobě nízkých cen zboží, zejména potravin. 
Operují s tím, že tyto řetězce díky tržní síle pra-
cují s nízkými maržemi při vysokém obratu. Tuto 
tezi jednoznačně vyvrátil nedávný průzkum trhu, 
který jednoznačně dokázal, že u potravinářského 
zboží tyto marže nejsou vůbec nízké a pohybují se 
u některých komodit i v desítkách procent. Když 
k tomu připočtete další požadavky, např. zalisto-
vací poplatky, regálné, dlouhodobé splatnosti fak-
tur za dodané zboží, povinný podíl dodavatelů na 
propagaci svého zboží a především povinnost ode-
brat zpět některé druhy zboží, pokud se neprodají 
(pekárenské výrobky), dojdete poměrně jednodu-
še k závěru, že je třeba působení řetězců na domá-
cím trhu regulovat a omezovat. 

Z toho důvodu jsem ve spolupráci s dalšími po-
slanci a Potravinářskou komorou ČR předložil ná-
vrh zákona o významné tržní síle a jejím zneu-
žití, který bude postavení řetězců na trhu regu-
lovat a omezovat. Pro tuto regulaci jsme zvolili 
model obdobný anglické praxi, kdy obchodníci 
s obratem vyšším než 5 mld. Kč ročně budou mu-
set, podle nové právní normy, vypracovat etický 
kodex. Tedy pravidla poctivého obchodního sty-
ku, která budou povinni dodržovat. V případě, 
že kodex jakkoli změní, budou muset jeho úpra-
vy nahlásit nejpozději do dvou měsíců Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže. Nesplní-li řetězce 
tyto povinnosti, mohou dostat pokutu až do vý-
še 100 tisíc Kč. 

V případě, že obchodníci poruší etická pravidla 
a jakkoli zneužijí své výsadní postavení na trhu, 
bude jim hrozit pokuta v rozmezí od 100 tis. ko-
run až po 10 mil. Kč, a to i opakovaně. Zaplace-
né sankce pak poputují do státního rozpočtu. Do-
držování zákona má kontrolovat Úřad pro ochra-
nu hospodářské soutěže. Náš návrh zákona také 
v zásadě upravuje základní administrativní postu-
py při realizaci tohoto zákona.

Je na čase si uvědomit, že „trh nevyřeší vše“ 
a že je třeba nastavit takové podmínky, které bu-
dou přínosem jak pro české zemědělce, potraviná-
ře a obchodníky, tak i pro spotřebitele. Podmín-
ky, které jsou naprosto běžné v jiných členských 
státech EU. Chování obchodních řetězců se navíc 
nelíbí ani Evropskému parlamentu. Ten nedávno 
vyzval Evropskou komisi k zahájení vyšetřování. 
Jeho cílem má být zjištění, jaké důsledky s sebou 
nese koncentrace supermarketů v Unii pro malé 
podniky, dodavatele, zaměstnance, ale i spotřebi-
tele. Šetření se má zaměřit především na veškeré 
případy zneužívání kupní síly, které mohou z této 
koncentrace vyplývat. 

Chápu v tomto kontextu tento náš návrh ja-
ko první a vstřícný krok k „dobrovolné“ regula-
ci a dodržování etiky v obchodních vztazích me-
zi řetězci a jejich dodavateli. Vůbec se nezříkám 
ani toho, že pokud se v budoucnu ukáže, že ten-
to typ regulace je nedostatečný nebo není ochota 
ho dodržovat, přistoupit k rozsáhlejším zásahům 
a přísnějším pravidlům regulace. I takové postu-
py jsou v zahraničí vyzkoušeny a používány. Ať 
už je to postihování a sankcionování zneužití vý-

znamné tržní síly, regulace další výstavby super 
a hypermarketů, omezení prodejní plochy nebo 
prodejní doby.

 Je potřeba ve spolupráci s dalšími státními 
kontrolními institucemi zpřísnit kontrolu dodr-
žování zákoníku práce, zejména pracovní doby 
a dodržování povinných přestávek pro obsluhu 
nebo častější a důkladnější kontroly hygienických 
a zdravotních standardů při prodeji zejména po-
travinářského zboží.

Naším cílem je a bude i v budoucnu dodržová-
ní etiky ve vzájemných obchodních vztazích v ta-
kové míře, aby zajistila na jedné straně dostatek 
kvalitního, zdravotně nezávadného a cenově do-
stupného zboží pro zákazníka, a na druhé stra-
ně omezit likvidační a nesmyslné ekonomické 
tlaky na dodavatele tohoto zboží, české zeměděl-
ce a potravináře. Ty vedou v konečném důsledku 
k tomu, že máme v mnoha případech k dispozici 
naopak omezenou a unifikovanou nabídku pro-
duktů, která je sice zdravotně nezávadná a rela-
tivně laciná, ale k jejich výrobě bylo použito mís-
to kvalitních surovin množství laciných surovino-
vých náhražek a doplňků. 

V neposlední řadě je samozřejmě zájem spo-
třebitele, ten by měl být plně informován o kva-
litě a způsobu výroby potravinářských produktů 
tak, aby si mohl dobrovolně a se znalostí věci vy-
brat, zda bude preferovat nižší cenu nebo vyšší 
kvalitu a také, aby ten produkt v regálech bez pro-
blému nalezl. 

Pro orientaci spotřebitele, co je kvalitní potra-
vina, je ideálním nástrojem národní značka kva-
lity KLASA. 

Ve výchově spotřebitele by měla svoji úlohu 
vedle státu sehrát i profesní sdružení – Agrární 
komora ČR a Potravinářská komora ČR. 

Do propagace kvalitních českých potravin, 
správných a zdravých stravovacích návyků je nut-
né vedle reklamních a billboardových agentur ví-
ce zapojit profesní organizace – Agrární a Potra-
vinářskou komoru, organizace zabývající se pro-
pagací regionální turistiky a agroturistiky nebo 
organizace zabývající se zdravým životním sty-
lem. Jinými slovy, aby tuto propagaci opřela více 
o vzdělávání spotřebitele místo bezduchých bill-
boardových a reklamních kampaní.

Projev místopředsedy Zemědělského výboru PS PČR,
stínového ministra zemědělství Mgr. Michala Haška

(Dokončení ze strany 3)

Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR, při svém projevu

4 / z domova – aktuálně Potravinářský zpravodaj 6 / 2008

(Pokračování na straně 5)



Prohlášení účastníků shromáždění v pražské Lucerně 

Potravinářský zpravodaj 6 / 2008  z domova – aktuálně / 5 

ských kolchozech. Jenže orat někde až v několi-
kametrové vrstvě ornice, jak tomu na řadě území 
bývalého SSSR bylo a je, je poněkud něco jiného 
než zpřevracet půdní profil na pozemcích v čes-
ké kotlině.“

Anebo – „Všem hospodářům by mělo být jas-
né, že často pragmaticky používaný dvouletý cyk-
lus střídání obilovin a řepky vede v důsledku k jed-
nostrannému vytěžování půdy a následnému opě-
tovnému navracení živin do půdy.“

Zvedněte prosím ruku, kdo střídáte obilí, řep-
ka, obilí!

Dámy a pánové, dovolte mně pár poznámek 
k tomu, co v reformě chybí, respektive co my, čeští 
zemědělci, tváří v tvář novým výzvám nabízíme: 

Nabízíme návrat k vyššímu objemu kvalitních 
českých potravin.

Nabízíme svůj podíl na řešení narůstajícího po-
travinového problému třetích zemí, který začíná 
řešit Světová banka i OSN.

Nabízíme renesanci českého zemědělství, ak-
tivní přípravu na dobu, kdy budou sníženy dota-
ce, které budeme potřebovat nahradit jinými pří-
jmy. Přirozeně z výroby. Nevidíme důvod, proč 
bychom neměli novou dobu využít. Nic takového 
však ve Vaší reformě, pane ministře, není.

Německý ministr zemědělství Horst Seehofer 
vyzývá k renesanci zemědělství. Rázné kroky k to-
mu připravuje Francie a další. Vláda Spojených 
arabských emirátů kupuje 800 tis. ha půdy v Pá-
kistánu, aby si vyrobila svoje potraviny. Vláda Čí-
ny postupuje podobně v Africe. To je realita dneš-
ního světa, pane ministře – na hony vzdálená Va-
šemu vidění. 

Vraťme se ale k nám. Nepoznal jsem výstižnější 
pojmenování rozporů a příležitostí této doby, než 
jak učinil místopředseda Senátu Petr Pithart na 
březnovém jednání parlamentních zemědělských 
výborů Visegrádské čtyřky v Praze. Cituji:

„Chci tím vším také říci, že bychom se neměli 
nechat ukolébat rozšířenou, téměř módní a poně-
kud alibistickou konstrukcí, podle které zeměděl-
skou produkci musíme postupně obětovat, a mís-
to ní podporovat kvalitní život na venkově. Může 
se tím myslet, že na venkov se budou městští li-
dé jezdit rekreovat a místní lidé tam budou sekat 
trávu, vysazovat lesy a remízky, pěstovat stará ře-
mesla, zkrátka okrašlovat krajinu, aby nezarostla 
lopuchem a kopřivami. Jistěže plnohodnotný ži-
vot na venkově a zemědělská produkce není jed-
no a totéž, ale rozhodně spolu souvisejí víc, než 
jak se o tom v poslední době v souvislosti s refor-
mou společné zemědělské politiky EU mluví. Tou 

nejlepší péčí o krajinu, na které nám jistě všem 
mimořádně záleží, je přece rozumné hospodaře-
ní zemědělců, sedláků. Nevěřím v planou krásu 
naší kulturní krajiny. „Kulturní“ tady v Evropě 
znamená přece přirozeně vzdělávaná, užitečná, 
nikoli proměněná v líbivý skanzen. V době stále 
překotnějších změn a rostoucích rizik nejen kli-
matických, ale i politických by proto Evropa mě-
la podle mého názoru přehodnotit poněkud pyš-
ně přehlíživý vztah ke konceptu i praxi potravino-
vé soběstačnosti. K tomu je třeba využít reformy, 
jejíž podobu dnes ovlivňujeme i my. K co největ-
ší míře soběstačnosti nejen unie jako celku, ale 
i jednotlivých zemí, pochopitelně jen v těch, ve 
kterých připadá v úvahu, bychom se měli s po-
korou vrátit.“

Omlouvám se za tento dlouhý citát, ale je vel-
mi výstižný.
Vážený pane ministře,
protože jste nám nedal možnost se k reformě ze-
mědělské politiky před jejím zveřejněním vyjád-
řit, činíme tak zde. Závěrem svého vystoupení po-
žaduji:

1)  Dopracovat adaptovanou koncepci českého 
zemědělství na nové podmínky a požadavky 
na narůstající poptávku po potravinách.

2)  Přestat se stydět za základní fenomén kapita-
lismu – výrobu a jasně ji podpořit.

3)  Zastavit znejisťování agrárního podnikatel-
ského prostředí sofistikovanými útoky na vel-
ké podniky.

4)  Zastavit znejisťování služeb pro zejména men-
ší farmáře připravovanou likvidací Zeměděl-
ských agentur – zachovat je včetně LPIS.

5)  Zastavit start kontroverzních témat „Reformy“ 
do doby, než s námi bude provedena odborná 
diskuse. Do té doby „Reformu“ odmítáme. 

Za Vašimi miliardami na pozemkové úpravy 
číhají týmy developerů, zbohatlíků a spekulantů. 
Rozkolísat, znejistit, rozpohybovat stávající pod-
niky. To se skrývá za vzletnými frázemi vaší „Re-
formy“.

Na závěr požadavek zcela zásadní – nastartovat 
skutečnou komunikaci s jasnými závěry na zákla-
dě odbornosti a profesionality.

Úplně závěrem chci před tímto sálem říct zce-
la jasně a zřetelně – po létech trvalého vynucené-
ho poklesu českého zemědělství přišla nová doba. 
Jsme rozhodnuti ji využít a utkat se s každým, kdo 
nás bude chtít srazit zpět.

Jinými slovy, dnešním shromážděním nic ne-
končí, ale začíná.

Shromáždění zemědělců a zpracovatelů zemědělských komodit se zúčastnily významné osobnosti agrárně-potravinářského komplexu.

Na podnět členů Agrární komo-
ry ČR a Potravinářské komory ČR se
16. května 2008 sešlo více než 2000 
zemědělců, podnikatelů v potravinář-
ství a službách pro zemědělství, aby 
se vyjádřili k „Reformě zemědělské 
politiky“ vyhlášené předsedou vlá-
dy Mirkem Topolánkem a ministrem
zemědělství Petrem Gandalovičem
10. dubna 2008.

KONSTATUJEME, ŽE:
�  není možné dělat jakoukoliv reformu 

zemědělství bez komunikace s AK, 
která je sdružením zemědělských pod-
nikatelů podle zákona o hospodářské 
a agrární komoře a jejíž členové hospo-
daří na většině zemědělské půdy ČR,

�  na tvorbě reformy, která je označe-
na jako programové prohlášení vlády, 
jsme se nijak nepodíleli a ani jsme ne-
měli možnost se k ní před jejím zve-
řejněním vyjádřit, je to reforma o nás 
bez nás,

�  reforma, kromě popisu toho, co se již 
dělá v rámci Plánu rozvoje venkova na 
r. 2007 až 2013, obsahuje i cíle, kte-
ré mohou vést k dalšímu útlumu země-
dělství a snížení konkurenceschopnos-
ti potravinářů. 

POŽADUJEME:
�  zpracovat prorůstovou agrární země-

dělskou a potravinářskou koncepci 
státu a venkova vůbec, která by reago-
vala na nové trendy, zejména na dlou-
hodobě se rýsující převahu světové po-
ptávky po potravinách nad jejich pro-
dukcí a rostoucí úlohou zemědělství 
v rozvoji venkova. Tomu přizpůsobit
i Plán rozvoje venkova na r. 2007–
2013, který vznikal v době, kdy tyto 
trendy nebyly zřejmé,

�  vytvořit v justici předpoklady pro 
rychlé dokončení soudních sporů, jak 

o transformační podíly, tak i restituč-
ní nároky, 

�  kromě vypořádání majetkových podílů 
u zemědělských družstev a nástupnic-
kých organizací podle platných záko-
nů, vyrovnat nároky u družstev v kon-
kurzu ze státních prostředků,

�  přijmout novelu zákona o prodeji státní 
půdy, s požadavky, které jsme zahrnuli 
do petice odevzdané Parlamentu ČR, 
a zamezit spekulativním prodejům,

�  přijmout zákon o významné tržní síle, 
který by přispěl ke zlepšení postavení 
slabších článků v potravinových verti-
kálách, 

�  přijmout novelu zákona o daních z pří-
jmů, která by neumožňovala využití na-
vyšovacích koeficientů u daně ze ze-
mědělské půdy,

�  vyhodnotit dosavadní účinnost podpo-
ry využívaní biomasy k energetickým 
účelům a přijetí opatření k dosažení 
evropských cílů do r. 2020,

�  systémové řešení zmírňování důsledků 
rostoucí rizikovosti ze změn klimatu, 
šíření nemocí hospodářských zvířat, 
otevírání Evropy výkyvům světového 
trhu a vystavování zemědělství vlivům 
hospodářského cyklu,

�  výrazně posílit podporu zvýšení kon-
kurenceschopnosti z EAFRD, kde je 
obrovský převis žádostí, zaměřit se 
přednostně na ohrožená odvětví,

�  přidělit finanční zdroje dotačnímu ti-
tulu „Posílení konkurenceschopnosti 
agrokomplexu“, který je součástí záko-
na o státním rozpočtu ČR na r. 2008,

�  stejné zacházení s malými i velkými 
podniky,

�  podporovat z národních zdrojů moder-
nizaci potravinářského průmyslu,

�  zachovat Zemědělské agentury a jejich 
podpůrné funkce zejména pro drobné 
zemědělce,

�  prosazovat změny ve Společné země-

dělské politice EU k rovnoprávnému 
postavení nových a starých zemí unie, 
v zemědělství i potravinářství,

�  do priorit předsednictví ČR v EU za-
hrnout podporu zemědělství a potravi-
nářství k dosažení soběstačnosti Evro-
py v bezpečných potravinách.

Výčet našich požadavků není úplný – 
nabízíme naši odbornost i praktické zku-
šenosti k Vašemu využití.

* * *
�  Pane ministře, je dobrým zvykem 

a slušností, že při přípravě a návrzích 
změn reformy či jiných systémových 
úprav je s těmi, kteří jsou změnami do-
tčeni, komunikováno na odborné úrov-
ni. To se nestalo.

�  Pane ministře, nechceme se dozvídat 
tak zásadní věci až prostřednictvím 
médií ex post. 

�  Pane ministře, řekněte nám, zeměděl-
cům a potravinářům, jakým směrem 
hodláte směrovat české zemědělství 
a potravinářství. Pouze politické me-
diální proklamace zemědělství nepo-
mohou.

Při představení Vaší reformy zazněl cíl, 
aby se venkov vrátil tam, kde byl za první 
republiky. Všichni tady víme, jak málo je 
to reálné, přesto souhlasíme, že v tomto 
období se opravdu venkov rozvíjel. Chce-
me připomenout, že základem rozvoje 
v této době byli sedláci s velmi intenzivní 
zemědělskou výrobou, kvalitní zpracova-
telé zemědělské produkce a politika Ag-
rární strany pod vedením Antonína Šveh-
ly, který pracoval s heslem „venkov jed-
na rodina“.

Přeji nám všem, aby se nám tato rodina 
nerozpadla, aby se naopak rozvíjela a by-
la šťastná.

AK ČR

Vážení čtenáři, 
29. května 2008 proběhla

valná hromada
Potravinářské komory ČR.

Prezidentem Potravinářské komory ČR
byl zvolen

Ing. Miroslav Toman, CSc.
Bližší informace o valné hromadě 

Potravinářské komory ČR
Vám přineseme v příštím čísle.
Ing. Miroslavu Tomanovi, CSc.,

ke zvolení blahopřejeme.
 Redakce

Pohled za předsednický stůl valné hromady PK ČR

(Dokončení ze strany 4)



Snaha o větší využívání biopaliv v dopravě se vyvinula z potřeby ome-
zit v EU emise skleníkových plynů o 20 % do roku 2020. Na toto téma se 
vede i nadále v EU široká diskuse. Nicméně, stávající energetický balí-
ček Komise předpokládá, že v roce 2020 by 20 % spotřebovávané energie 
v EU mělo pocházet z obnovitelných zdrojů energie. Současně by mělo do-
jít k navýšení podílu biopaliv pro dopravu na 10 %.

Kulatý stůl o biopalivech

Prezident PK ČR Ing. Miroslav Toman, CSc., (druhý zleva) při svém vystoupení

Až do začátku července pokraču-
jí semináře PK ČR pod názvem Po-
silování důvěry spotřebitele a úlo-
ha výrobců potravin v rámci potra-
vinového řetězce. 

Cílem seminářů je zvýšení informo-
vanosti podnikatelské veřejnosti o po-
litice bezpečnosti potravin EU (zasa-
zené do širšího legislativního rámce) 
a o postavení národní legislativy. Rov-
něž pak o postavení PK ČR v legisla-
tivním procesu a jejím možnostem jej 
ovlivňovat. Semináře nabízí také in-
formace o možnostech získávání a vý-
měny informací, využití stávajících in-
formačních systémů a vyhledávání 
příslušných zdrojů prostřednictvím in-
ternetu. Dalším cílem poskytnutí pře-
hledu o systémech ovlivňujících kvali-
tu a bezpečnost potravin a o jejich vlivu 
na konkurenceschopnost jednotlivých 
potravinářských výrobců. 

Dostatečný důraz je kladen na disku-
si zúčastněných a výměnu praktických 
zkušeností s uplatňováním prezentova-
ných principů v konkrétní podnikatel-
ské praxi. Jedním z témat moderova-
né diskuse je i tematika k realizovaným 
opatřením v souvislosti se vstupem do 
EU a výsledkům jejich implementace 
po třech letech. 

ORGANIZAČNÍ PODROBNOSTI O KONÁNÍ SEMINÁŘŮ:

�  úterý 24. června 2008 �  Kraj Vysočina � Jihlava �  Hotel Gustav Mahler,
Křížová 4, Jihlava 

9.00–16.00 hodin 

� středa 25. června 2008 �  Jihomoravský 
a Zlínský kraj � Brno 

�  Hotel HOLIDAY INN 
BRNO, Křížkovského 20, 
Brno 

9.00–16.00 hodin 

� čtvrtek 26. června 2008 
�  Olomoucký 

a Moravskoslezský
kraj 

�  Velká Bystřice 
u Olomouce 

�  Hotel Zámek Velká Bystřice, 
Zámecké náměstí 773,
Velká Bystřice (Olomouc) 

9.00–16.00 hodin 

� úterý 8. července 2008 � Pardubický kraj � Pardubice �  Hotel EURO, Jiráskova 2781, 
Pardubice 

9.00–16.00 hodin 

Semináře PK ČR
Posilování důvěry spotřebitele a úloha výrobců 

potravin v rámci potravinového řetězce
J I H L A V A ,  B R N O ,  V E L K Á  B Y S T Ř I C E  U  O L O M O U C E ,  P A R D U B I C E

PŘIHLÁŠKY 
Přihlášky s uvedením jména účast-

níka, názvu a adresy organizace, tele-
fonického a e-mailového spojení se po-
sílají průběžně sekretariátu PK ČR, 
a to buď: 

elektronicky na e-mail:
boublik@foodnet.cz 

faxem na číslo: 296 411 187 

� Účast na semináři je bezplatná. 
�  Občerstvení pro účastníky je zajiš-

těno. 
�  Účastníci obdrží výukové materiály 

a o absolvování semináře certifikát. 

Případné doplňující informace lze zís-
kat na telefonních číslech:
296 411 193, 296 411 189

PODPORA
SEMINÁŘE Z FONDŮ

 EU
Projekt PK ČR na uspořádání cyk-

lu seminářů Posilování důvěry spotře-
bitele a úloha výrobců potravin v rámci 
potravinového řetězce získal podporu 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EAFRD) – Programu 
rozvoje venkova ČR (PRV). 

Název 
projektu 

Posilování důvěry 
spotřebitele a úloha 
výrobců potravin v rámci 
potravinového řetězce 

Osa I. 
Zlepšení 
konkurenceschopnosti 
zemědělství a lesnictví 

Opatření 
I. 3 

Opatření zaměřená na 
podporu vědomostí 
a zdokonalování 
lidského potenciálu 

Opatření 
I. 3. 1 

Další odborné 
vzdělávání a informační 
činnost 

Kód 
opatření 

111. 

 
Článek NR – 21 (20 
a (i)) 

Evropský zemědělský fond pro roz-
voj venkova: Evropa investuje do ven-
kovských oblastí 

Tyto ambiciózní cíle se ovšem se-
tkaly se značnou kritikou. Zmocněnec 
OSN pro výživu Jean Ziegler označil 
výrobu biopaliv z potravinových pro-
duktů přímo „za zločin proti lidskosti“ 
a vyzval k uvalení moratoria na biopa-
liva z potravinových produktů, alespoň 
na 5 let, než bude vyvinuta efektivní vý-
roba biopaliv II. generace z celulózo-
vých surovin. Svůj názor na biopaliva, 
na jejich vliv na ceny potravin i na bu-
doucnost tohoto sektoru vyjádřili v dis-

kusi u kulatého stolu prezident Potra-
vinářské komory ČR Miroslav Toman, 
zástupce Výzkumného ústavu zeměděl-
ské ekonomiky Tomáš Doucha, gene-
rální ředitel Cukrovarů a lihovarů TTD 
Dobrovice Oldřich Rein bergr a Pavel 
Švarc ze Svazu chemického průmys-
lu ČR.

Prezident PK ČR ve svém vystoupe-
ní uvedl, že je třeba se v každém přípa-
dě vyhnout extrémům a lze souhlasit 
i s tím, že by Komise měla přehodnotit 

stanovené cíle v oblasti biopaliv a ne-
chat zpracovat příslušnou studii na zá-
kladě současných znalostí a zkušenos-
tí. Potravinářská komora ČR je přízniv-
cem produkce a využívání biopaliv se 
všemi s tím spojenými pozitivními do-
pady na životní prostředí, ale nesmí být 
prosazovány za každou cenu a přede-
vším musí být na minimum omezeny 
jejich negativní dopady. Což, jak tvrdí 
i výbor pro životní prostředí EU, je vel-
mi obtížné, zvláště pokud jde o výrobu 
biopaliv ve třetích zemích, kde se sku-
tečně vyrábí za každou cenu. Na dru-
hé straně, pokud jde o výrobu biopa-
liv z cukrové řepy, pak lze tento způ-
sob ocenit zejména tam, kde je takto 
využita původní technologie a surovi-
na, pro kterou není jiné použití v sou-
vislosti s probíhající reformou cukerné-
ho sektoru v EU.

Rovněž je potřeba podporovat vý-
zkum v oblasti biopaliv II. generace 
a urychlit jejich plošné využití (někte-
ré studie hovoří o jejich využívání v ho-
rizontu 15–20 let, což je nemyslitelné). 
V případě jejich rozšíření odpadne 
z velké části stávající boj o surovinu. 
Potraviny se stávají strategickou suro-
vinou a poptávka po obilí ze strany po-
travinářů, výrobců krmiv a výrobců bio-
paliv neustále roste a ceny suroviny se 
stále zvyšují.

Podle názoru prezidenta Tomana by 
ovšem orná půda měla především slou-
žit k produkci potravin, případně kr-
miv. Dále je potřeba, aby zemědělská 
půda plnila svoji funkci při údržbě kra-
jiny a například v rámci protierozních 
opatření. Až ve třetí fázi by měla země-
dělská půda sloužit k produkci surovi-
ny pro biopaliva.

Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 - Malešice
Tel./fax: 296 411 187, tel.: 296 411 184–5, 296 411 189–93
E-mail: foodnet@foodnet.cz,  internet: http://www.foodnet.cz

NA STRÁNKÁCH KOMORY DENNĚ NAJDETE:
–  aktuální zpravodajství o dění v domácím i zahraničním potravinářském průmyslu
–  pozvánky na zajímavé výstavy, semináře či prezentační akce
–  odborné informace o potravinách a potravinářství

NABÍZÍME:
–  možnost získat přístup do vybraných neveřejných částí webu: např. přehledně zpracované po-

travinářské legislativy 
–  za velmi výhodných podmínek prezentovat svůj podnik, službu či výrobek v inzertní části in-

ternetových stránek

V případě zájmu o získaní podrobnějších informací kontaktujte sekretariát Potravinářské ko-
mory ČR.

Oficiální internetová stránka Potravinářské komory ČR, Federace výrobců potravin, 
nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce http://www.foodnet.cz má za cíl být we-
bem všech českých a moravských potravinářů. Internetovou stránku komory denně na-
vštíví více než 5 000 uživatelů Internetu.

Potravinářská komora ČR (PK ČR), Fe-
derace výrobců potravin, nápojů a zpra-
covatelů zemědělské produkce je zájmové 
sdružení právnických osob z odvětví po-
travinářského průmyslu. Plní funkci zá-
jmového neziskového sdružení pro všech-
ny potravinářské obory a obory zpracová-
ní zemědělských produktů. Reprezentuje 
obor potravinářství vůči orgánům státní 
správy a obdobným organizacím v EU, 

včetně organizací se světovou působnos-
tí a všech organizací, jejichž činnost sou-
visí se zájmy podnikatelů zpracovatel-
ského průmyslu. Poskytuje potravinář-
ské odborné a technologické poradenství 
a spolupracuje s ostatními oborovými sva-
zy, které mají k oboru vztah. PK ČR re-
prezentuje cca 85 % podnikatelských sub-
jektů z oblasti výroby potravin, nápo-
jů a zpracovatelů zemědělské produkce.

Potravinářská komora České republiky,
Federace výrobců potravin, nápojů

a zpracovatelů zemědělské produkce

www.FOODNET.cz:
web českých a moravských potravinářů

FOFOOODDNNEETT
INFORMAČNÍ SYSTÉM PK ČR
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Potravinářská komora ČR 
vyhlašuje výběrové řízení

na pracovní pozici:
S A M O S T A T N Ý

O D B O R N Ý  P R A C O V N Í K / P R A C O V N I C E 
D O  O D D Ě L E N Í  K O M U N I K A C E

A  V N Ě J Š Í C H  V Z T A H Ů

Činnost na pozici samostatného odborného pracovníka spočívá v za-
jištění tiskové a elektronické prezentace komory, zpracování týdenního 
monitoringu informací s využitím anglických textů, vkládání a aktualiza-
ce dat na foodnet (webové stránky PK), přípravě seminářů, školení a ji-
ných aktivit komory, zajištění kontaktů se členy komory prostřednictvím 
listovní a e-mailové pošty a jiné činnosti podle pokynů nadřízených.

POŽADUJEME:
� VŠ vzdělání,
� znalost anglického jazyka slovem i písmem, 
� zkušenost z práce ve veřejné správě min. 4 roky,
� samostatnost a zodpovědnost při plnění úkolů, 
� orientace v zemědělské a potravinářské problematice, 
� schopnost práce na PC (MS Word, MS Excel), 
� schopnost týmové spolupráce a komunikativnost, 
� ochotu se dále vzdělávat, 

NABÍZÍME:
�  platové ohodnocení podle mzdového řádu komory (příloha a) – Or-

ganizačního řádu PK ČR), 
� stabilitu v zaměstnání, 
� zajímavou a různorodou činnost, 
� možnost rozvoje znalostí a dovedností, 
� zaměstnanecké výhody. 

Přihlášku společně se strukturovaným profesním životopisem, kopiemi 
dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a souhlasem se zpracováním osob-
ních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v plat-
ném znění, zasílejte do 15. 6. na adresu:

Potravinářská komora ČR, Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 Male-
šice a na elektronickou adresu: kreutzer@foodnet.cz.

PK ČR



Státní veterinární dozor včas zjis-
til v zásilce ryb nadlimitní množství 
polyfosfátů. Lze říci, že díky včas-
nému zjištění se zásilka 552 kg ryb 
(treska) nedostalo do tržní sítě, tu-
díž zákazníci nebyli ohroženi.

Orgány Krajské veterinární správy 
pro Jihomoravský kraj odebraly vzorek 
filetů z treskovitých ryb (filety z mod-
rého witlinga*) v místě určení, tedy 
v místě, kam přijde zásilka z jiného 
členského státu. Z tohoto místa je pak 
zboží distribuováno dále do tržní sítě.

V tomto tzv. místě určení provádíme 
namátkové nediskriminační kontroly, 
zda zásilka splňuje podmínky pro ob-
chodování s členskými státy, tj. že po-
cházejí z podniku, který je schválen či 
registrován a je pod státním veterinár-
ním dozorem, produkty jsou zdravot-

ně nezávadné, jsou správně označeny 
a provázeny obchodním dokladem. 

Při této kontrole mohou být odebrá-
ny i vzorky, což se stalo v tomto pří-
padě. Vyšetřením bylo zjištěno, že vý-
robek nevyhověl obsahem polyfosfátů, 
proto bylo veškeré zboží (552 kg) vráce-
no odesílateli a případ byl nahlášen do 
systému rychlého varování RASFF.

Polyfosfáty jsou přídatné látky, kte-
ré se přidávají do potravin za účelem 
zadržení vody. V potravinách se podí-
lejí na zvýšení celkového obsahu fosfo-
ru v organismu. Fosfor je minerální lát-
ka, důležitý biogenní prvek v lidském 
těle, který má významnou úlohu při 
stavbě kostí a zubů, poskytuje energii 
z potravin, které jíme. Větší dávky fos-
foru však v potravinách během krátké-
ho období mohou způsobit stravovací 
potíže (průjem nebo bolesti žaludku). 

Zvýšený příjem fosforu během delšího 
období může snížit absorpci vápníku 
v lidském těle. A organizmus s nedo-
statkem vápníku je více náchylný na 
zlomeniny. Proto jsou legislativně sta-
noveny limity podle druhu potraviny 
a pohybují se od 0,5 g do 50 g P

2
O

5
 na 

kg potraviny.
Z uvedeného je zřejmé, že státní ve-

terinární dozor plní svou funkci ochra-
ny zákazníků, při jakémkoli podezření 
na špatné značení či zjištění důvodu 
k odebrání vzorků k vyšetření tak činí. 
Cílem této činnosti jsou zdravotně ne-
závadné potraviny živočišného původu 
na regálech obchodů.

*  Jedná se o tresku modravou (Microme-
sistius poutassou), anglicky blue whiting, 
jejíž název se u nás zkomolil na modrý 
witling.

Přes 500 kilo ryb zpět na Slovensko

Na počátku prvního desetiletí 
třetího tisíciletí se zdála bovinní
spongiformní encefalopatie téměř 
globální hrozbou, zanedlouho ji 
však vystřídaly nové „metly“ jako 
aviární influenza či katarální ho-
rečka ovcí.

Nicméně BSE podceňovat nelze, 
přestože výskyt je stále nižší. Celkem 
od roku 2001, kdy se u nás vyšetřuje, 
bylo na 1 261 361 vyšetření zjištěno 28 
nemocných kusů. Poslední případ byl 
zaznamenán 19. 12. 2007 u krávy sta-
ré 119 měsíců na Teplicku. O případné 
modifikaci, či menší četnosti vyšetřo-
vání, které stojí nemalé peníze, rozhod-
nou v příštích letech odborné orgány 

EU. Samozřejmě pokud bude pokles 
výskytů trvalého charakteru. 

Podstatné je zdraví lidí, které nelze 
ohrozit. Nicméně, že se situace v pří-
stupu k BSE mění, svědčí již medializo-
vané opatření – dne 26. 4. 2008 vstou-
pilo v platnost nařízení Komise (ES) 
357/2008, které novelizuje přílohu č. V
nařízení (ES) 999/2001 a mění defini-
ci specifikovaného rizikového materiá-
lu (SRM). Páteř skotu se za SRM pova-
žuje, pokud pochází ze zvířat starších 
než 30 měsíců. Do té doby byla věková 
hranice pro SRM 24 měsíců. 

Lze tedy opět potvrdit, že to, co je 
na pultech řeznictví, je zdravotně ne-
závadné, což ostatně zákazníci dobře 
vědí.

BSE vzpomínkou?

Zákon na ochra-
nu zvířat proti tý-
rání, který byl 
v ČR přijat již v ro-
ce 1992 a od té 
doby doznal něko-
lika novel, se za-

bývá ochranou pouze obratlovců, 
to však neznamená, že by se lidé 
neměli chovat například ke korý-
šům, mlžům či plžům odpovídajícím 
způsobem. Každý živočich má jis-
tou, byť někdy velmi nízkou schop-
nost vnímat bolest a utrpení a strá-
dat. 

Proto lze například na zmíněné ko-
rýše či mlže a plže, popřípadě hlavo-
nožce vztáhnout ustanovení veterinár-
ního zákona a ustanovení veterinární 
legislativy EU obsažené v tzv. hygie-
nickém balíčku. Zde je prioritou zdra-
votní nezávadnost těchto „potravin ži-
vočišného původu“. Odtud lze vyvodit, 

že zmínění živočichové, tedy členovci 
a měkkýši, používaní „pro výživu lidí“ 
musejí být v dobrém zdravotním stavu, 
nesmí hynout a smí se přepravovat ve 
stavu buď jako produkty, tj. usmrcení 
a „zpracovaní“, anebo zpravidla ve sta-
vu podchlazení, kdy jsou jejich život-
ní funkce utlumeny a poté jsou určeni 
k okamžité spotřebě. Takže v podstatě 
ani v tomto případě nesmí dojít k jejich 
strádání či utrpení, byť se na ně nevzta-
hují ustanovení zákona na ochranu zví-
řat proti týrání.

Je třeba si uvědomit, že pro přímoř-
ské země (ale v poslední době i u nás) 
jsou tzv. plody moře zcela obvyklou po-
travinou. Zde dobře vědí, že tito na vo-
du odkázaní živočichové snadno hy-
nou a podléhají z hlediska hygienické-
ho rychlé zkáze. Proto se s nimi vždy 
zachází rychle a jejich přeprava je vždy 
uskutečňována co nejrychleji a za ta-
kových podmínek, aby se co nejrych-
leji dostali ke konečnému zákazníko-

vi a byli využiti k „výživě lidí“ co nej-
rychleji.

Zároveň je vhodné si při posuzo-
vání pro někoho exotických stravo-
vacích návyků uvědomit, že i někte-
ré naše zvyky jsou cizinci podrobo-
vány kritice, jako například sezonní 
prodej kaprů, popřípadě jejich usmr-
cování na stáncích. Když už je tento 
prodej možný, tak okamžité usmrcení 
je zárukou, jak bránit jejich zbytečné-
mu utrpení.

Při posuzování podmínek pro chov, 
prodej a usmrcování zvířat používa-
ných pro lidskou stravu je vždy nutné 
vzít v potaz rozličnou kulturní tradici, 
historii a zvyky jednotlivých zemí. Ty 
je pak samozřejmě vhodné vždy modi-
fikovat na základě současných vědec-
kých poznatků a samozřejmě se to-
mu tak děje, jak je patrné z měnící se 
a zdokonalující se veterinární legislati-
vy i předpisů, které řeší ochranu zví-
řat.

O různém pohledu na potraviny živočišného původu Další informace
z oblasti Státní veterinární správy

lze získat na internetových stránkách SVS ČR:
www.svscr.cz 

Po celý březen ve všech kra-
jích ČR probíhala kromě normál-
ních rutinních kontrol cílená kon-
trolní akce na obchodování s vej-
ci. Ústřední ředitel Státní veteri-
nární správy ČR ji vyhlásil právě 
v období předvelikonočním a veli-
konočním, kdy je o tuto komoditu 
zvýšený zájem.

Od konce února do konce března 
se inspektoři krajských veterinárních 
správ zaměřili na kontrolu označo-
vání vajec, označování obalů, na ja-
kostní znaky vajec (čistota, nepoško-
zenost skořápek, přítomnost cizích 
látek a pachů), na kontrolu data mini-
mální trvanlivosti a u barvených vajec 

na označování, data minimální trvan-
livosti, identifikační označení a na po-
užitá barviva.

Celkem bylo provedeno 82 kont-
rolních akcí, při kterých byla kontro-
lována čerstvá vejce a vejce barvená. 
Byla kontrolována vejce původem ze 
Slovenska, Polska, Estonska, Němec-
ka, Holandska, Dánska, Itálie a Špa-
nělska. Závad nebylo zjištěno mnoho, 
ve 3 případech špatně značené oba-
ly (Španělsko, Slovensko, Německo), 
v jednom případě neoznačená vejce 
(Španělsko) a ve 2 případech znečiš-
tění nad povolenou míru a porušení 
skořápek (Polsko). U barvených vajec 
inspektoři závady nezjistili.

V rámci přijatých opatření bylo do-

davateli vráceno celkem 1 542 240 
vajec. Šlo o tři zásilky ze Španělska 
a dvě z Polska. V jednom případě bylo 
uloženo zlikvidovat 5 340 vajec v asa-
načním podniku, zásilka byla ze Slo-
venska. Dvakrát byla uložena pokuta 
v celkové výši 20 000 korun. O přija-
tých krocích byla též v souladu s naří-
zením Komise (ES) č. 557/2007 infor-
mována Evropská komise.

Z uvedených zjištění lze vyvodit, že 
obchodníci s vejci se nedopustili vý-
razných pochybení, ve všech přípa-
dech šlo o technické problémy (zejmé-
na o označování). V žádném případě 
nebylo shledáno takové pochybení, 
které by přímo ohrozilo zdraví zákaz-
níků.

Březnová kontrola vajec splnila účel

addfood spol. s r. o.
v ý r o b c e   n á p o j o v ý c h   k o n c e n t r á t ů

►  Široké spektrum produktů pro nejrůznější skupiny spotřebitelů 
(s obsahem šťávy, se sníženým obsahem energie, pro sportovce 
a horké provozy, k ochucení mléka atd.)

►  Desítky chutí a příchutí

►  Kvalitu, spolehlivost a individuální přístup

►  Kontaktujte nás, ochutnejte a staňte se našimi spokojenými 
zákazníky, mezi něž patří jak malé penziony, tak velké 
gastroprovozy, jak provozovatelé nápojových automatů, tak 
výrobci limonád

www.addfood.cz
E-mail: obchod@addfood.cz

Tel.: 266 311 666
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oznamuje ukončení distributorské smlouvy pro vysokozdvižné vozíky 
Toyota mezi TICO/TIEE a nezávislým distributorem, který měl v minulos-
ti povolení používat jméno Toyota Material Handling Česká republika.

Ukončení smlouvy vstupuje v platnost 1. dubna 2008. Toyota Material 
Handling Europe zároveň s potěšením vyhlašuje, že jakýkoli zákazník Toyoty 
nebo potencionální partner v České republice, který bude potřebovat infor-
mace týkající se budoucích dodávek zařízení Toyota nebo servisní podpory, 
by měl počínaje 1. dubnem 2008 kontaktovat BT Česká republika s. r. o. 

 BT Česká republika s. r. o. je plně vlastněná dceřiná společnost Toyoty
patřící do Toyota Material Handling Europe a má na českém trhu mani-
pulační techniky dlouhou tradici započatou v roce 1967. Její aktivity po-
krývají celou Českou republiku a jsou kontrolovány z vedení společnosti
v Praze - Rudné.  Jindřich Přívora

 

Toyota Material Handling Europe



Ve čtvrtek 15. května nabyl účinnosti zákon č. 120/2008 Sb., kterým se změnil zákon o po-
travinách a tabákových výrobcích a současně také zákon o Státní zemědělské a potravinář-
ské inspekci. Novela ukládá provozovatelům potravinářských podniků některé nové povinnos-
ti. Nové pravomoci, ale také povinnosti získala i potravinářská inspekce. 

Novela zákona o potravinách a zákona o SZPI nabyla účinnosti

Státní zemědělská a potravinářská in-
spekce dlouhodobě věnuje pozornost prode-
ji zmrazených rybích výrobků. Před třemi ro-
ky byly na trhu běžně k dostání výrobky, kte-
ré na obale neuváděly podíl rybího masa, ani 
nepřiznávaly obsah vody. Protože se jednalo 
o masovou záležitost, řešila inspekce tento 
problém také jednáním s výrobci z řad členů 
Potravinářské komory ČR.

Tlak SZPI přinesl své výsledky, neboť dnes 
již většina výrobců či distributorů značí ty-

to výrobky v souladu s předpisy. Je-li na oba-
le výrobku v názvu nebo jinak graficky či ob-
razově zdůrazněn druh ryby, pak musí být ve 
složení uvedeno její množství, například v hmot-
nostních či objemových procentech. Voda musí
být ve složení napsána, pokud jí výrobek obsahuje 
více než pět procent. Přestože ve složení nemusí 
být konkrétní podíl vody, lze na její množství usu-
zovat z pořadí jednotlivých složek, neboť ty se uvá-
dějí sestupně podle hmotnosti, nebo z konkrétní-
ho podílu rybího masa. Jestliže tedy bude ve slože-

ní napsáno „treska 60 %, voda, E452...“, znamená 
to, že spotřebitel si s rybou kupuje téměř 40 % vo-
dy. Látka E452 označuje polyfosfáty, které se po-
užívají, aby se voda v rybách lépe vázala.

Ačkoliv tedy došlo k pozitivnímu posunu, ne 
všichni výrobci tuto povinnost respektují. Výsled-
ky kontrol SZPI odhalují, že skutečný podíl ma-
sa je mnohdy menší, než je deklarováno na oba-
le. Ke stanovení obsahu masa v rybích výrobcích 
SZPI používá laboratorní metodu akreditovanou 
Českým institutem pro akreditaci. Pokud analý-

za prokáže, že výrobek obsahuje méně masa, než 
je přípustná odchylka měření, zahajuje inspekce 
s dotyčnou kontrolovanou osobou správní řízení. 
SZPI přitom může uložit pokutu pouze obchodní-
kovi, který takový výrobek prodával, nikoliv přímo 
výrobci, u kterého problém primárně vznikl. Výro-
ba i dovoz potravin živočišného původu totiž spa-
dá do kompetence Státní veterinární správy ČR. 
Proto jsou informace o každém takovém případu 
řešeném potravinářskou inspekcí vždy předávány 
SVS ČR k došetření.

Jak SZPI kontroluje podíl masa ve zmrazených rybích výrobcích

Několikrát za poslední dobu rozvířilo hladi-
nu veřejného mínění téma náhražek sýrů, tzv. 
analogů. Jde o výrobky, při jejichž výrobě by-
la mléčná složka zčásti nebo zcela nahraze-
na jinou, nejčastěji rostlinným tukem. Tako-
vé výrobky mají na trhu své opodstatnění, lze 
je však prodávat jen za určitých podmínek, 
které stanoví evropské předpisy. 

Především se taková potravina nemůže ozna-
čovat jako „sýr“ a rostlinné tuky samozřejmě 
musí být uvedeny ve složení na obale. V obcho-
dech nesmí být náhražky nabízeny způsobem, 

který by ve spotřebiteli vyvolával dojem, že jde 
o skutečný mléčný výrobek. Není však nezbyt-
ně nutné takové výrobky prodávat ve zvláštních
chladicích zařízeních či v samostatných regá-
lech, stačí, když je na viditelném místě (napří-
klad na regálovém štítku) uvedeno, že se jedná 
o alternativu mléčného výrobku. Chladicí box, 
ve kterém jsou vedle mléčných výrobků umístěny 
rovněž jejich alternativy, nelze označit souhrn-
ným názvem „mléčné výrobky“. Za dostačující 
lze považovat např. označení „alternativa mléč-
ného výrobku“.

Vzhledem k tomu, že SZPI prostřednictvím 

Svazu obchodu a cestovního ruchu v minulosti 
informovala všechny obchodní řetězce o tom, jak 
má prodej náhražek sýrů vypadat, bylo na začát-
ku letošního roku provedeno několik kontrol, kte-
ré měly zjistit, zda výrobci a obchodníci splňu-
jí uvedené podmínky. Inspektoři SZPI odebrali 
několik vzorků mléčných výrobků (tvrdé a tave-
né sýry, ale i másla), u nichž bylo v laboratořích 
zjišťováno, zda neobsahují nedeklarované rostlin-
né tuky. Rozbory to však nepotvrdily u žádného 
ze vzorků.

Kontroly podmínek prodeje však odhalily mno-
hé nedostatky. Alternativy sýrů byly mnohde na-

bízeny v chladicích vitrínách mezi mléčnými vý-
robky, od kterých nebyly nijak odlišeny. Regálové 
štítky někdy neodpovídaly údajům na obale potra-
viny; uváděly, že jde o sýr, ačkoliv šlo o náhražku. 
Všem řetězcům, u kterých byly zjištěny podobné 
nedostatky, byla uložena opatření zajistit, aby by-
ly uvedené výrobky nabízeny k prodeji v souladu 
s předpisy. Tři z obchodních řetězců již uložená 
opatření splnily. Jedna společnost požádala o pro-
dloužení termínu a jeden řetězec opatření v první 
stanovené lhůtě nesplnil. 

Se všemi obchodními řetězci bude zahájeno 
správní řízení o uložení pokuty. 

Řetězce stále dělají chyby při prodeji náhražek sýrů 

Inspektoři Státní zemědělské a potravinář-
ské inspekce zjistili dva případy, kdy se na 
trhu vyskytovala balení biofazolí, v nichž část 
zrn byla plesnivá. V obou případech se při-
tom jednalo o fazole z velkých zásilek z Číny, 
které do spotřebitelských balení balila firma 
PRO-BIO obchodní společnost, s. r. o.  

V jednom případě bylo do ČR dovezeno 
3000 kg Adzuki barevných fazolí, přičemž v době 
zjištění závady bylo již přes 750 kg fazolí zabale-

no a vyexpedováno. Výrobky z této zásilky (AD-
ZUKI barevná fazole BIOLINIE, balení 500g, da-
tum min. trvanlivosti 26. 3. 2009 a 31. 3. 2009; 
ADZUKI barevná fazole BIOHARMONIE, bale-
ní 500g, datum min. trvanlivosti 26. 3. 2009 a 10. 
4. 2009) byly distribuovány převážně do drobných 
maloobchodů. 

V druhém případě se jednalo o fazole červe-
ná ledvina, které byly dovezeny v zásilce 7000 kg. 
Přibližně 80 procent této zásilky však bylo inspek-
cí zadrženo ještě ve skladě společnosti PRO-BIO. 

Zbytek byl již zabalen do spotřebitelských bale-
ní a distribuován do obchodní sítě (Fazole čer-
vená ledvina BIOHARMONIE, balení 500g, da-
tum minimální trvanlivosti 26. 3. 2009; Fazole 
červená ledvina BIOLINIE, balení 500g, datum 
minimální trvanlivosti 26. 3. 2009, 22. 4. 2009
a 8. 4. 2009).

Přestože bylo společnosti PRO-BIO uloženo 
opatření okamžitě všechna uvedená balení stáh-
nout od svých odběratelů, část výrobků mohla 
být již rozprodána. Vzhledem k tomu, že se jed-

ná o zboží s dlouhou dobou minimální trvanlivos-
ti, mohou je mít spotřebitelé ještě doma. Protože 
v obou případech byla část zásilky distribuována 
dále na Slovensko a šlo o nebezpečnou potravinu, 
byla informace o zjištěních SZPI vložena do ev-
ropského Systému včasného varování pro potra-
viny a krmiva.

Biopotraviny kontroluje SZPI stejně jako ostat-
ní potraviny, protože pro biopotraviny platí stej-
né požadavky na bezpečnost, jakost a označování 
atd. jako pro ostatní potraviny. 

Pozor na plesnivé biofazole 

V úterý 20. května se v některých médiích 
objevila informace, že obchodní řetězec In-
terspar zahájil prodejní akci, v rámci níž by-
la v regálech označených logem „Vína z Mo-
ravy, vína z Čech“ nabízena mimo jiné vína 
ze Španělska a z Maďarska. Uvedené logo se 
podle informací z médií nacházelo také pří-
mo na lahvi Chardonnay z Vína Mikulov půvo-
dem ze Slovenska.

 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

na základě toho provedla namátkové kontroly ve 

vybraných provozovnách řetězce Interspar v Br-
ně, Karlových Varech, Plzni, Ostravě, Prostějově 
a Frýdku – Místku. Inspektoři kontrolovali etike-
ty vín ve stáncích a regálech označených reklam-
ní cedulí s nápisy a logy „Vína z Moravy, Vína 
z Čech“, ale také nabídkové letáky k této speciál-
ní akci. Ve většině provozoven byla takto do oběhu 
uváděna pouze tuzemská vína. Pouze v Intersparu 
v Prostějově inspektoři mezi kontrolovanými víny 
nalezli Modrý Portugal Klasik původem z Maďar-
ska, a to v celkovém množství 45 litrů. 

V Intersparu v Plzni pak inspektoři v normál-

ním regálu s vínem objevili 26 lahví Chardonnay, 
které na obale uvádělo, že jde o „akostné vino od-
rodové, vinohradnická oblast Južnoslovenská“ 
a současně bylo na zadní straně láhve umístěno 
logo „Vína z Moravy“. Kontrolou v provozovně 
společnosti Vína Mikulov, pro kterou bylo víno 
na Slovensku plněno, bylo zjištěno, že od listopa-
du roku 2007 bylo na trh uvedeno přes 67 tisíc lah-
ví (tj. přes 50 tisíc litrů) tohoto klamavě značené-
ho vína. Zástupce společnosti při kontrole uvedl, 
že firma již o problému ví z médií a že již sama 
přistoupila k sjednání nápravy.

Firmu Vína Mikulov vlastní akciová společnost 
Bohemia Sekt ze Starého Plzence. S řetězcem In-
terspar i se společností Bohemia Sekt bude zaháje-
no správní řízení kvůli klamání spotřebitele. 

Jakostní vína musí na etiketě povinně uvádět, 
z jaké pěstitelské oblasti pocházejí hrozny, z nichž 
bylo víno vyrobeno. Oprávnění označovat vína lo-
gem „Vína z Moravy“ nebo „Vína z Čech“ však vý-
robcům uděluje Vinařský fond České republiky. 
Jde o marketingové označení, které má propago-
vat kvalitní tuzemská vína.  Martina Šmídtová

tisková mluvčí SZPI

Inspekce kontrolovala speciální prodejní akci tuzemských vín v Intersparu

na území ČR. Rovněž bu-
dou muset provozovatelé 
potravinářských podniků 
uhradit náklady na doda-
tečnou kontrolu, při níž 
inspektoři zjistí, že provo-
zovatel nesplnil již dříve 

uložená opatření. Obojí bude možné provozova-
telům účtovat až poté, co vejde v účinnost prová-
děcí vyhláška ministerstva zemědělství, která sta-
noví paušální částky uvedených nákladů. 

Potraviny, které jsou zabaleny mimo provozov-
nu výrobce a bez přítomnosti spotřebitele, napří-
klad v zázemí obchodu, pak budou muset na obale 
kromě jiného uvádět i složení a zemi původu, a to 
nejpozději do tří měsíců od doby, kdy nabyla nove-
la právní účinnosti (tj. do 15. srpna 2008). Ke změ-
nám také došlo i v oblasti ukládání pokut, např. 
maximální výše pokuty v případech, kdy provozo-
vatel potravinářského podniku neoznámí SZPI za-
hájení, změnu nebo ukončení výkonu činnosti, se 
zvedla z půl milionu na jeden milion korun. 

Inspektoři nyní také mohou kontrolované oso-
bě uložit opatření, aby si na vlastní náklady po 
určitou dobu nechala analyzovat své produkty 
u akreditované laboratoře. Takové opatření však 
lze uložit pouze v případě, bylo-li zjištěno, že pro-
vozovatel uváděl na trh zdravotně závadnou po-
travinu nebo k tomu existuje důvodné podezření. 
Novinkou je také možnost provádět kontrolní ná-
kupy, a to za účelem kontroly internetového a zá-

silkového prodeje potravin. Novela výše uvede-
ných zákonů přináší celou řadu dalších, menších 
změn, inspekce proto doporučuje všem provozo-
vatelům potravinářských podniků, aby se s uvede-
nými předpisy dobře seznámili. Aktuální znění zá-
konů je mimo jiné k dispozici také na webových 
stránkách Státní zemědělské a potravinářské in-
spekce.  

Provozovatelé potravinářských podniků, kteří 
dovážejí potraviny a suroviny ze zemí, které ne-
jsou členy Evropské unie a ani nejsou smluvní-

mi stranami Evropského hospodářského prostoru, 
budou povinni uhradit náklady spojené s kontro-
lou těchto potravin prováděnou při jejich vstupu 
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Komunikace značky KLASA se posunula 
do další fáze. Zatímco v první kampani bylo 
zapotřebí dostat značku KLASA do povědo-
mí spotřebitelů, druhá kampaň se už zamě-
řovala na podporu nákupního chování. V le-
tošním roce se Státní zemědělský intervenč-
ní fond, jež značku KLASA spravuje, rozhodl 
vyzdvihnout nejdůležitější charakteristiku po-
travin se značkou KLASA, a sice jejich kva-
litu.

To, že mimořádná kvalita potravin se znač-
kou KLASA je skutečná a prověřená, ilustruje 
v nové kampani dvojice kontrolorů. Potraviny 
se značkou KLASA totiž na rozdíl od ostat-
ních potravin podléhají dvojnásobné kontrole. 
První kontrolou je již samotný proces žádosti 
o udělení značky KLASA, kde musí výrobce 
prokázat nadstandardní kvalitativní charakte-
ristiku výrobku. Do jednoho roku pak jeho 
kvalitu prověřuje i Státní zemědělská a potra-

vinářská inspekce ve spolupráci se Státní vete-
rinární správou. Obě instituce opakují kontro-
ly namátkově v provozu i v prodejnách. 

Hlavní myšlenka „Dvojnásobná kontro-
la kvality potravin“ se bude v různých podo-
bách prolínat celou kampaní. Tu spotřebitelé 
uvidí od května na billboardech, bigboardech 
a hypercubech v blízkosti velkých obchod-
ních center, reklama bude umístěna rovněž 
v tisku, potraviny KLASA se představí i v re-
gionech na Road Show a dalších propagač-
ních akcích, jejichž součástí budou i soutěže 
pro spotřebitele. 

Novou reklamu pro značku KLASA při-
pravila agentura Mather. Kreativní koncept 
Rostislava Skřivánka fotografoval Rene Hal-
len a Radka Leitmeritz. Věrohodnost výsled-
né podoby byla konzultována s odborníky ze 
Státní veterinární správy. Vilém Frček

oddělení vnější komunikace

Turisté, kteří začátkem léta zavítají do 
Prahy, mohou ochutnat potraviny oceněné 
národní značkou kvality potravin KLASA. Pre-
zentace našich nejkvalitnějších potravin se 
budou konat na Pražském hradě a na Letiš-
ti Praha. 

Státní zemědělský intervenční fond, který spra-
vuje značku KLASA, se rozhodl představit kvalit-
ní výrobky zahraničním turistům. Národní značka 
kvality KLASA je určena vysoce kvalitním potravi-
nám, proto by ji turisté měli znát. Od května do srp-
na se s nimi setkají v atraktivních lokalitách – v are-
álu Pražského  hradu a na ruzyňském letišti.  

Pražský hrad je celoročně oblíbenou destina-
cí zahraničních turistů. Ti zde již začátkem květ-
na uvidí plakáty propagující značku KLASA, 
na stolech venkovních restaurací budou speci-
ální stojánky s informacemi o značce KLASA
a v Black Tower Café budou připraveny vždy od 9 do 
17 hodin ochutnávky vybraných potravin. U Ochut-
návky bude přítomna hosteska, která zájemcům zá-
roveň ráda vysvětlí, čím jsou potraviny se značkou 
KLASA specifické a v čem spočívá jejich kvalita.

Se značkou KLASA se turisté setkají i při odletu 
z Letiště Praha. Prostory terminálu Sever I a Sever 
II budou vyzdobeny letáky, plakáty a dalšími propa-
gačními materiály. Značku KLASA přiblíží turistům 

i krátké spoty vysílané na velkoplošných plazmových 
obrazovkách.  Nebudou chybět ani ochutnávky. Ty 
se budou konat každý den od 9 do 17 hodin před 
obchody Bohemia Deli, jejichž sortiment tvoří čes-
ké potraviny. Mnohé z nich mají ocenění KLASA,
což lze poznat i podle zřetelného značení výrobků 
v regálech. Hostesky budou každý den obměňovat 
výrobky ochutnání, a to tak, aby bylo zastoupeno 
co nejvíce kategorií, ve kterých je značka KLASA 
udílena.

O NÁRODNÍ ZNAČCE KVALITY KLASA
Národní značku kvality KLASA uděluje kva-

litním potravinářským a zemědělským výrobkům 

ministr zemědělství od roku 2003. Tuto prestižní 
značku spravuje od počátku roku 2004 Samostat-
né oddělení pro marketing Státního zemědělského 
intervenčního fondu (SZIF). Začátkem roku 2008 
mohli nalézt spotřebitelé národní známku kvality 
KLASA na obalech celkem 1386 potravinářských 
výrobků od 208 výrobců.

Další informace o národní značce kvality KLA-
SA a kompletní seznam všech oceněných produk-
tů jsou dostupné na internetových stránkách  Stát-
ního zemědělského intervenčního fondu www.
szif.cz v rubrice Propagace kvalitních potravin 
a na stránkách www.eklasa.cz. 

KLASA bude v létě k ochutnání na ruzyňském letišti a na Hradě 

KLASA
se představí v nové kampani

Národní značka kvality KLASA má novou reklamní kampaň. Klade v ní důraz na kva-
litu potravin a její dvojnásobnou kontrolu. Ústředním tématem nové kampaně se proto 
stala dvojice kontrolorů, kteří zkoumají kvalitu potravin se značkou KLASA.
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Nalézt příležitosti pro oživení agrárního ob-
chodu mezi ČR a Egyptem, rozšířit možnos-
ti komoditní spolupráce a nabídnout odborné 
zkušenosti české strany např. v oblasti vod-
ního hospodářství – takové jsou cíle česko-
egyptského agrárního podnikatelského fóra, 
které v Káhiře 5. 5. 2008 zahájil ministr ze-
mědělství Petr Gandalovič. V programu je dá-
le přijetí předsedou vlády Egyptské arabské 
republiky panem Ahmedem Nazífem, jedná-
ní s egyptským ministrem zemědělství a zú-
rodňování půdy Aminem Ahmedem Abazou, 
ministrem zavlažování a vodních zdrojů Ma-
hmoud Abu Zeidem a ministryní pro meziná-

rodní spolupráci Egyptské arabské republiky 
Faizou Aboul Naga. 

„Jsme schopni dodávat potravinářské stroje a vý-
robky, vodohospodářská zařízení a v neposlední řadě 
se aktivně a kvalifikovaně podílet na ekologických 
projektech. Dokážeme nabídnout špičkovou kvalitu 
za dobrou cenu,“ říká ministr Gandalovič.

Perspektivní oblastí spolupráce bude podle 
ministra Gandaloviče zpracování zemědělských 
produktů v Egyptě, kde je možné navázat na dob-
ré reference ČR. Vzhledem k tomu, že naše ze-
mě disponuje v současné době genetickým mate-
riálem skotu a ovcí, včetně technologií pro chov 

těchto zvířat, na úrovni srovnatelné s nejvyspě-
lejšími zeměmi, jednání se povedou také o mož-
nosti dodávek plemenných zvířat, ale i kvalitních 
osiv. Další možnosti spolupráce se rýsují v ob-
lasti vodního hospodářství, konkrétně v projek-
tech „Integrované řešení vodního hospodářství 
v přirozených hydrologických povodích“ a „Zá-
sobování vodou“, kde může česká strana nabíd-
nout odborné zkušenosti prostřednictvím speci-
alizovaných projektových vodohospodářských
firem. Do budoucna je možné vytvořit prostor 
pro spolupráci a výměnu zkušeností např. v rám-
ci rostlinné i živočišné výroby, meliorace a ochra-
ny půdy.

„Na Americké univerzitě v Káhiře jsem zahájil vý-
stavu Českého egyptologického ústavu. Český egyp-
tologický výzkum a tím i celá Česká republika mají 
v Egyptě mimořádně dobré jméno a bylo by velkou 
chybou nás politiků, kdybychom tohoto renomé ne-
dokázali využít k širší spolupráci mezi našimi ze-
měmi. Chceme především intenzivnější spolupráci 
mezi privátními sektory. České předsednictví v Ra-
dě Evropské unie příští rok bude další příležitostí 
k prohlubování vzájemného dialogu a pro ještě ak-
tivnější roli Evropské unie v blízkovýchodním míro-
vém procesu. Hospodářská prosperita zde totiž dle 
mého názoru bude hrát stále významnější roli,“ do-
dává ministr.

Gandalovič zahájil česko-egyptské agrární podnikatelské fórum

Podniky produkčního rybářství i rybářské 
svazy mohou v červnu požádat o dotace na 
zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoj ry-
bářského hospodářství. Ministr zemědělství 
Petr Gandalovič odsouhlasil pravidla čerpá-
ní prostředků prvních dvou opatření OP Ry-
bářství, která jsou zaměřena na podporu in-
vestic do rybníků a dalších zařízení souvise-
jících s produkcí ryb a investic na zpracování 
sladkovodních ryb. 

„Po schválení Operačního programu Rybářství Ev-
ropskou komisí na konci loňského roku nyní oteví-
ráme prostor pro uplatnění nápadů na modernizaci 
rybářského sektoru. Po těchto prostředcích rybářské 
podniky dlouhodobě volaly a já věřím, že je účelně 
využijí pro svůj rozvoj. Celkově je na podporu sekto-
ru rybářství připravena v dalších šesti letech bezmá-
la jedna miliarda korun,“ řekl ministr zemědělství 
Petr Gandalovič. Hlavním zdrojem financování 
OP Rybářství je příspěvek Evropského rybářské-
ho fondu, dále jsou použity zdroje ministerstva a 
žadatelé z podnikatelské sféry musí do projektů 
vložit minimálně 40 % vlastních zdrojů.

Ministerstvo také vybere partnera pro zpraco-
vání komunikační kampaně směřující ke zvýšení 
domácí spotřeby sladkovodních ryb. 

Nyní budou mít žadatelé příležitost prostudo-
vat pravidla, která uveřejní na svých internetových 
stránkách jak ministerstvo zemědělství, tak Stát-
ní zemědělský intervenční fond. Právě jeho regi-
onální pracoviště budou v termínu od 10. do 30. 
června 2008 přijímat projektové žádosti. OP Ry-
bářství se tak připojuje k systému přijímání žádos-
tí do Programu rozvoje venkova, který ve stejném 
termínu otevírá již třetí výzvu pro žadatele.

Ministerstvo očekává největší zájem o výstav-
bu či rekonstrukci rybníků, odbahnění rybníků
a nákup zařízení a technologií souvisejících s ry-
bářským hospodařením. V oblasti zpracování ry-
bího masa pak budou modernizovány a rozšiřová-
ny stávající provozy.

„Velká očekávání vkládáme do všeobecné pro-
pagační kampaně, která by měla podpořit spotře-
bu sladkovodních ryb a výrobků z nich. Bude to zá-
roveň výzva pro naše producenty a zpracovatele, aby 
dokázali svými kvalitními výrobky poptávku uspoko-
jit,“ uvedl ministr Gandalovič.

Gandalovič schválil pravidla čerpání prostředků OP Rybářství v letech 2007–2013

Prezident republiky Václav Klaus pode-
psal novelu vodního zákona. Novela nabude 
účinnosti od 1. července 2008. Jejím cílem 
je usnadnit budování protipovodňových opat-
ření.

„Protipovodňová ochrana je velmi závažné téma, 
kterému věnujeme velkou pozornost. Prezident ná-
mi předloženou novelu podepsal, a značně nám tím 
rozšířil manévrovací prostor v problematice protipo-
vodňových opatření,“ řekl k novele ministr Ganda-

lovič a dodal „Jako velmi užitečné opatření, kte-
ré je zároveň malým zásahem do krajiny, vidíme
poldry. Zejména jejich výstavbu má novela usnad-
nit a urychlit.“

Novela podporuje zachování stávající země-
dělské nebo lesnické produkce na územích uvnitř 
poldru určených k výjimečnému zaplavení v pří-
padě povodní. Bude-li nutné k řízenému zaplave-
ní přistoupit, bude škoda na zemědělské produk-
ci kompenzována, což je přínosem pro zemědělce 
hospodařící na těchto územích. Nebudou se mu-

set strachovat o svou činnost a poldry budou i na-
dále živou částí území. 

„Naším cílem je adekvátní připravenost na po-
vodně. Zjistili jsme, že pouhé prohrábky koryt ne-
bo výstavba hrází nejsou ideální. Je zapotřebí kom-
binovat všechna dostupná opatření. Poldr je navíc 
jen velmi malým zásahem do krajiny a zůstává její 
živou součástí,“ doplnil ministr Gandalovič. Pro 
zajišťování pozemků pro výstavbu protipovodňo-
vých opatření je v novele nově zahrnut i institut 
vyvlastnění. „Jedná se až o krajní řešení, vždy se 

budeme nejdřív snažit s vlastníkem pozemku do-
mluvit a pozemek koupit,“ uzavřel ministr Gan-
dalovič. 

Novela nabude účinnosti od 1. července 2008. 
V současnosti existuje řada příkladů obcí, které 
volají po poldrech a podobných opatřeních, ale 
roztříštěná a komplikovaná držba pozemků vý-
stavbu znemožňuje. O výstavbě poldrů v nejohro-
ženějších oblastech se začne po vstoupení novely 
v platnost urychleně jednat.

Prezident podepsal novelu vodního zákona

Návrhem zákona na ochranu zvířat proti tý-
rání se bude na výjezdovém zasedání zabývat 
česká vláda. Kabinet projedná normu nece-
lé dva měsíce poté, co Sněmovna nepřehla-
sovala prezidentské veto původního vládního 
návrhu, který v průběhu schvalovacího pro-
cesu v obou komorách parlamentu doznal řa-
dy změn.

Původní návrh novely byl v průběhu projedná-
vání v Poslanecké sněmovně pozměňovacím ná-
vrhem doplněn přes nesouhlas ministerstva ze-
mědělství o ustanovení umožňující při výcviku lo-
veckého psa cvičení na jiném živém zvířeti, tzv. 
kontaktní norování. Senát toto ustanovení navrhl 

vypustit a vrátil návrh novely zákona s pozměňo-
vacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny. Po-
slanecká sněmovna však většinou všech poslan-
ců přehlasovala Senát a setrvala na původní verzi. 
Novela zákona obsahující ustanovení umožňující 
kontaktní norování byla 12. února 2008 postou-
pena prezidentu republiky. Prezident novelu zá-
kona nepodepsal a vrátil ji Poslanecké sněmov-
ně. Poslanci veto 11. března nepřehlasovali a zá-
kon nebyl přijat.

„Vzhledem k tomu, že návrh zákona upravo-
val kromě tohoto problematického ustanovení ješ-
tě mnoho podstatných institutů, bylo nutné urych-
leně znovu zahájit legislativní proces. Návrh novely 
zákona je nyní vládě předkládán ve verzi schvále-

né Senátem, která ustanovení umožňující kontakt-
ní norování neobsahuje,“ uvedl ministr zemědělství
Petr Gandalovič.

Hlavním cílem navrhované úpravy je podle je-
ho slov:
�  Zajištění adaptace Nařízení Rady (ES) č. 1/2005

o ochraně zvířat během přepravy a souvisejí-
cích činností a transpozice dalších předpisů 
Evropských společenství. 

�  V souladu s koncepcí správního trestání minis-
terstva vnitra dochází k zásadním změnám ta-
ké v oblasti právní úpravy přestupků a správ-
ních deliktů. 

�  Návrhem novely zákona dochází ke zpřesně-
ní ustanovení v oblasti ochrany zvířat v zájmo-

vých chovech, zejména druhů zvířat vyžadují-
cích zvláštní péči. 

�  Novou úpravu představuje zejména úpra-
va oblasti ochrany handicapovaných zvířat. 
V této souvislosti je připojena novela zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, zavádějící insti-
tut záchranné stanice a upravující proces povo-
lování záchranných stanic.
V důsledku změn, které budou provedeny v ná-

vrhu zákona, bude také nutné novelizovat zákon 
o správních poplatcích. Ministr Gandalovič chce 
vzhledem k nutnosti urychlení legislativního pro-
cesu prosadit novelu ve sněmovně již v prvním 
čtení v tzv. zkráceném řízení.

Kabinet má znovu na stole zákon na ochranu zvířat proti týrání

Zpřesněná pravidla pro čerpání finančních 
prostředků z Programu rozvoje venkova ČR 
schválil 30. 4. 2008 ministr zemědělství Petr 
Gandalovič. Žadatelé mohou projekty zpraco-
vané podle těchto pravidel podávat ve 4. ko-
le příjmu žádostí o podporu v opatřeních Při-
dávání hodnoty zemědělským a potravinář-
ským produktům a Podpora cestovního ruchu 
od 10. do 30. června.

Zpřesnění Pravidel pro žadatele, kterými se sta-
novují podmínky pro poskytování dotace na pro-
jekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 
2007–2013, se týká opatření I.1.3 Přidávání hod-
noty zemědělským a potravinářským produktům 
a III.1.3 Podpora cestovního ruchu. 

„Kromě Přidávání hodnoty zemědělským a po-
travinářským produktům a Podpora cestovního ru-
chu budou přijímány žádosti i na další dvě opatření 
osy I. Jedná se o opatření Využívání poradenských 
služeb, ke kterému byla pravidla schválena pátého 
února, a opatření Další odborné vzdělávání a infor-
mační činnost, u kterého ve specifické části Pravidel 
k žádné změně nedošlo,“ vysvětlil ministr Ganda-
lovič. „Příjem žádostí bude probíhat od desátého do 
třicátého června do třinácti hodin na příslušných re-
gionálních odborech Státního zemědělského inter-
venčního fondu,“ doplnil ministr. 

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují pod-
mínky pro poskytování dotace na projekty Progra-
mu rozvoje venkova ČR pro období 2007–2013, 
je k dispozici v elektronické podobě na interne-

Opatření Průměrná roční alokace pro opatření (mil. EURO)

I.1.3  Přidávání hodnoty zemědělským
a potravinářským produktům

17,49

I.3.1  Další odborné vzdělávání
a informační činnost

 1,79

I.3.4  Využívání poradenských služeb  2,82

III.1.3  Podpora cestovního ruchu 11,35

Čtvrté kolo příjmu žádostí o čerpání z PRV se rozběhne v červnu
tové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.
cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, pod-
rubrika EAFRD – Program rozvoje venkova, pod-
rubrika Pravidla a Nařízení vlády k opatřením 

PRV) a rovněž na stránkách Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci 
PRV/EAFRD.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Následující tabulka obsahuje průměrné roční alokace veřejných prostředků na jednotlivá spouštěná opatření
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Praha – Český nezávislý maloobchodní 
trh vykazuje trvalý růst. Dokládá to aktuál-
ní hodnota Makro-Incoma indexu, který ten-
to trh mapuje již přes dva roky. Za I. čtvrt-
letí roku 2008 dosáhl v meziročním srovnání
+4,6 %. Sektor nezávislého maloobchodu 
v České republice tak posiluje svou pozici 
nepřetržitě již od II. čtvrtletí roku 2006.

„Aktuální hodnota Makro-Incoma indexu uka-
zuje, že drobným maloobchodníkům se na čes-
kém trhu daří čím dál více upevňovat svou pozici. 
Svůj podíl na tom jistě má i dlouhodobý projekt 
podpory nezávislých maloobchodníků, který reali-
zuje Makro a který je zaměřen právě na posilování 
konkurenceschopnosti podnikatelů v tomto seg-
mentu. V posledních třech měsících přitom nej-
markantnější nárůst – 16,7 % – vykázaly prodejny 
smíšeného zboží,“ uvádí Stanislav Novotný, mana-
žer marketingu Makro Cash & Carry ČR.

„Stabilizace menších prodejen potravin patrně 

souvisí i se současnými tržními trendy. Mezi ně 
patří větší důraz na úsporu času, rostoucí podíl 
impulsivních nákupů a také obliba menších prode-
jen ve vybraných kategoriích zboží. Této poptávce 
dokáží některé nezávislé prodejny vyjít vstříc,“ ko-
mentuje Zdeněk Skála, ředitel výzkumu obchodu 
INCOMA Research.

Cílem Makro-Incoma indexu je zajistit lepší in-
formovanost o segmentu nezávislého maloobcho-
du a efektivní podporu rozvoje obchodování na 
českém trhu. Makro jako velkoobchodní partner 
valné části nezávislého maloobchodu jej mapuje 
s využitím unikátních dat, kterými disponuje. In-
formace o vývoji indexu jsou pravidelně čtvrtlet-
ně zveřejňovány na webových stránkách společ-
nosti Makro.

MAKRO Cash & Carry ČR je součástí nadná-
rodní skupiny Metro Cash & Carry Interna-
tional, jež má zastoupení ve 29 zemích svě-
ta s více než 615 velkoobchodními centry typu

Český nezávislý maloobchod posiluje,
nejdynamičtější nárůst vykazují prodejny smíšeného zboží

Národní značka 
kvality KLASA

podporuje
odvážné 

sportovce

KLASA byla hlavním partnerem dvou významných 
sportovních událostí – Cyklo Jizerské 50 a veslař-
ských Primátorek. Obě se konaly o víkendu 6.– 8. 
června 2008.

Ocenění KLASA je určeno jen těm nejlepším potravinám, 
proto se značka KLASA stala partnerem dvou závodů, ve kte-
rých změřili síly jen ti nejlepší sportovci. V pátek 6. 6. 2008 
odstartoval v Liberci slavnostní prolog kol. Podél jeho trati 
byly rozmístěny stánky KLASA. Hlavní závod Cyklo Jizerské 
50 startoval o den později v Bedřichově. Na startu se potkali 
jak profesionální sportovci, tak zapálení amatéři. Letos orga-
nizátoři upravili trasu závodu tak, aby ji bezpečně zvládli i ne-
profesionální bikeři. Závod se jel po lesních cestách i po silni-
cích, po rovinkách, z kopce i do kopce. Sílu závodníci čerpali 
v občerstvovacích stanicích. Pořadatelé mysleli i na případné 
poruchy, proto zajistili dostatek servisních stanovišť. 

V rámci hlavního závodu byla vyhlášena speciální katego-
rie Urostlý biker, do které se mohli hlásit závodníci o váze 
nad 100 kg. Hlavního závodu se mohly účastnit i teamy. Cyk-
listům, kteří si netroufli na dlouhých 60 km Cyklo Jizerské 
50, byla určena kratší 25 km trasa. Děti jely závod o délce 
500 m až 2 km – podle věkových kategorií. Závodníkům, kte-
ří úspěšně dokončili zimní běžecký i letní cyklistický závod, 
bylo uděleno ocenění Král a Královna Jizerských hor a pa-
mětní diplom. 

O den později se v Praze na Vltavě utkaly osmiveslice v le-
gendárních Primátorkách. Závod s téměř stoletou tradicí vzni-
kl z iniciativy českých veslařů, jež v jejich snahách podpořila 
městská rada královského hlavního města Prahy. Ta do soutě-
že věnovala jako cenu Primátorský štít s proslulým nápisem 
„Silné mládeži – opoře vlasti.“ 

Letošní, již 95. ročník byl lákadlem pro sportovce z Čech 
i ze zahraničí. V neděli 8. června 2008 změřily své síly nejpr-
ve osmiveslice veteránů, o hodinu později se na startu objevili 
dorostenci a v 11 hodin startoval skif žen, v 11:15 vyjeli juni-
oři, 11:30 osmiveslice žen, 11:45 skif mužů a v pravé poledne 
závod vyvrcholil soubojem osmiveslic mužů. 

Národní značka kvality KLASA byla i u Primátorek hlav-
ním partnerem, a proto ji diváci nemohli přehlédnout. Logo 
značky KLASA bylo na stupni vítězů, na kšiltovkách závodní-
ků a na bannerech podél trati. Pro diváky byla připravena také 
veslařská KLASA soutěž. Úkolem soutěžících bylo na veslař-
ském trenažeru překonat čas Václava Chalupy, na posilnění 
byly k dispozici potraviny se značkou KLASA.

Soutěž
pro školáky
se značkou

KLASA
Koncem školního roku je opravdu těžké udržet 

děti ve školních lavicích. Státní zemědělský inter-
venční fond proto pro děti připravil výtvarnou sou-
těž se značkou KLASA, ve které mohou vyhrát ba-
toh s kompletní školní výbavou.

Značka KLASA vyhlásila na červen soutěž pro žáky
1. stupňů základních škol. Úkol je jednoduchý – nasbírat oba-
ly výrobků se značkou KLASA a vytvořit z nich obrázek, ko-
láž nebo výtvarný objekt. Fotografii výsledného díla spolu 
s informacemi o autorech je potřeba do 30. 6. 2008 poslat 
dle instrukcí uvedených na www.eklasa.cz. Zde budou také 
v průběhu července vystavena všechna soutěžní díla a veřej-
nost bude hlasovat o nejlepší z nich. Na vítěze budou v září 
čekat batůžky se školní výbavou. 

cash & carry. Po celém světě zaměstnává přes 
100 000 lidí a v roce 2007 dosáhla tržeb ve výši 
31,7 mld. eur. METRO Cash & Carry je prodej-
ní divizí METRO Group, jedné z nejvýznamněj-
ších mezinárodních maloobchodních a obchod-
ních společností. V roce 2007 skupina dosáhla
tržeb přibližně ve výši 64,3 mld. eur. Tato spo-
lečnost čítá na 280 000 zaměstnanců a provozuje 
přes 2 500 center v jednatřiceti zemích světa.

V České republice patří do sítě Makro Cash 
& Carry ČR dvanáct velkoobchodních center pro 
podnikatele. Vysoká obrátka zboží, provozní vý-
konnost, omezený počet prodejen, vyspělá logisti-
ka a přímé nákupy ve velkých objemech umožňu-
jí Makru prodávat zboží za nejvýhodnější velko-
obchodní ceny. V roce 2007 zaměstnávalo Makro 
Cash & Carry ČR téměř 3 400 zaměstnanců a vý-
še jeho tržeb dosáhla 39,3 miliard Kč.

 Markéta Světlíková
manažer komunikace

MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.

PŘEHLED VÝVOJE
MAKRO-INCOMA INDEXU:

Sledované období Meziroční srovnání

I.  čtvrtletí 2008 +4,6 %

IV. čtvrtletí 2007 +5,1 %

III. čtvrtletí 2007 +3,9 %

II.  čtvrtletí 2007 +2,4 %

I.  čtvrtletí 2007 +2,1 %

IV. čtvrtletí 2006 +1,3 %

III. čtvrtletí 2006 +1,8 %

II.  čtvrtletí 2006 +3,1 %

I.  čtvrtletí 2006  -0,1 %

SZIF



1.  V roce 2006 jsme spolu uskutečnili rozhovor, který vyšel v prosin-
covém čísle a převážnou část naší diskuse jsme věnovali ekologii 
a situaci v třídění odpadu. Protože jste osobnost, která má přehled 
o hospodářském dění v celé společnosti, rád bych se věnoval i jiným 
otázkám. Dnes tedy také situaci na našem trhu. A protože jsme po-
travinářský titul, bude to více o potravinách a potravinářském prů-
myslu. Tedy otázka první: jak hodnotíte situaci v nabídce potravin 
na našem trhu, co je Vám na ní sympatické a co se Vám nelíbí?

První, co mne napadlo, je: „Já Vám na to odpovím a potravináři 
mne utlučou.“ Dobrá, budu riskovat, ale berte mne jako nepotravi-
náře. Prostě odpovím Vám jako trochu poučený laik.

Podle mne, jsou u nás tři, možná čtyři různé trhy potravin. 
Ten první je řekněme komoditní, trh s potravinami, které najde-

te v celé Evropě a u kterých příliš nejde o značku. Mléko je prostě 
mléko a mouka je mouka. Tady rozhoduje hlavně cena, a tedy i ná-
klady výrobce a náklady na dopravu a distribuci. Náš trh se zde asi 
nijak neliší od zbytku Evropy, ale naši zemědělci a výrobci mohou 
být na tomto celoevropském trhu poškozováni neuvěřitelně složi-
tým systémem v EU všudypřítomných dotací, regulací a subvencí. 
Unie je prostě společný trh, kde většina členských států chrání své 
zemědělce a výrobce proti těm druhým, no a ten náš stát není ani 
moc velký, ani dost bohatý.

Ten druhý trh je řekněme exotický. To jsou dovozy banánů, ar-
gentinského hovězího, datlí a exotických pochoutek všeho druhu. 
Nabídka na tomto trhu postupně roste, tak jak roste kupní síla a po-
ptávka. Mám trochu pocit, že roste i kvalita.

Třetí trh je všeobecný trh se značkovými potravinami. Jsou na 
něm české značky i značky zahraniční, jsou na něm výrobky vyro-
bené u nás pod zahraniční značkou, ale také výrobky vyrobené jiné 
pod českou značkou. Sympatické na něm je, jak rychle se rozrostl 
sortiment, nesympatické naopak je, jak se na něm vše „průměruje“. 
Značka tak pomalu ztrácí smysl a všechny potraviny jedné katego-
rie či jednoho druhu jsou téměř totožné. Je to podobné jako s tele-
vizí většinového diváka, každý se snaží na svou stranu dostat většinu 
a výsledkem je poněkud nudný program bez chuti a bez zápachu.

Zmínil jsem, že ty trhy jsou možná čtyři. Řeknu to jinak, měly by 
být, ale možná nejsou. Čtvrtým trhem by měl být trh potravin speci-
fických pro Českou republiku. Prostě trh pro české jazýčky vycho-
vané českou kulinární tradicí. To nejsou jen proslulé tvarůžky či čes-
ké pivo. To by měla být i řada jiných potravin, které by u nás měly 
být jiné. Dám Vám příklad, český zavináč byl vždy chuťově jiný než 
německý zavináč. Stejně tak by měly být trochu jiné české salámy, 
ale i sýry a spousta dalších potravin. Prostě vedle eurojogurtu, euro-
žervé, eurosledě či euromásla byste měl najít trochu jiný jogurt, sýr, 
sledě v konzervě po česku i jinak pojatou marmeládu. Takový trh by 
určitě měl být doménou českých výrobců, ale nejsem si jist, zda vů-
bec existuje. Někdy mám totiž pocit, že se české firmy spíše snaží 
přizpůsobit univerzální „eurochuti“ globálních značek než se držet 
své tradice. Tím docela paradoxně vychovávají spotřebitele k tomu, 
aby snadno přijímal dovozy nejrůznějších potravin z okolních států 
a postupně si zvykal třeba na chuť německého loveckého salámu, 
která mu ještě před pár lety přišla nezvyklá.

2.  Technická a technologická vybavenost potravinářského průmyslu 
u nás je bez jakýchkoli pochyb na světové úrovni. Dokonce je mno-
ho hlasů, které považují někdejší tlaky na vybavenost celého potra-
vinářského odvětví před vstupem do Evropy za přehnané a motivo-
vané likvidací naší konkurenceschopnosti proti „původní“ Evro-
pě. I já s tím dost souhlasím. Jaký je Váš názor na tento problém? 
A ještě z trochu jiného úhlu: existuje dle Vás recept pro tuzemské 
výrobce na vyrovnání salda dovozu a vývozu retailových potravin?

Technické vybavení podniků u nás je dnes špičkové. Schopnost 
perfektně dodržovat normy EU je stejná nebo lepší než u zahranič-
ní konkurence. Ostatně ony ty normy jsou často měkčí než ty naše 
původní. Určitě souhlasím s tím, že tlak na tzv. nové členské země 
z hlediska přijetí norem byl daleko větší než tlak na ty staré. Ostat-
ně všimněte si, že dělení na nové a staré členy je v EU ve velké ob-
libě dodnes a i nadále každý správný eurobyrokrat dbá na to, aby 
především nové země splnily vše včas, zatímco ve starých je nutné 
brát ohled na vše možné. Na druhé straně ono to i pomohlo. Ur-
čitým způsobem se vyčistil trh, ze kterého odešly firmy, co na mo-
dernizaci neměly. Také naše firmy získaly určitý technologický ná-
skok, což může být konkurenční výhoda na trhu EU, pokud se na 
něj dostaneme.

A to se týká i dovozu a vývozu. Technologicky, a věřím, že i ostat-
ními schopnostmi, jsou naši potravináři schopní se uplatnit na ev-
ropském trhu. Co je tedy překážkou vyrovnání salda? Asi Vás pře-
kvapím svým názorem, ale já si myslím, že je to psychologie, něco, 
co bych nazval obrannou mentalitou. Evropský trh se k nám dostal 
již před mnoha lety, mezinárodní obchodní řetězce, globální znač-
ky a výrobci, ti všichni reprezentují evropský trh na našem trhu. Oni 
všichni k nám přišli obchodovat a tím spojily náš trh s tím evrop-
ským ještě řadu let před naším vstupem do EU. České firmy již ně-
kolik let před naším vstupem do EU zaujaly obrannou pozici, ve kte-
ré se snažily všemi prostředky ubránit maximální podíl na domácím 
trhu. Samotný vstup do Unie na tom nic nezměnil. A to je právě ško-
da, protože vstup do EU měl být pro naše firmy signálem k razant-
ní změně strategie a útoku na evropský trh všemi prostředky, včetně 

Ing. Zbyněk Kozel,
generální ředitel autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s. 

Ing. Zbyněk K o z e l 
Narozen v Karlových Varech v roce 1962.

Matematicko-fyzikální fakulta UK – Praha, 
Vysoká škola dopravní – Žilina, 
Vysoká škola námořní – Kalinigrad, 
London Business School

1986–1993 Československá námořní plavba
1994–1999 Coca-Cola Amatil ČR
Od roku 1997  předseda představenstva

a od 1999 generální ředitel EKO-KOM, a. s.

Na 5 otázek odpovídá:

toho, že existující vztahy s mezinárodními řetězci mohou být využi-
ty ke vstupu na jiné trhy, kde tyto řetězce operují.

Zkusím to říci stručně, strategií působení českých potravinářů 
na evropském trhu by neměla být snaha o výrobu nejlevnějšího sýru 
ementálského typu na českém trhu, ale snaha o co největší export sý-
ru českého typu na evropský trh. Podívejte se na to takto, když se je-
den ze sta obyvatel Evropské unie naučí kupovat váš český výrobek, 
pak máte stejný počet spotřebitelů, jako když ovládáte polovinu čes-
kého trhu. To je obrovská výhoda pro speciality, protože pro každý 
typ výrobku či chuti můžete získat jedno procento spotřebitelů.

3.  Někdy se až divím, že jakost potravin u nás není až tolik diskutova-
ná otázka. Přitom však nepochybuji ani trochu o funkčnosti prin-
cipu bezpečnosti našich potravin a jejich zdravotní nezávadnosti. 
Nicméně, dlouhá „životnost“ potravin od výroby do jejich spotře-
by a dále tlak na cenu a tím využívání náhradních surovin jdou pro-
ti chuťové vybavenosti potraviny. Delikatesy a lahůdkové potraviny 
však ani nemají na našem trhu prodejní prostor. Co si o tom myslí-
te Vy a vidíte do budoucna cestu ke zlepšení současného stavu? 

Nechci Vás zklamat drsnou odpovědí, ale asi ne v tom, že by se 
vrátily staré časy a receptury. Moderní obchod je a musí být posed-
lý zvyšováním prodeje na metr plochy, snižováním zásob a unifika-
cí všeho druhu s jediným cílem: snížit cenu, a tak konkurovat jiné-
mu obchodu. To platí pro běžnou potravinovou produkci. Pokud 
jde o různé lahůdkové tradiční receptury, jde dnes v celé Evropě 
o v podstatě luxusní výrobky, které nikdy nemají převahu na trhu.

Na druhé straně právě tady je prostor pro menší výrobce. Nedáv-
no se česká média zabývala otázkou toho, proč je řada značkových 
výrobků u nás dražší než jinde v Evropě. Jako klíčový důvod iden-
tifikovala, že Češi jsou ochotni za kvalitu, za značku nebo chcete-li 
za luxus platit více než Němci nebo Francouzi. To je významná věc, 
která nám říká dvě věci. Češi mají dost peněz na kvalitu a součas-

ně, že jsou ochotni platit za to, co za kvalitní považují. Třeba prá-
vě v tom je zakleta marketingová rada: Nesnažte se dělat potraviny 
o něco kvalitnější a o něco dražší, ale dělejte je výrazně dražší a také 
hodně kvalitní. Natolik kvalitní, aby koupit takovou potravinu bylo 
výrazem životního stylu. Francouz, když zve známé na sýr a víno, 
tak se chlubí tím, jaký koupil sýr, i tím, kde ho koupil. V tom právě 
spočívá budování skutečného image a značky luxusu.

Jistě teď poznamenáte, že toto nelze prosadit v našich na cenu 
orientovaných obchodech. Nevím, ale myslím, že se to zatím moc 
nezkoušelo. Obchodníka totiž nezajímá samotná cena, jeho zajímá 
výdělek na metr plochy, to je to, co pokrývá jeho náklady, umořu-
je jeho investice a tvoří jeho zisk. Nabídněte mu vysoký výdělek na 
metru při vysoké ceně výrobku a bude spokojen. Pak ovšem musíte 
nabídnout takovou kombinaci ceny a kvality, aby výsledný příjem 
přepočítaný na metr regálu byl větší, než je při kombinaci nízké ce-
ny a nízké kvality.

Možná to nejde, nevím, ale pokud to nejde tímto způsobem, pak 
na vině nejsou obchodníci, protože by byli sami proti sobě. Pokud 
opravdu o takové potraviny není zájem, pak ho prostě nemá většina 
spotřebitelů, a to nezměníte, pokud nezměníte jejich návyky. Ces-
tou by pak asi byly jen sítě malých, na luxusní potraviny a movitější 
klientelu orientovaných prodejen, ve kterých by bylo možné vybu-
dovat si značku a pověst takovou, aby se stala žádanou i v běžněj-
ších obchodech.

4.  A jsme u obchodních řetězců. Z hlediska šíře sortimentní nabídky 
potravin pro spotřebitele – žádná chyba. Spokojenost potravinář-
ských dodavatelů je přinejmenším problematická a jejich obrana 
minimální, legislativně velmi složitá. A také se na ní v parlamentu 
pracuje. Je možné, dle Vás, řešit vztahy mezi výrobci a obchodem 
právními normami?

Prostá odpověď zní: myslím, že ne. U nás operuje více obchod-
ních řetězců a aliancí, takže si navzájem konkurují a většina toho, 
jak se chovají na trhu, je dána právě tou konkurencí a bojem o zá-
kazníka mezi nimi. Řídit tyto věci zákonem v podstatě nejde. Ně-
co málo asi ano, ty nejkřiklavější věci, ale to je možné napadnout 
u příslušných úřadů už dnes. To ostatní, to co je na pomezí tvrdých 
obchodních vyjednávání a využívání práva silnějšího, lze zákonem 
upravit jen těžko. Každý obchodník na světě se snaží obchodního 
partnera dotlačit tam, kam potřebuje. Potravináři to dělají v jedná-
ní se zemědělci podobně, a tak by se zemědělci také mohli doža-
dovat právní ochrany. A pak tady máte pořád trh EU. Jak můžete 
ovlivnit to, aby obchodník u nás nedal prostě přednost zahraniční-
mu dodavateli, když ve vztahu s českým bude právně omezen více 
než ve vztahu se zahraničním. Nakonec ty vzájemné vztahy a ce-
ny určí stejně jen trh, nabídka i poptávka, zájem spotřebitele a mo-
mentální ochota některého domácího nebo zahraničního obchod-
níka nabídnout výhodnější podmínky. Můžete zakázat placení za li-
sting, podíly na promoakcích atd. Praktickým výsledkem bude jen 
to, že obchod si řekne o stejné peníze formou množstevních slev ne-
bo přímo snížení ceny.

5.  Vtáhl jsem Vás do odborné potravinářské debaty a i přes Vaše ji-
né profesionální zaměření jste odpovídal na moje otázky velmi fun-
dovaně. Vraťme se ale i k Vaší práci. Současný fungující systém 
třídění a sběru komunálního odpadu v České republice, a i zákon 
o obalech, mají své odpůrce, kteří volají po novelizaci. Co je to-
ho příčinou, co si o tom myslíte? A jaký vývoj v této problemati-
ce očekáváte? 
 
Vtáhl jste mě do debaty jako potravinářského laika, což není moc 

férové. Takže děkuji alespoň za jednu otázku z oboru, kterému rozu-
mím. Dnes je Česká republika v třídění odpadu na jednom z před-
ních míst v Evropě. Třídění plastů v systému překročilo 50 % a ta-
ké všechny ostatní kategorie odpadu dosahují jedněch z nejvyšších 
hodnot v Evropě. Současně, a to je pro potravináře důležité, nákla-
dově, tedy z hlediska ceny za recyklovanou tunu, patříme naopak 
k těm nejlevnějším v EU. Máme účinný a efektivní systém založený 
na výchově občanů a jejich dobrovolném, dlužno podotknout i kva-
litním, třídění. Výtěžnost tříděného sběru na obyvatele ročně se dnes 
blíží 50 kg, což je asi pětkrát více, než bylo v roce 2000. Dalo by se 
říci, že průmysl spolu s obchodem udělaly maximum, ale někomu 
se to zdá stále málo. 

Proto jsou předkládány další návrhy na ještě vyšší cíle a součas-
ně na zálohování obalů jehož zavedení se zdá být rychlejším než 
dlouhodobá výchova občanů či spotřebitelů k ochraně životního 
prostředí. Zatím nevím jaký návrh novely obalového zákona se ob-
jeví, ale v legislativním plánu je. Je tam i přesto, že požadavky EU 
na recyklaci obalového odpadu pro nás platné až v roce 2012 jsme
splnili již předloni. Zdá se však, že politikou našeho MŽP je stano-
vit průmyslu nejvyšší cíle v EU. Může to však souviset i s tím, že ČR 
se dlouhodobě nedaří plnit Plán odpadového hospodářství, zejména 
omezit skládkování a někteří experti vidí v dalším zvyšování recyk-
lace dnes nejvíce využívané složky odpadu alespoň částečné řešení 
problémů, které má stát v jiné oblasti odpadového hospodářství, ze-
jména v nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

C U R R I C U L U M  V I T A E :
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V jednotlivých kategoriích byly úspěšné tyto 
následující výrobky:

V kategorii JOGURTY A ZAKYSANÉ VÝ-
ROBKY bylo hodnoceno 8 výrobků.

Na třetím čestném místě se umístil BIO JO-
GURT BÍLÝ výrobce Mlékárna Valašské Mezi-
říčí, spol. s r. o., na druhém pak BIO JOGURT 
DRINK BRUSINKA - ČERNÝ RYBÍZ, výrobce 
OLMA, a. s., Olomouc. Vítězství pak patří výrob-
ku BIO JOGURT BORŮVKA, výrobce Mlékárna 
Valašské Meziříčí, spol. s r. o.

V kategorii SÝRY PŘÍRODNÍ bylo hodnoce-
no 5 výrobků.

Třetí místo obsadil sýr SEDLČANSKÝ MOD-
ŘENÍN porce 100 g, výrobce Povltavské mlékár-
ny, a. s., Sedlčany. Na druhém místě KRÁL SÝ-
RŮ SAMETOVÝ, výrobce Pribina, spol. s r. o., 
Přibyslav. A nejvíce bodů získal a na prvním mís-
tě se umístil sýr EL GRILLO, výrobce Mlékárna 
Olešnice, RMD.

V kategorii SÝRY TAVENÉ bylo hodnoceno 
rovněž 5 výrobků.

Na třetím místě se umístil výrobek EXCELENT 
– tavený uzený sýr se šunkou.

Druhé místo obsadil sýr EXCELENT – tavený 
uzený sýr a první místo a tím vítězství patří sýru 
EXCELENT – tavený uzený sýr pálivý se šunkou. 

Všechna tři vítězná místa tak obsadily výrobky a. 
s. Moravia Lacto, Jihlava.

V kategorii SPECIALITY se na třetím čestném 
místě umístil SMETANOVÝ KRÉM BOBÍK MA-
XI vanilka 225 g, výrobce Bohušovická mlékárna, 
a. s. 

Druhé místo obsadil výrobek AMIGO – meruň-
ka mirabelka, také z Bohušovické mlékárny, a. s. 
První místo a tím vítězství v této kategorii patří 
výrobku ŠODÓ s vanilkovou příchutí – od výrob-
ce Mlékárna Hlinsko, s. r. o. 

V rámci hodnocení byl také udělen DIPLOM 
ZA CELKOVÉ PRVENSTVÍ výrobku, který zís-
kal absolutně nejvyšší počet bodů. V tomto roční-
ku zvítězil přírodní sýr EL GRILLO výrobce Mlé-
kárna Olešnice, RMD. Výrobek získal 91,6 bodů 
ze sta možných.

Mediální komise vybrala ze všech hodnoce-
ných výrobků přihlášených do soutěže jeden výro-
bek, který získává DIPLOM HLAVNÍ CENA. Tu-
to hlavní cenu získal výrobek EXCELENT tavený 
uzený sýr výrobce Moravia Lacto a. s., Jihlava.

Takže nejvyšší počet bodů a diplom s hlavní ce-
nou získaly výrobky vyrobené v mlékárnách patří-
cích do skupiny INTERLACTO Group. Všem ví-
tězům blahopřejeme!

M L É K Á R E N S K Ý  V Ý R O B E K  R O K U  2 0 0 8  –  V Ý S L E D K Y

Pohled na čestné hosty. Zleva: Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident PK ČR, MVDr. Jiří Liška, senátor, 
místopředseda Senátu Parlamentu ČR, Ing. Stanislav Kozák, náměstek ministra zemědělství ČR 

Pohled do sálu – v popředí zástupci společnosti DANONE a. s., Benešov

Ing. Zdeněk Košek, ředitel MORAVIA LACTO a. s., Jihlava, představuje své výrobky.

Ladislav Likler při zahájení oslav

Mlékárenský výrobek
roku 2008

Přinášíme Vám výsledky šestého ročníku soutěže o Mlékárenský výrobek roku 2008. V tom-
to ročníku se do hodnocení přihlásilo deset mlékárenských společností a celkem 25 výrobků. 
Ty byly hodnoceny ve čtyřech kategoriích. Hodnocení provedly komise složené z nezávislých 
odborníků a komise složené ze zástupců médií a distribuce.

Vz. č. Výrobek Přihlašovatel Bodové hodnocení
Jogurty a zakysané výrobky:

1008 Bio jogurt borůvka                                                       
Mlékárna Valašské Meziříčí, 
spol. s r. o.

82,6

1005
Bio jogurt drink brusinka 
- černý rybíz

Olma, a. s., Olomouc 80,0

1006 Bio jogurt bílý                    
Mlékárna Valašské Meziříčí, 
spol. s r. o.

79,9

Sýry přírodní:
2004 El Grillo Mlékárna Olešnice, RMD 96,1

2003 Král sýrů Sametový
Pribina, spol. s r. o.,
Přibyslav

92,3

2005 Sedlčanský Modřenín
Povltavské mlékárny, a. s., 
Sedlčany

85,9

Sýry tavené:

3002
Excelent – tavený uzený 
sýr se šunkou

Moravia Lacto a. s.,
Jihlava

87,7

3001
Excelent – tavený uzený 
sýr

Moravia Lacto a. s.,
Jihlava

83,4

3003
Excelent – tavený uzený 
sýr pálivý se šunkou

Moravia Lacto a. s.,
Jihlava

81,4

Speciality:

4002
Šodó s vanilkovou 
příchutí

Mlékárna Hlinsko, s. r. o. 94,7

4003
Amigo – meruňka 
mirabelka

Bohušovická mlékárna, a. s. 80,9

4007
Smetanový krém Bobík 
Maxi vanilka 225 g

Bohušovická mlékárna, a. s. 80,4
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Vítězové soutěže o Sýrovou etiketu 2007

Vítězové soutěže o Mlékárenský výrobek roku 2008 po předání diplomů

Ing. Stanislav Coufal po převzetí Diplomu za celkové prvenství v soutěži a dalšího diplomu za Hlavní cenu, 
oba pro skupinu INTERLACTO Group

Ing. Oldřich Obermaier, TPK, spol. s r. o., Hodonín, při svém vystoupeníIng. Miloš Štafen představuje výrobky společnosti DANONE a. s., Benešov

Ladislav Fišer představuje výrobky společnosti OLMA a. s., Olomouc

Výsledky soutěže o Mlékárenský výrobek roku 2008 vyhlašuje Ing. František Sládek, CSc., MZe ČR.

Pohled do sálu na účastníky oslavy



Vzhledem k tomu, že v EU existuje řada 
standardů pro zajištění bezpečnosti potra-
vin (BRC, IFS, ISO 22000), které však bo-
hužel nejsou jednotně respektovány skupi-
nami prodejců, vzniká tak tlak na výrobce, 
aby s vysokými náklady pořizovali certi-
fikace své produkce podle požadovaných 
standardů. Proto Česká společnost pro ja-
kost (ČSJ) přišla s novým modelem ISM-
BP, který zajistí firmám shodu managemen-
tu bezpečnosti potravin na základě systé-
mu HACCP a v souladu s požadavky norem 
používaných v Evropě a ve vazbě na ISO 
9001 s názvem „Integrovaný systém mana-
gementu bezpečnosti potravin“.

 Česká společnost pro jakost, o. s. (ČSJ) zís-
kala počátkem roku 2007 grant na provedení 
projektu „Zavádění a certifikace integrovaného 
systému bezpečnosti potravin“ (ve zkratce ISM-
BP) pro malé a střední potravinářské firmy se 
sídlem a provozovnou na území hlavního města 
Prahy. 

Projekt, který je spolufinancován evrop-
ským sociálním fondem a státním rozpoč-
tem České republiky, má za cíl zvýšit adapta-
bilitu a konkurenceschopnost firmy a zaměst-
nanců a dále má pomáhat dalším firmám tím, 
že bude možné využít metodiku zavádění ISM-
BP, která při realizaci projektu vzniká.

Myšlenka na uskutečnění projektu vznik-
la na základě zvyšujících se požadavků na 
standardizovanou bezpečnost potravinář-
ských produktů a také s přihlédnutím k tlaku 
na zvyšování konkurenceschopnosti na trhu 
a přístupu do výběrových řízení.

Jak vlastně zavádění ISMBP probíhá? 
V první fázi je potřeba provést vstupní analý-

zu současného stavu ve firmě. To znamená se-
známení se s provozem, hlavními procesy firmy, 

vymezení rozsahu systému managementu bez-
pečnosti potravin, identifikaci oblastí a proce-
sů, které budou významné při zavádění ISMBP 
a na základě těchto poznatků stanovení výchozí 
struktury ISMBP a cílových stavů oblastí proce-
sů v souladu s požadavky vybraných norem (ISO 
9001, HACCP, ISO 22000, BRC a IFS). Zároveň 
je také nutné určit aplikovatelnost norem z po-
hledu vhodnosti pro daná specifika firmy a také 
z pohledu dosažení konkurenceschopnosti.

Další fáze probíhá ve dvou úrovních. 
Jedna úroveň je zaměřena na detailní sledo-

vání a prozkoumání všech činností ve výrobě 
s ohledem na dodržování správné výrobní praxe 
(SVP) a správné hygienické praxe (SHP) s dů-

razem na výrobu bezpečných potravin. Tak-
že sledování všech činností od příjmu surovin 
přes skladování, výdej do výroby, manipulaci 
při výrobě, výrobní činnosti, nakládání s hoto-
vými výrobky a s odpady, skladování hotových 
výrobků, expedici, případně rozvoz. V této fá-
zi je velmi důležité popsat podle skutečné pra-
xe všechny činnosti (výrobní postupy, postupy 
čištění a desinfekce, plány oprav atd.), ale také 
toky surovin, obalů, výrobků a také pohyb pra-
covníků (pracovníci z výroby, údržbáři a even-
tuálně další osoby).

Druhá úroveň této fáze je zmapování a evi-
dence veškeré dostupné dokumentace, posou-
zení její aktuálnosti nebo potřeby dopracování 
či přepracování anebo zrušení a tvorba doku-
mentace nové, která je potřebná z hlediska po-

žadavků vybraných norem (HACCP, ISO 9001, 
BRC, IFS, ISO 22000). Takto vzniká prvotní 
dokumentace ISMBP a zároveň harmonogram 
pro tvorbu další. Každému dokumentu je přiřa-
zen vlastník. Po zpracování dokumentů jsou vy-
pracovány mapy procesů.

 Další fáze je vlastně procesem implemen-
tace postupů do praxe, zjištění, zda jsou po-
stupy přiměřené, funkční a vhodné. A na zá-
kladě toho se provádí případné úpravy a změ-
ny. Se všemi postupy se musí seznámit jak 
zodpovědní pracovníci, kteří se na jejich tvor-
bě podíleli, tak i všichni pracovníci, kterých 
se daný postup týká. Důležitým krokem te-
dy je zavádění postupů do praxe. Výsledkem 

je řízená dokumentace ke každému procesu 
ve firmě. Vzniká tak konečný soubor dokumen-
tace managementu, který odpovídá možnostem 
a požadavkům organizace a zároveň také všem 
zákonným požadavkům.

 Posledním dokumentem, který je zpracován, 
je příručka jakosti, která slouží k prezentaci firmy 
a současně shrnuje přístup organizace k inte-
grovanému systému managementu bezpečnosti 
potravin. Příručka jakosti byla vytvořena imple-
mentací požadavků norem BRC a IFS do normy 
ISO 22000. Příručka jakosti ISMBP je pro dal-
ší firmy připravena týmem odborníků ČSJ pra-
cujícím na Projektu ESF, a to v základní struk-
tuře, do níž si firma doplňuje vlastní specifika, 
která se jí a jejích činností týkají (neznamená 
to ale, že má sloužit jako zcela univerzální doku-

ment; vždy je třeba příručku upravit podle speci-
fických podmínek).

 Zaváděné normy vyžadují, aby ve firmě pro-
bíhaly interní audity jakosti, které mají zabezpe-
čit fungování a zlepšování ISMBP. Proto v prů-
běhu jeho zavádění jsou proškolováni interní 
auditoři a také manažer bezpečnosti potravin. 
Interní auditoři získávají osvědčení o absolvová-
ní školení. Manažer bezpečnosti potravin pod-
stoupí zkoušku a po jejím úspěšném absolvová-
ní získá akreditovaný personální certifikát. 

 Ve fázi před vlastním certifikačním auditem 
probíhají ve firmě interní audity za účelem pro-
věření a potvrzení toho, že systém je zaveden, 
je funkční a odpovídá požadavkům organizace 
a zaváděných norem. Zjištění z interního před-
certifikačního auditu jsou zapracovány do do-
kumentovaných postupů a do praxe firmy. Uza-
vření interního auditu je potvrzením toho, že 
systém je zaveden a že funguje podle požadav-
ků organizace.

 V návaznosti na interní audity proběhne 
přezkoumání ISMBP vedením, a tím je organi-
zace připravena k certifikačnímu auditu.

V současné době probíhají výše uvedené 
aktivity ve vybraných provozech společnosti
ACCORD, spol. s r. o., a FARAO-GASTRO. Ve-
dení společností si od projektu slibuje zejména 
možnost vytvořit podmínky pro systematické 
zajištění souladu s platnou legislativou v oblas-
ti bezpečnosti potravin, zajištění splnění poža-
davků zákazníků a významnější zvýšení konku-
renceschopnosti.

O výsledcích projektu Vás budeme informo-
vat na stránkách České společnosti pro jakost.

Ing. Kateřina Myšková
manažerka projektu

Česká společnost pro jakost, o. s.
www.csq.cz 

e-mail: myskova@csq.cz

Zavedení a certifi kace integrovaného systému
managementu bezpečnosti potravin

Zmrzliny se dnes dělí do dvou základních ka-
tegorií – „Impuls“ a „Take Home“, rodinná bale-
ní. Trh v České republice je rozdělen mezi několik 
málo strategických značek. „Impuls“ se zaměřuje 
na letní období a dětského zákazníka. V této ka-
tegorii je leadrem na trhu značka Algida, zejmé-
na díky koupi nanuku Míša, ryze českého výrob-
ku. Dle společnosti AC Nielsen patří Algidě podíl 
na trhu ve výši 40 %. Druhý největší podíl (přes 
20 %) patří značce Prima, třetí (cca 15 %) privát-
ním značkám.

Mezi nejznámější a nejlépe prodávané impuls-
ní zmrzliny patří již zmiňovaný Míša, dále pak 
Mrož, Cornetto a Magnum. U privátních značek 

zákazníky zajímá především cena, ale ne výhrad-
ně. I mezi těmito značkami již dnes nalezneme vý-
robky s přidanou hodnotou. Příkladem je zmrzli-
na, která patří do privátní řady biovýrobků Spar 
Natur*pur.

Obliba biovýrobků ročně stoupá o desítky pro-
cent. Připravujeme proto další zajímavou novin-
ku, řadu výrobků zaměřenou na zdravý životní 
styl, ve které nebude chybět několik výtečných 
zmrzlin.

Ani v kategorii Take Home již nejde pouze 
o cenu a zákazníci velmi hledí také na přidanou 
hodnotu. Nejvyšší prodejní podíl si v této katego-

Zmrzlina – osvěžení v mnoha podobách

Zmrzliny se dnes dělí do dvou základních ka zákazníky zajímá především cena ale ne výhrad

rii, která se vyznačuje výrazným růstem a velkým 
prodejním potenciálem, vydobyly privátní znač-
ky (35 %). Příkladem je oblíbená značka CARTE 
D‘OR, která se nabízí v mnoha příchutích. Stá-
le větší oblibu si získává zmrzlina Häagen Dazs, 
jejíž prodej neustále stoupá, ačkoli patří do vyšší 
cenové kategorie. To je známkou skutečnosti, že 
zákazníci stále více žádají kvalitu. Zmrzlina ne-
ní tak našlehaná a vyrábí se z kvalitních surovin. 
Před dvaceti lety přitom zákazník znal pouze po-
lárkové dorty.

Na trend zvyšování kvality zareagovala i další 
společnost, která v letošní sezoně přináší na pul-
ty obchodů řadu Mövenpick of Switzerland, zmrz-
linu, která se vyznačuje vyšší prodejní cenou, da-
nou vysokou kvalitou. Doposud trochu opomíje-
nou zmrzlinou jsou sorbety, které nyní získávají 
na oblibě. Používají se nejen k výrobě pohárů, ale 
také k přípravě osvěžujících koktejlů.

Zmrzliny jsou neustále se vyvíjejícím segmen-
tem potravin. Dát si zmrzlinu již dnes není diet-
ním prohřeškem, neboť téměř na všech výrobcích 
nalezneme informace o nutričních hodnotách 
a můžeme si tak vybrat tu nejvhodnější variantu. 
Výrobci takto reagují na výživové trendy, které ve-
dou ke zkvalitnění stravy. Jako příklad můžeme 
uvést zmrzliny bez umělých barviv a aromat, kon-
zervačních látek a tuku. Zajímavou novinkou je 
také zmrzlina, která je vyrobená z bílého jogurtu 
a skutečně i jako výborný jogurt chutná.

Také SPAR Česká obchodní společnost s. r. o. 
nabízí ve svých obchodech bohatou paletu zmrz-
lin, můžete si u nás koupit například biozmrzli-
ny, zmrzliny bez laktózy a zmrzliny pro diabetiky. 
Každý si může vybrat dle své chuti.

Autor: Barbora Ferencová
Nákupčí čerstvých potravin SPAR ČOS

Nákupní preference na trhu se rychle mění a výjimkou není ani segment mražených výrobků 
a zmrzlin. Zmrzlinu lidstvo zná již dva a půl tisíce let, i když se zpočátku samozřejmě nejed-
nalo o zmrzlinu, jak ji známe dnes, ale o pouhý ochucený led. Tato chladivá pochutina, vyvo-
lávající pocit letní pohody, má tedy za sebou dlouhou cestu k dnešní podobě.
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ODPOVĚDI  NA 2 AKTUÁLN Í  OTÁZKY 

od Ing. Jiřího Kopáčka, CSc.,
člena představenstva a výkonné rady
Českomoravského svazu mlékárenského

OTÁZKA PRVNÍ:
Mlékárenské výrobky se po propadu 

spotřeby v první polovině devadesátých 
let opět těší rostoucí spotřebě. Jak byste 
hodnotil současný vývoj ve spotřebě mléka 
a mléčných výrobků?

ODPOVĚĎ:
Podle zatím předběžných údajů dosáhla kon-

zumace mléka a výrobků z něho (bez másla) 
v loňském roce celkové výše 244,5 kg, vyjád-
řeno hodnotou mléčného ekvivalentu, což je 
poměrně vysoký meziroční nárůst okolo 5 kg, 
resp. zvýšení o přibližně 2,1 %. Tato hodnota 
zatím nedosáhla na český rekord z roku 1989, 
ve kterém byla vykázána „statistická“ spotřeba 
ve výši 259,6 kg, ale o tehdejší skutečné spotře-
bě bych zde ale raději nehovořil. Proto záměr-
ně uvádím onen přívlastek „statistická“. Před 
sametovou revolucí byly mléčné výrobky velmi 
levné, byly silně dotovány státem, což ve svém 
důsledku mnohdy vedlo až k plýtvání s touto 
cenou potravinou a rovněž i k tomu, že mléko, 
podmáslí či jiné produkty byly na venkově čas-
to dokonce zkrmovány. Tyto skutečnosti však 
statistika samozřejmě nezohledňovala. V trans-
formačním období, které ovlivnila cenová libe-
ralizace, např. odbourání záporné daně z obra-
tu u potravin a také zavedení daně z přidané 
hodnoty, došlo v důsledku postupného narov-
návání cen, tedy jejich zvyšování, nejprve k po-
měrně dramatickému poklesu spotřeby. Nejníže 
jsme se dostali v roce 1995, kdy byla dosažena 
úroveň mléčného ekvivalentu ve výši pouhých 
187,8 kg a v případě másla spotřeba 4,5 kg. Od 
následujícího roku však byl zaznamenán obrat 
a spotřeba začala opětovně růst. Postupně došlo 
k obnovení spotřebitelské poptávky po mléce 
a mléčných výrobcích, zejména pak po výrob-
cích s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou sý-
ry, zakysané mléčné produkty, mléčné deserty 
a řada moderních mléčných potravin. 

Podíváme-li se podrobněji na některé mléčné 
výrobky, nemůžeme být ale zdaleka spokojeni 
s naší současnou spotřebou konzumních mlék. 
V uplynulém roce každý z nás vypil v průměru 
jenom asi 53 litrů, což je vskutku velmi málo. 
V zemích západní Evropy se konzumuje mezi 
80–90 litry, ve Finsku dokonce okolo 170 litrů. 
Důvodů naší nízké spotřeby může být několik: 
konzumní mléka se dnes prodávají především 
jako trvanlivá a právě možná určitá vařivá chuť 
UHT produktů by mohla být příčinou menšího 
zájmu zákazníků o ně. Nicméně na trhu jsou sa-
mozřejmě i mléka čerstvá, ať už pasterovaná či 
ošetřená moderním způsobem tak, aby „čerst-
vost“ zůstala zachována i po dobu prodloužené 
trvanlivosti. Možná tu je ale také absence rekla-
my či podpory prodeje u této výrobkové skupiny 
a možná může být na vině i cena. V každém pří-
padě se částečně mění spotřebitelské zvyklosti 
ve směru zájmu o jiné typy mléčných produktů. 
Co je ale určitě důležité, že se zatím stále daří 
poměrně dobře udržovat program pití mléka na 
školách, a tak má mládež možnost dostávat do-
statek této nejzákladnější potraviny lidstva bo-
haté na cenný vápník.

Stále populárnějšími jsou zajisté zakysané 
mléčné výrobky, četné mléčné deserty a také 
nové speciality v čerstvém mléčném sortimen-
tu. Zde si naopak myslím, že podpora prodeje 
neschází a výrobci se předhánějí v kreativnos-
ti svých marketingových nápadů, ale co je pod-
statné, především v trvale se rozšiřující sorti-
mentní nabídce. Novým fenoménem na trhu 
se staly funkční potraviny. Ty jsou například 
v segmentu fermentovaných produktů zastou-
peny výrobky s probiotickými bakteriálními kul-
turami, v jiných výrobkových skupinách třeba 
přídavkem z pohledu výživy cenné rozpustné 
vlákniny. Zcela novou, velice zajímavou skupi-

VÝVOJ SPOTŘEBY NA OBYVATELE A ROK V KG PO ROCE 1989

Rok
Mléko a mléčné 
výrobky (ME)
(bez másla)

Máslo Konzumní mléko Sýry Tvarohy Mléčné konzervy Ostatní ml. 
výrobky

1989 259,4 9,4 91,4 7,8 5,1 6,0 27,5
1990 256,2 8,7 91,5 7,7 4,6 7,6 31,8
1991 242,7 6,1 87,4 7,4 2,6 7,0 29,3
1992 214,4 5,5 74,6 6,8 2,6 5,8 26,4
1993 190,1 5,3 75,2 6,1 2,4 4,2 21,8
1994 191,9 5,2 79,8 6,6 2,8 2,9 24,3
1995 187,8 4,5 66,7 6,5 2,8 3,8 20,6
1996 199,2 4,2 60,5 8,4 2,9 3,7 21,5
1997 195,2 4,1 59,6 8,6 2,9 3,2 22,0
1998 197,1 4,0 59,9 8,8 3,2 2,5 21,6
1999 207,3 4,0 60,3 9,3 3,7 2,2 24,8
2000 214,0 4,1 59,5 10,5 3,4 2,3 25,0
2001 215,1 4,2 60,7 10,2 3,6 2,3 26,2
2002 220,6 4,5 61,9 10,6 3,5 2,2 28,6
2003 223,4 4,5 58,5 11,3 3,4 1,9 29,4
2004 230,0 4,6 61,6 12,0 3,6 2,2 29,8
2005 238,3 4,7 55,4 12,5 3,2 2,5 30,0
2006 239,4 4,4 53,6 13,4 3,3 1,9 31,7

2007*) 244,5 4,1 53,0 13,7 3,4 n.a. 32,3
*) předběžné údaje; n.a. = údaje nejsou k dispozici

nou jsou „pohodlné“ tzv. konvenientní potravi-
ny, kladoucí si za cíl usnadňovat spotřebiteli je-
ho život. V nabídce máme například různé ty-
py „mléčných“ omáček a dressingů, vanilkové 
šodó, populární mléčné nápoje s přídavkem ká-
vy. Objevují se stále nové příchutě, často se po-
užívají nové druhy například exotického ovoce, 
zajímavé druhy koření nebo nově také přídavek 
zeleninových přísad do jogurtů.

Připomenout musím samozřejmě nové typy 
obalů zabezpečující nejenom atraktivnost cel-
kového vzhledu, který lépe upoutá zákazníko-
vu pozornost, ale především zlepšenou funkč-
nost obalu umožňující delší trvanlivost produk-
tu či jen a prostě lepší pohled na potravinu jako 
takovou.

V případě másla je již od počátku devadesá-
tých let obdobně jako v okolních evropských 
zemích příznačná jeho postupně klesající spo-
třeba. Příčinou je zde především rozšířená na-
bídka substitučních rostlinných tuků s výhod-
nější spotřebitelskou cenou. Navíc je nabídka 
rostlinných jedlých tuků a olejů již od počátku 
devadesátých let doprovázena velmi intenzivní 
reklamou. V loňském roce spotřeba másla po-
klesla ještě o něco více, na pouhých 4,1 kg na 
osobu, na čemž se však podepsaly také ceno-
vé důvody a rovněž určitá „negativní reklama“ 

související s avizováním dramatického nárůstu 
ceny. Přesto zůstává mezi spotřebiteli chuťová 
preference k máslu oproti jiným roztíratelným 
tukům a mírné oživení spotřeby by mohlo opět 
nastat.

OTÁZKA DRUHÁ:
A jak je to s naší domácí spotřebou 

v případě sýrů? Zůstanou sýry výrobky bu-
doucnosti? 

ODPOVĚĎ:
Určitě ano! Sýry jsou skupinou, které „táh-

nou“ vzhůru celkovou spotřebu mléka a mléč-
ných výrobků. Mimo jiné také proto, že mají 
v přepočtu na kilogramy mléka velkou váhu, na 
výrobu jednoho kilogramu sýrů můžeme totiž 
rámcově počítat okolo 10 litrů mléka.

 V loňském roce jsme dosáhli nový historic-
ký rekord, kdy jsme předběžně zkonzumovali 
17,1 kg sýrů a tvarohů na hlavu. To je určitě 
nejvyšší spotřeba v rámci středoevropských ze-
mí a v mnohém si nezadá i s řadou zemí ze zá-
padní Evropy. Zatím nám to sice nestačí ani 
na celoevropský průměr, který byl loni 17,7 kg, 
ale jak je vidět, hranice 17 kg byla již prolome-
na. Na celkové spotřebě se přírodní sýry podíle-
jí hodnotou 11 kg, tavené sýry objemem 2,7 kg 

a tvarohy činí 3,4 kg. Tavené sýry jsou u nás 
dlouhodobě velice oblíbené a to je určitě dů-
vodem jejich vysoké konzumace, která je ostat-
ně dlouhodobě nejvyšší na světě. Tvarohy jsou 
rovněž na našem trhu velmi populární výrobko-
vou skupinou, jejíž výše spotřeby zůstává vcel-
ku stabilní.

Pokud se týká sýrů přírodních, dochází k ná-
růstu především u druhů čerstvých a termizo-
vaných. Dlouhodobě jsou nejvíce konzumova-
nou skupinou sýry polotvrdé a tvrdé. Je jenom 
škoda, že se v současnosti na jejich spotřebě po-
dílejí stále více sýry dovezené především z Ně-
mecka a Polska na úkor výrobků domácích. Ob-
líbenými také zůstává široká skupina sýrů plís-
ňových, u kterých ale bohužel v loňském roce 
k určitému poklesu došlo. Ten byl zčásti ještě 
zapříčiněn dopadem doznívající neoprávněné 
negativní medializace spuštěné po výskytu lis-
terióz koncem roku 2006, ale na loňském pro-
padu se podepsaly určitě i cenové vlivy. 

Nezapomínejme také na to, že se na pozitiv-
ním růstu spotřeby podílí i stále větší využívání 
sýrů v gastronomii, rychlém občerstvení a pou-
žívání sýrů jako ingredience v dalším potravi-
nářském průmyslu. 

Spotřeba mléka a mléčných výrobků v České 
republice i nadále poroste. Souvisí to především 
se skutečností, že si lidé stále více uvědomují 
nesporný význam mléčných výrobků ve zdravé 
výživě, souvisí to také s pestrostí chutí a šíří sor-
timentu, které v sobě produkty z mléka skrývají. 
Samozřejmě bude do budoucna sílit konkurenč-
ní prostředí a vítězit v něm budou především 
nejlépe připravení výrobci, tedy ti, kteří spotře-
bitele zaujmou nejvíce – a to jak kvalitou, tak 
cenou, ale určitě také novým nápadem. 

Mám-li odhadnout tempo růstu spotřeby, 
uvedl bych do roku 2013–2014 meziroční mí-
ru růstu okolo 3 kg mléka, vyjádřeno v hodno-
tě mléčného ekvivalentu, tedy dosažení hrani-
ce něco přes 260 kg. S touto úrovní bychom se 
opět více přiblížili mlékařsky vyspělým zemím, 
ve kterých se úroveň spotřeby pohybuje v roz-
mezí mezi 280–300 kg na osobu a rok. V kaž-
dém případě je tedy ještě co dohánět. Vysoká 
spotřeba mléka a mléčných výrobků je ale ta-
ké jedním z důležitých předpokladů zdravé po-
pulace, a toto vědomí by proto mělo být sku-
tečným hnacím motorem komunikace mlékařů 
s jejich zákazníky.

  F. K.
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Sýrárna Švábenice s. r. o.
Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků
683 23 Švábenice 119, telefon: +420 517 331 492

Praha – Německá společnost Müller, jeden 
z největších výrobců mléčných výrobků v Ev-
ropě, vstupuje na český a slovenský trh. Ně-
mecká a britská jednička v kategorii jogur-
tů tak otevírá svou vůbec první pobočku ve 
střední a východní Evropě. Její výrobky oslo-
vují především ty spotřebitele, kteří dokáží 
ocenit (a užít si) vysokou kvalitu a výjimeč-
nou chuť mléčných výrobků. 

„Mléčné výrobky společnosti Müller již mnoho 
českých spotřebitelů velmi dobře zná. Na pulty na-
šich obchodů si doposud nacházely cestu výhradně 
prostřednictvím distribuční společnosti. Oblíbené 
jogurty tak byly sice označené etiketami v českém 
jazyce, při snaze upoutat pozornost zákazníka se 
však musely obejít bez významnější marketingo-
vé podpory. To se nyní zásadně mění,“ říká Vác-
lav Naiman, generální ředitel společnosti Müller 
ČR/SR k. s.

Cílem nově založené pobočky společnosti je 
komplexní obchodní a marketingová podpora 
výrobků nabízených pod značkou Müller, s vel-
kým důrazem na komunikaci s konečnými spo-
třebiteli. Důkazem zásadní změny v přístupu 
ke spotřebitelům je nejen nový působivý design 
obalů celé výrobkové řady, ale především ryze 
česká reklamní kampaň vytvořená ve spolupráci 
s režisérem Petrem Čtvrtníčkem. 

Společnost Müller se zaměří na prémiový seg-
ment mléčných výrobků a očekává, že tak bude 
působit i na růst celého trhu. Prémiový segment 
se tradičně vyznačuje tím, že hlavním kritériem 
při výběru není pro kupujícího cena, ale kvalita 
a celkový (zejména chuťový) prožitek spotřebi-
tele. A právě to výrobky Müller nabízejí. „Jako 

P O R T F O L I O  V Ý R O B K Ů  M Ü L L E R

Svým zákazníkům v České republice a na Slovensku Müller nabízí portfolio skládající se 
ze čtyř výrobkových řad:

Dvoukomorový jogurt s růžkem „MIX“ (s ovocem či cereáliemi)
–  Dvoukomorový jogurt je velmi oblíbený nejen v Německu a Anglii, ale i u nás. Nabídka 7 

příchutí zaručeně uspokojí jak milovníky ovocných jogurtů, tak i ty, kdo dávají přednost jogur-
tům s cereální složkou.

Jogurt „FROOP“ – Novinka na českém trhu

–  První jogurt, kde se ovoce „neschovává“ na dně, ale najdete ho přímo pod víčkem. Pyré z čer-
stvého ovoce leží přímo na vrstvě lahodného jogurtu. V Česku je nabízeno celkem 6 příchutí, 
mezi které patří tradiční jahoda, třešeň či malina, ale i v kategorii jogurtů velmi netradiční, 
osvěžující a lahodné příchutě citron či pomeranč.

Mléčná rýže „RISO“ 

–  Na českém trhu je nabízena v 6 základních příchutích (navíc i pod původním názvem Milch 
Reis ve variantách Diet a Light). Lídr na trhu v Německu a Anglii českému spotřebiteli nabízí 
alternativu ke svačinkám či snackům.

Mléčný nápoj „MÜLERMILCH“
–  Rovněž nabízen v 6 příchutích. Nejprodávanější příchutě jsou klasická čokoládová a velmi 

netradiční a výjimečná pistácio-kokosová.

jediný významný výrobce mléčných produktů na-
příklad používáme výhradně ovoce, které sami 
zpracováváme přímo při výrobě našich výrobků, ni-
koliv ovoce předem zpracované od dodavatelů. To 
nás nejen řadí mezi 3 největší zpracovatele ovoce 
v Evropě, ale hlavně jsou tím do maximální mož-
né míry zachovány původní vlastnosti ovoce, jaký-
mi jsou chuť, vůně či textura,“ prozrazuje část ta-
jemství výjimečné chuti výrobků Müller Václav 
Naiman. 

Nejen výběr dodavatelů ovoce, ale i všech 
ostatních surovin, je pro společnost Müller stě-
žejním faktorem pro zajištění vysoké kvality vý-
robků. Příkladem může být třeba rýže výhradně 
používaná při výrobě jedné z nejprodávanějších 
výrobkových řad firmy Müller – mléčné rýže 
„RISO“. Jedná se o speciální druh rýže s ovál-
nými zrny odrůdy Balilla, pěstovaný v severozá-
padní části Itálie v oblasti Piemont, který se stal 
základem úspěchu těchto mléčných dezertů.

Kromě dlouhodobého zaměření na kvali-
tu a chuť mléčných výrobků je úspěch společ-
nosti Müller založen na ojedinělém novátorství 
a schopnosti uvádět na trh revoluční výrobky, 
které si dokáží získat širokou oblibu spotřebite-
lů a stát se inspirací pro ostatní výrobce. Není 
tak náhodou, že všechny výrobkové řady, které 
Müller na českém trhu nabízí, patří právě do 
této kategorie. At‘ už se jedná o dvoukomorový 
systém jogurtů s růžkem „MIX“, koncept dezer-
tů mléčná rýže (u nás nabízených pod značkou 
„RISO“), jogurty „FROOP“, u kterých leží vrst-
va ovoce na jogurtu přímo pod víčkem, či chla-
zené ochucené mléčné nápoje tradiční značky 
„MULLERMILCH“.

O společnosti Müller:
Společnost Müller ČR je součástí koncernu Molke-
rei Alois Müller GmbH. Je předním evropským vý-
robcem a zpracovatelem mléčných produktů. Cel-
kový obrat společnosti v Evropě činí více než 2 mi-
liardy Euro a počet jejích zaměstnanců přesahuje 
5 000. Výrobní závod společnosti Müller v němec-
kém Leppersdorfu u Drážďan je největším a nej-
modernějším závodem na zpracování mléka v Ev-
ropě (denní kapacita zpracování mléka je 4,7 mi-
lionu litrů). 
Výrobky Müller zaujímají dlouhodobě přední po-
zice na vyspělých trzích v západní Evropě, jakými 
jsou Německo, Velká Británie a Itálie. V Německu 
je číslem jedna na celém trhu čerstvých mléčných 
výrobků (jogurty, mléčné dezerty, mléčné nápoje), 
v Anglii je jednoznačnou jedničkou mezi jogurty, 
v Itálii pak mezi jogurty dvojkou.

Eva Tomčiaková, PLEON Impact

Müller ČR/SR k. s.
Unternehmensgruppe Theo Müller GmbH & Co. KG _ Zollerstrasse 7 _ 86850 Aretsried

Přední evropský výrobce mléčných výrobků Müller vstupuje na český trh
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Olomouc – Nejlepším dezertem je Flirt a z mléčných nápojů chutná nej-
více BIO VIA NATUR. Alespoň to si myslí spotřebitelé, kteří hodnotili potra-
viny v programu „Volba spotřebitelů – nejlepší novinka 2008“. Obě oceně-
né výrobkové řady má ve svém portfoliu olomoucká společnost Olma. 

Program „Volba spotřebitelů – nejlepší novinka 2008“ je ojedinělým projektem 
na poli soutěží mezi výrobky. O výsledcích totiž rozhodují sami spotřebitelé, a to 
formou odpovědí ve výzkumu, jež provádí renomovaná agentura Factum Invenio. 
V letošním ročníku uspěly výrobky společnosti Olma hned ve dvou kategoriích, 
a to ve skupině jogurtů a dezertů a v kategorii mléčných nápojů. V první jmenova-
né zabodovala výrobková řada Flirt, mezi nápoji pak výrobky BIO VIA NATUR. 

Jak říká obchodní ředitel společnosti Olma Jan Vařeka, ocenění od spotřebite-
lů má pro firmu vysokou hodnotu: „Zákazníci se v reprezentativním výzkumu shodli 
na tom, že naše výrobky jim v uvedených kategoriích chutnají nejvíce. To je obrovská 
pocta a ocenění naší práce.“  redakce

Olomouc – Takřka tucet chuťo-
vých variant už má oblíbený jogurt 
Florian z olomoucké mlékárny Ol-
ma. Jedenáctým produktem této 
řady se stal Florian bílý. Mezi svý-
mi deseti sourozenci vyniká nižší 
energetickou hodnotou ve výši 530 
kJ na 100 g produktu. 

Jeden z nejoblíbenějších jogurtů 
v Česku, Florian z olomoucké Olmy, 
se dočkal své bílé varianty. Florian bílý 
je zabalen v tradičním obalu o objemu 
150 g a neobsahuje lepek, konzervační 
látky ani geneticky modifikované suro-
viny. Nový Florian bílý disponuje ener-
getickou hodnotou 530 kJ/126 kcal na 
100 g výrobku. Stejné množství jogur-
tu obsahuje 3,2 g bílkovin, 6,0 g sacha-

Florian z Olmy má bílou variantu

Spotřebitelé ocenili
výrobky z Olmy 

Dodávky mléka a mléčných vý-
robků do škol nejsou nikterak no-
vou záležitostí, která by byla spoje-
na s naším vstupem do EU. Se stát-
ní podporou bylo školním dětem 
již dříve v minulosti (a to i v po-
měrně vzdálených obdobích) dodá-
váno mléko v různé míře, různém 
sortimentu a různými způsoby. Dů-
vody jsou jasné: mléko je zdravé, 
ve stravě nezastupitelné, přízni-
vě ovlivňující dietetické a zdravot-
ní požadavky, a to především díky 
jednotlivým složkám, z nichž nej-
významnější jsou lehce stravitelné 
bílkoviny a mléčný tuk, ale zejmé-
na vápník, dobře využitelný, a pro-
to nenahraditelný v lidské výživě. 
Mléko je také důležitým zdrojem 
vitaminů, z nichž pro organismus 
nezbytné jsou především vitaminy 
A, D, E a K, které jsou vázány na 
mléčný tuk.

Nově byla podpora spotřeby mléka 
na základních školách v ČR v rámci 
programu Školní mléko zavedena v ro-
ce 1999 a postupně byla rozšiřována 
a přizpůsobována legislativě EU tak, 
aby po roce 2004 mohl být program 
plně využíván tak, jak to stanovují unij-
ní podmínky. Dnes je tedy Školní pro-
gram využíván nejen pro dodávky polo-
tučného mléka přirozeného bez ochu-
cení i s různými příchutěmi, dále pak 
pro další výrobky, především fermento-
vané, jako jogurty nebo jogurtová mlé-
ka, ale také dětmi velmi oblíbené sme-
tanové krémy. Podpora je poskytována 
prostřednictvím Státního zemědělské-
ho intervenčního fondu jak z prostřed-
ků EU, tak především z národních 
zdrojů (z rozpočtu SZIF) a dává mož-
nost poskytnout školním dětem vybra-
né výrobky za ceny, které jsou výrazně 
nižší než běžné ceny na trhu.

Se záměrem prosazovat zdravou vý-
živu, především spotřebu mléka a pod-
porovat školní mléko, byla v roce 1996 
založena obecně prospěšná společ-
nost Laktea, která se distribucí mléka 
a mléčných výrobků do škol zabývá již 
více jak deset let a stále si udržuje po-

měrně významný podíl na tomto trhu. 
V současnosti to představuje zhruba 
60 % mléka a mléčných výrobků, které 
jsou do škol v rámci programu Školní 
mléko dodávány, z hlediska počtu škol 
však o. p. s. Laktea zajišťuje distribuci 
dotovaných výrobků dětem do více jak 
80 % zapojených škol.

Pro oživení zájmu a zvýšení atraktiv-
nosti programu školního mléka pro dě-
ti ve školách jsou zaváděny různé pod-
půrné akce, mezi něž jako nejúčinnější 
je možno zařadit různé způsoby sou-
těží. Na tomto poli se ve školním roce 
2007/2008 podařilo o. p. s. Laktea vy-
myslet, připravit a také realizovat velmi 
zdařilou soutěž MLÉKONTO.

Je potřeba říci, že o. p. s. Laktea se 
organizováním různých soutěží pro 
podporu spotřeby mléka žáky škol za-
bývá již od svého vzniku. Soutěž MLÉ-
KONTO je však v této oblasti přelomo-
vá, protože uzavírá kapitolu všech vy-
střihovacích a vylepovacích soutěžních 
her. Děti se díky MLÉKONTU učí, jak 
nakládat s elektronickým účtem, tzn. 
umět se registrovat, vkládat body a spo-
řit je, také se ale odhlásit a zapamato-
vat si svoje heslo, zkrátka samostatně 
a bezpečně pracovat v internetovém 
prostředí.

Primární cílovou skupinou soutěže 
jsou samozřejmě žáci základních nebo 
speciálních škol a víceletých gymnázií, 
kteří jsou zapojeni do programu Školní 
mléko v rámci působení o. p. s. Laktea. 
Zároveň však jsou oslovovány i školy, 
tzn. vedení škol a také rodiče, zejména 
matky těchto dětí. Cílem soutěže totiž 
není jen zvýšit konzumaci mléka dětmi 
ve školách, ale zvýšit atraktivnost této 
akce jak pro soutěžící žáky, tak pro ško-
ly a také navázat komunikaci s dětmi 
a vedením škol prostřednictvím webo-
vých stránek www.skolnimleko.cz.

Tyto webové stránky byly vybudová-
ny speciálně pro tuto soutěž, a to ja-
ko hlavní komunikační nástroj, kte-
rý umožňuje dětem zřídit si příslušné 
osobní MLÉKONTO a učí je s tímto 
kontem hospodařit. Zároveň jsou dě-
ti směrovány ke zdravému a aktivnímu 
způsobu života, je jim nabízen prostor 

pro pobavení – jednoduché hry a ko-
munikátory, ve zpravodaji dostávají za-
jímavé informace, včetně možnosti tex-
tových vstupů od partnerů soutěže atd. 
Stránky www.skolnimleko.cz slouží ta-
ké pro udržení kontaktu s dětmi po ce-
lou dobu trvání soutěže, protože aktu-
álně informují o výhercích, a to jak jed-
notlivých žácích, tak i o průběžném či 
konečném pořadí škol, ve kterých dě-
ti soutěží.

Základním prvkem soutěže jsou je-
dinečné kódy na krabičkách školního 
mléka, které jsou kombinací čísel a pís-
men. Pokud se žák zaregistruje na we-
bových stránkách www.skolnimleko.
cz, založí si tím vlastní konto, do které-
ho vkládá kódy z krabiček mléka a zís-
kává tím body do soutěže. Zároveň tím 
připisuje body i pro svoji školu, takže 
dobíjí vlastní Mléčné konto i Mléčné 
konto své školy. Kromě bodů za kódy 
na krabičkách školního mléka mohou 
soutěžící děti získat ještě další body, 
pokud odpoví na anketní otázky, kte-
ré o. p. s. Laktea i partneři projektu 
mohou využít také jako průzkum trhu 
v rámci této dětské cílové skupiny.

Soutěž však musí být také o výhrách 
a MLÉKONTO umožňuje dětem vy-
hrát vlastně každý den. Denně jsou to-
tiž k dispozici výhry v podobě drob-
ných dárků a ještě jedna hlavní tzv. 
MEGA VÝHRA. Přitom je vždy pře-
dem na webových stránkách oznáme-
no, o jaké výhry i MEGA VÝHRU se 
momentálně soutěží.

V předem určených obdobích se ta-
ké hodnotí výsledky škol, ve kterých žá-
ci soutěží. Pro vyhodnocení jsou urče-
ny tři kategorie: školy do 100 žáků, ško-
ly od 101 do 300 žáků a školy nad 300 
žáků. Vítězná škola s největším počtem 
bodů na Mléčném kontě v každé z těch-
to kategorií získává jednak finanční ce-
nu, a pak další hodnotné ceny jako mul-
tilicenční elektronický slovník, rozlišo-
vací dresy s míčem a kreslící program 
pro družiny. Školy, které se umístí na 
druhém a třetím místě, dostávají např. 
sadu kontejnerů na třídění odpadů, hry 
do družiny, džusy apod.

Seznam výherců je uveřejňován na 

stránkách www.skolnimleko.cz, takže 
o tom, že získal některou z denních vý-
her nebo i MEGA VÝHRU, se žák do-
zví vlastně hned. Dárky jsou rozesílány 
poštou do škol, což jednoznačně zvy-
šuje povědomí o akci a průběžně zvy-
šuje její atraktivnost. Ceny pro vítězné 
školy jsou předávány přímo ve školách 
vedením společnosti Laktea, často i za 
účasti partnerů soutěže. Probíhá to ja-
ko malá oslava pro všechny děti, kte-
ré se na výsledku školy podílely, někdy 
i za přítomnosti tisku, či dokonce regio-
nální televize.

Na soutěži spolupracuje řada part-
nerů, z nichž hlavním v prvním kole 
byla Poštovní spořitelna, ve druhém 
pak výrobce počítačových her Elektro-
nic Arts. Další pak např. firma Stabilo, 
Ekonom, nakladatelství Fraus, výrobci 
hraček Mattel, Lego a Sparkys, doda-
vatel sportovních potřeb Tempish a řa-
da dalších společností, které mají napo-
jení na školní mládež. Samozřejmě, že 
podíl na dobrém průběhu soutěže ma-
jí i dodavatelé školního mléka, mléká-
renské společnosti Madeta, Bohušovic-
ká mlékárna a Olma.

A jaké jsou výsledky soutěže z hle-
diska zvýšení zájmu školních dětí o pro-
gram Školního mléka? V rámci druhé-
ho kola se dosud registrovalo téměř 27 
tis. žáků, kteří zadali přes 380 tis. kódů, 

za které bylo vydáno více jak 3 770 vý-
her. Ze všech více jak 2 100 škol, které 
odebírají školní mléko v rámci působ-
nosti o. p. s. Laktea, bylo v prvním ko-
le do soutěže zapojeno 82,3 %, v dosa-
vadním průběhu druhého kola to však 
je již 84,8 %. Ze statistických údajů vy-
plývá, že se v období konání soutěže 
zvýšil i průměrný odběr mléka na jed-
noho žáka.

Program školního mléka je podporo-
ván v 64 zemích světa. V Evropské unii 
zůstala tato podpora již jedním z po-
sledních programů v rámci organiza-
ce trhu s mlékem, kam směřují finanč-
ní prostředky a který je dokonce dále 
rozšiřován. Podpora spotřeby mléka 
a mléčných výrobků ve prospěch škol-
ních dětí je všeobecně chápána jako 
zdravotní a výživový profit mladé ge-
nerace a o. p. s. Laktea, která má beze-
sporu největší podíl na tomto progra-
mu v ČR, považuje za svoji povinnost 
hledat cesty pro oživení, zatraktivně-
ní a zvýšení aktivního zapojení žáků 
i škol. Jednou z možností pro plnění 
těchto cílů je i dobrá, moderní a pro 
děti přitažlivá soutěž a jako takovou, 
podle dosud dosažených výsledků, je 
možno soutěž MLÉKONTO určitě 
hodnotit.

Michal Němec
Laktea, o. p. s

Soutěž MLÉKONTO jako podpora programu „Školní mléko“

Olomouc (bo) – Olomoucká akcio-
vá společnost Olma, druhý nejvý-
znamnější tuzemský výrobce mléč-
ných výrobků, chce letos rozšířit 
své exportní trhy o Bulharsko a Ru-
munsko. „Vedení společnosti pova-
žuje obě země, které vstoupily lo-
ni do Evropské unie, za perspek-
tivní,“ řekl obchodní ředitel Olmy 
Jan Vařeka.

„Ve jmenovaných zemích došlo 
v souvislosti s jejich vstupem do EU 
ke dvěma zásadním změnám v mléká-
renské oblasti. Vzhledem k tomu, že 
velká část producentů nevyhověla přís-
ným kvalitativním a hygienickým poža-
davkům EU, došlo ke snížení kvóty na 
produkci mléka a ze stejného důvodu 

i k zániku zpracovatelských kapacit,“ 
uvedl Vařeka. 

Doplnil, že tato situace samozřejmě 
nahrává všem výrobcům mléčných vý-
robků, kteří jsou schopni trhy nových 
členských zemí EU zásobovat. Spo-
lupráci s obchodními systémy v Bul-
harsku a Rumunsku chce Olma zahá-
jit v průběhu roku. „Dalším cílem pro 
letošní rok je v oblasti exportu posíle-
ní a stabilizace naší pozice na všech 
trzích, kde jsme se již nějakým způso-
bem etablovali,“ řekl obchodní ředitel 
Olmy. 

Olomoucká mlékárna vyváží v sou-
časné době výrobky k přímé spotře-
bě na Slovensko, do Polska, Maďarska 
a Německa. V loňském roce Olma utrži-
la podle Vařeky na zahraničních trzích 

1,18 miliardy korun, což představuje 
24,8 procenta celkových tržeb společ-
nosti. Olomoucká mlékárna loni vykou-
pila 284,4 milionu litrů mléka, což je 
o 27,7 milionu litrů více než předloni. 
Její tržby dosáhly v uplynulém roce 4,7 
miliardy korun a oproti roku 2006 by-
ly o 500 milionů korun vyšší. Ziskem 
25 milionů korun po zdanění se dru-
hý nejvýznamnější tuzemský výrobce 
mléčných výrobků navíc vrátil po ztrá-
tě v roce 2006 do černých čísel. 

Většinovým vlastníkem Olmy je spo-
lečnost Milkagro, jež sdružuje zeměděl-
ské prvovýrobce ze severu Moravy. Pat-
ří jí téměř 51 procent akcií Olmy. Dru-
hým nejvýznamnějším akcionářem je 
firma Eligo, která drží více než čtyřice-
tiprocentní podíl akcií mlékárny. 

Olma chce letos rozšířit své exportní trhy 

ridů a 10 g tuku. Produktová řada Flo-
rian patří mezi oblíbené produkty mezi 
spotřebiteli. Ročně se jich prodá téměř 
70 milionů kusů. 

OLMA, a. s., je druhým nejvýznam-
nějším výrobcem mléčných výrobků 
v ČR. Byla založena v roce 1970 a v ro-

ce 1994 se stala akciovou společností.
Majoritním vlastníkem společnosti je 
Milkagro, a. s., Olomouc (sdružení pr-
vovýrobců a dodavatelů mléka). Dal-
ším významným akcionářem je firma 
Eligo a. s., která vlastní 42% podíl. Mlé-
kárna OLMA, a. s., je ryze českou spo-
lečností, splňující ty nejnáročnější kri-
téria výrobní i ekologické kvality, jejíž 
sortiment je na světové úrovni a garan-
tuje svým zákazníkům výrobky a služ-
by, které jsou plně srovnatelné s mezi-
národní konkurencí. Převážnou část 
produkce tvoří čerstvé a trvanlivé mlé-
ko, jogurty, jogurtové nápoje, dezerty, 
másla a ostatní zakysané výrobky. Roč-
ně OLMA, a. s., zpracovává více jak 
260 mil. litrů mléka a zaměstnává 570 
lidí. Redakce 



NÁKUP MLÉKA
Mlékárenský průmysl ČR nakoupil a zpracoval v 1. čtvrtletí 2008 podle resortního statistického vý-

vozu Ministerstva zemědělství 600 193 tis. litrů mléka, což představuje v porovnání se stejným obdo-
bím minulého roku zvýšení o 11 576 tis. litrů, tj. o 2 %.

V hodnoceném období se snížil průměrný obsah tuku mléka o 0,07 % na 3,89 %. Současně se snížil 
i průměrný obsah bílkovin o 0,02 % na 3,37 %.

Z celkového objemu nakoupeného mléka odpovídalo I. a vyšší jakosti 98,5 %, stejně jako v minu-
lém roce. 

Průměrná realizační cena nakupovaného mléka se v letošním 1. čtvrtletí v důsledku celoevropského 
vývoje trhu mléka vyplývajícího z celoevropského převisu poptávky nad nabídkou neúměrně rapidně 
zvýšila ze 7,80 Kč/litr v 1. čtvrtletí minulého roku na letošních 9,90 Kč/litr.

Meziroční zvýšení ceny o 2,10 Kč/litr představuje 26,90 %.

Tab. č. 1                Vývoj obchodních cen vybraných mlékárenských výrobků v Kč/l/kg

Výrobek Březen
2007

Březen
2008 Rozdíl Index

2008/2007

Mléko polotučné trvanlivé karton – 1 l 9,93 12,73 2,80 128,2

Mléko odstř. trvanlivé karton – 1 l 9,15 11,98 2,83 130,9

Mléko polotučné – sáček 1 l 9,60 11,14 1,54 116,0

Mléko polotučné čerstvé karton – 1 l 10,92 13,07 2,15 119,7

Máslo čerstvé – 250 g, Al fólie, 16 % vody –1 kg 79,66 87,17 7,51 109,4

Tvaroh měkký 250 g – Al fólie, 25 % sušiny – 1 kg 44,18 46,34 2,16 104,9

Eidamská cihla 30 % – 1 kg 83,16 98,27 15,11 118,2

Eidamská cihla 45 % – 1 kg 88,78 111,60 22,82 125,7

Nejvyšší meziroční zvýšení obchodní ceny v návaznosti na celkovou situaci na trhu s mlékem vyká-
zal sortiment trvanlivého konzumního mléka. Cena polotučného trvanlivého mléka v kartonu se zvýši-
la o 28,2 % z 9,93 Kč/litr na 12,73 Kč/litr a cena odstředěného trvanlivého mléka o 30,9 % z 9,15 Kč/li-
tr na 11,95 Kč/litr. Obchodní cena polotučného čerstvého mléka v kartonu se zvýšila o 19,7 % na 13,07 
Kč/litr. Obdobně se zvýšila cena polotučného mléka v sáčku o 19,7 % na 13,07 Kč/litr.

Další nejvýraznější nárůst obchodní ceny vykázaly sýry – eidamská cihla 45% t. v s. o 25,7 % za 1 kg 
a eidamská cihla s obsahem 30% t. v s. o 18,2 % za 1 kg.

Nejnižší zvýšení obchodní ceny vykázal měkký tvaroh o 4,9 %. Cena čerstvého másla ve spotřebitel-
ském balení se zvýšila méně výrazně, o 9,4 %.

Z uvedeného porovnání zvýšení obchodních cen sledovaných mlékárenských výrobků vyplývá, že je-
jich hladina se většinou pohybuje výrazně pod úrovní meziročního zvýšení ceny nakupovaného mléka. 
Tato skutečnost je varováním pro ekonomiku mlékárenského průmyslu a signálem pro řešení tohoto ne-
rovnovážného stavu zreálněním ceny nakupovaného mléka.

VÝROBA KONZUMNÍHO MLÉKA
Výroba konzumního mléka se v prvním čtvrtletí meziročně zvýšila o 1,4 % ze 152 781 tis. litrů v roce 

2007 na 154 887 tis. litrů v letošním roce.

Tab. č. 2                              Výroba konzumního mléka podle způsobu ošetření

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2008/20072007 2008 2007 2008
Konzumní mléko celkem 152 781 154 887 100 100 101,4

Z toho – pasterované 17 400 27 266 17,9 17,6 99,5

            – trvanlivé 125 381 127 621 82,1 82,4 101,8

Z uvedených údajů vyplývá, že dominantní převaha trvanlivého mléka trvá a jeho podíl se mírně zvý-
šil o 0,3 % na 82,4 %. Podíl pasterovaného konzumního mléka se meziročně mírně snížil na 17,6 %.

Tab. č. 3                                Výroba konzumního mléka podle obsahu tuku

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index

2008/20072007 2008 2007 2008
Odstředěné/nízkotučné 14 246 11 613 9,3 7,5 81,5

Polotučné 122 936 128 544 80,5 83 104,6

Plnotučné 15 599 14 730 10,2 9,5 94,4

Celkem 152 781 154 887 100 100 100

 
V hodnoceném období se zvýšil z celkového výstavu konzumního mléka podíl polotučného mléka 

o 2,5 % na 83 % na úkor nízkotučného odstředěného mléka, jehož podíl se snížil o 1,8 % na 7,5 % a plno-
tučného mléka, které vykázalo snížení o 0,7 %.

Tab. č. 4                             Výroba konzumního mléka podle způsobu balení

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2008/20072007 2008 2007 2008
Kartony trvanlivé 125 381 127 621 82,1 82,4 101,8

Kartony pasterované 9 593 9 163 6,3 5,9 95,5

Ostatní 17 807 18 103 11,6 11,7 101,7

Celkem 152 781 154 887 100 100 101,4

Podíl konzumního mléka plněného do kartonových obalů vysoce převažuje a dosáhl v součtu trvan-
livého a čerstvého mléka 88,3 %, v podstatě stejnou úroveň jako v předcházejícím roce (-0,1 %). Ob-
dobně podíl mléka plněného do ostatních obalů (PE sáčky, PET lahve) se stabilizoval na úrovni 11,7 % 
(+0,1 %).

SMETANY
 

Tab. č. 5                                Výroba konzumních smetan, včetně kysaných

Výrobek
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2008/20072007 2008 2007 2008
Konz. smetany, včetně kysaných 10 764 10 547 100 100 98

Z toho – kysané 3 210 3 567 29,8 33,8 111,1

 – s obs. tuku  min. 30 % 4 509 3 932 41,9 37,2 87,2

Výroba konzumních smetan včetně kysaných se v 1. čtvrtletí tohoto roku v porovnání se stejným 
obdobím minulého roku snížila o 2 % na 10 547 tis. litrů. Zatímco se výroba kysaných smetan zvýši-
la o 11,1 % na 3 567 tis. litrů, výroba smetan s minimálním obsahem tuku 30 % nemeziročně snížila 
o 12,8 % na 3 932 tis. litrů.

Výroba mlékárenských výrobků v 1. čtvrtletí 2008
V průběhu 1. čtvrtletí letošního roku se meziročně zvýšil celkový objem vývozu tekutých výrobků CN 

0401 (mléka, smetany) o 3 534 tis. kg (2,4 %) na 150 702 tis. kg. Na uvedeném výsledku má rozhodují-
cí podíl zvýšený vývoz mléka v cisternách o 15 583 tis. kg (+18 %) při poklesu vývozu konzumního mlé-
ka o 12 246 tis. kg (index 78,6 %) na 44 896 tis. kg.

Reciproční dovoz výrobků této skupiny se podle údajů ČSÚ meziročně zvýšil o 4 874 tis. kg (19,8 %) 
na 29 505 tis. kg. Nárůst dovozu byl registrován zvýšeným importem mléka v cisternách o 4 457 tis. kg 
(+29,2 %) na 19 746 tis. kg.

 JOGURTY A OSTATNÍ TEKUTÉ ZAKYSANÉ VÝROBKY

Tab. č. 6                                                       Výroba jogurtů

Výrobek
Výroba v tunách Podíl v % Index 

2008/20072007 2008 2007 2008

Jogurty celkem 37 940 36 697 100 100 96,7

Z toho – ochucené 31 070 26 912 81,9 73,3 86,6

 – nízkotučné do 0,5 % 4 997 3 742 13,2 10,2 74,9

Výroba jogurtů se v prvním čtvrtletí letošního roku snížila v porovnání se stejným obdobím minulého 
roku o 2,3 % na 36 697 tis. tun. Podíl ochucených výrobků se meziročně snížil o 8,6 % na 73,3 % – 26 912 
tis. tun. Současně se snížil podíl nízkotučných jogurtů o 3 % na 10,2 % – 3 742 tis. tun.

Z dalších tekutých zakysaných výrobků vykázala skupina ostatních zakysaných výrobků (bez podmás-
lí) zvýšení výroby o 11,4 % na 8 410 tis. tun, ze kterých připadlo na ochucené varianty 46,3 %, o 3,6 % 
více v porovnání s prvním čtvrtletím minulého roku.

Výroba kysaného neochuceného podmáslí se v prvním čtvrtletí minulého roku snížila o 252 tis. tun 
na 2 018 tun.

Dovozy výrobků CN 0403 (jogurty a další zakysané výrobky) se v 1. čtvrtletí meziročně zvýšily o 177 
tis. kg (1,8 %) na 10 066 tis. kg. Dovoz jogurtů se v rámci této skupiny snížil o 906 tis. kg (-25,3 %) na 
2 673 tis. kg. Celkový vývoz v této skupině výrobků se meziročně nezměnil a dosáhl 16 775 tis. kg. Vývoz 
jogurtů se v rámci této nomenklatury meziročně mírně snížil o 402 tis. kg (-2,9 %) na 13 595 tis. kg.

VÝROBA MÁSLA
Celková výroba másla dosáhla v 1. čtvrtletí letošního roku podle údajů statistického bilančního vý-

kazu MZe 6-12, oddíl III., zahrnujícího výrobu a užití všech jeho druhů, včetně pomazánkového másla 
a másla s rostlinným tukem 12 348 tun, což představuje ve srovnání se stejným obdobím minulého ro-
ku snížení o 555 tun na 12 348 tun (-4,3 %).

Tab. č. 7                                               Vývoj výroby a zásob másla

Máslo
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2008/20072007 2008

Počáteční zásoba k 1. 1. 1 069 1 736 667 152,4

Výroba 12 903 12 348 -555 95,7

Prodej na vnitřním trhu 10 478 9 796 -682 93,5

Vývoz XXX 1 435 XXX XXX

Konečná zásoba k 31. 3. 1 478 2 373 845 160,6

Úroveň jak počátečních, tak konečných zásob se dle údajů resortní statistiky v prvním čtvrtletí letoš-
ního roku výrazně zvýšila. Počáteční zásoba se zvýšila z 1 069 tun na 1 736 tun (62,4 %). Konečná zá-
soba k 31. 3. letošního roku meziročně vzrostla ze 1 478 tun na 2 373 tu (60,6 %). Prodej másla na vnitř-
ním trhu se snížil o 6,5 % z 10 478 tun na 9 796 tun. Vyvezeno bylo 1 435 tun másla.

Podle údajů ČSÚ se v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně zvýšil dovoz másla o 423 tun (16 %)
na 3 057 tun.

Tab. č. 8                          Skladba sortimentu hotových výrobků v 1. čtvrtletí 

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2008/20072007 2008

Máslo čerstvé 7 088 6 285 -803 88,7

Z toho – máslo s vyšším obs. vody, solené máslo 152 121 -31 79,6

Stolní máslo x x x x

Ostatní (bloky) x x x x

Máslo celkem 8 444 7 786 -658 92,2

Pomazánkové máslo 2 123 2 416 293 113,8

Směsné emulg. tuky
– z toho mléčný tuk

1 850
319

1 682
302

-168
-17

90,9
94,7

Údaje v tabulce představují objemy hotových výrobků sledovaného sortimentu.
Celková výroba tradičního sortimentu másla s obsahem 16 % vody (včetně nevýznamného podílu más-

la s vyšším obsahem vody a másla soleného) dosáhla v prvním čtvrtletí letošního roku 7 786 tun a byla 
ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 658 tun nižší (-7,8 %). Výroba pomazánkového más-
la se meziročně v letošním roce zvýšila o 293 tun na 2 416 tun (+13,8 %). Výroba směsných emulgova-
ných tuků se v letošním prvním čtvrtletí snížila o 168 tun na 1 682 tun (-9,1 %).

TVAROHY
Tab. č. 9                                           Tvarohy a tvarohové speciality

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2008/20072007 2008

Tvarohy 7 296 7 391 95 101,3

Smetanové krémy 3 308 3 173 -135 95,9

Tvarohové dezerty 1 015 777 -238 76,6

Celkem 11 619 11 341 -278 97,6

Sortiment tvarohů a tvarohových specialit vykázal v hodnoceném období pokles výroby o 278 tun na 
11 341 tun (-2,4 %). Na uvedeném snížení se podílely tvarohové dezerty, jejichž výroba poklesla o 238 
tun na 777 tun (-23,4 %) a smetanové krémy s poklesem výroby o 135 tun na 3 173 tun (-4,1 %). Výroba 
tvarohů se mírně zvýšila o 1,3 % na 7 391 tun (+1,3 %). Na celkovém sortimentu výroby tvarohů se po-
dílel měkký tvaroh 5 005 tunami, jehož objem se meziročně snížil o 2,1 %, dále jemný trvanlivý tvaroh 
1 441 tunami (+3,2 %), tvrdý tvaroh 236 tunami (-7,8 %) a průmyslový tvaroh 101 tunami (+26,6 %).

SÝRY
Výroba přírodních sýrů se v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně zvýšila o 1,6 % (330 tun) z 20 969 

tun na 21 299 tun. Výroba tavených sýrů se rovněž zvýšila o 5,1 % (229 tun) z 4 494 tun na 4 723 
tun.
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Tab. č. 10                                                  Vývoj výroby sýrů celkem

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2008/20072007 2008

Sýry přírodní 20 269 21 299 330 101,6

Sýry tavené 4 494 4 723 229 105,1

Sýry celkem 25 663 26 022 559 102,2

Celková výroba přírodních a tavených sýrů se zvýšila o 2,2 % (559 tun) na 26 022 tun. V následující 
tabulce je uveden přehled výroby přírodních sýrů podle tradičního sortimentního členění.

Tab. č. 11                                          Sortiment výroby přírodních sýrů

Skupina sýrů
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2008/20072007 2008

Čerstvé nezrající 2 068 2 257 189 109,1

Měkké zrající x x x x

Bílé v solném nálevu 2 065 1 973 -92 95,5

Plísňové 2 870 3 161 291 110,1

Vybrané polotvrdé 10 932 11 216 284 102,6

Tvrdé a extra tvrdé 2 292 1 195 - 1 097 52,1

Ostatní x

Nejvyšší podíl z celkové výroby přírodních sýrů připadá na sortimentní skupinu vybraných polotvr-
dých sýrů, zahrnujících především Eidam, Gouda a Madeland (52,7 %). Jejich objem se v 1. čtvrtletí 
meziročně zvýšil o 284 tun (+2,6 %) na 11 216 tun. Zvýšení výroby zaznamenaly plísňové sýry o 291 tun 
(10,1 %) na 3 161 tun, jejichž výroba se v 1. čtvrtletí minulého roku v důsledku mediálně rozšířené kauzy 
„listerie“ snížila v porovnání se stejným obdobím z předcházejícího roku o 22,1 % (812 tun), z 3 692 tun 
na 2 870 tun. Meziročně se zvýšila i výroba čerstvých nezrajících sýrů o 189 tun (9,1 %) na 2 257 tun.

Hluboký propad zaznamenala v důsledku ukončení výroby v mlékárně Kruh u Jilemnice výroba tvr-
dých a extra tvrdých sýrů o 1 097 tun (-47,9 %) na 1 195 tun.

Sortiment sýrů a tvarohů vykazuje v zahraničním obchodě velmi nepříznivý trend. V rámci této no-
menklatury byly v 1. čtvrtletí dovezeny do ČR sýry a tvarohy ve finanční hodnotě 1 100 750 tis. Kč, což 
je v porovnání se stejným období minulého roku o 3,6 % více.

Podle zpřesněných údajů ČSÚ bylo do ČR dovezeno celkem 13 195 tun sýrů, ze kterých připadá na 
tavené sýry 2 217 tun, na čerstvé sýry 3 964 tun a na ostatní sýry 6 718 tun.

Tab. č. 12                          Výroba, vývoz a zásoby sušeného mléka (bez KDV)

Výrobek
Výroba v tunách Rozdíl Index

2008/20072007 2008
Poč. zásoba k 1. 1.
z toho SOM
 SMT

1 861
1 100

761

3 101
1 816
1 285

1 240
716
524

166,6
165,1
168,9

Výroba celkem
z toho SOM
 SMT

8 514
5 435
3 079

9 761
5 109
4 652

1 247
-326

1 573

114,6
94

151,1

Vývoz celkem
z toho SOM
 SMT

3 762
2 090
1 672

4 407
2 572
1 835

645
482
163

117,1
123,1
109,7

Konečná zásoba k 31. 3.
z toho SOM
 SMT

2 092
1 095

597

4 442
2 158
2 284

2 350
1 063
1 687

212,3
197,1
383,6

Celková výroba mlék sušených se v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně zvýšila o 1 247 tun (+14,6 %)
na 9 761 tun. Na tomto objemu participuje výroba SOM 5 109 tunami při meziročním poklesu o 326 
tun (-6 %) a SMT 4 652 tunami při meziročním vzestupu výroby o 1 573 tun (+51,1 %). V prvním čtvrt-
letí letošního roku se v porovnání se stejným obdobím minulého roku výrazně zvýšily jak počáteční, tak 
i konečné zásoby sušených mlék. Počáteční zásoby se zvýšily o 66,6 % (1 240 tun) na 3 101 tun.

Konečné zásoby se zvýšily o 112,3 % (2 350 tun) na 4 442 tun při rovnoměrném množstevním roz-
ložení na SOM a SMT.

Tab. č. 13                                                Zahraniční obchod

Ukazatel/rok 1. čtvrtletí
2007

1. čtvrtletí
2008 Rozdíl Index

2008/2007
Vývoz mléka a výrobků 3 207 593 3 738 277 530 684 116,5

Dovoz mléka a výrobků 2 002 279 2 149 330 147 051 107,3

Bilance (saldo) 1 205 314 1 588 947 383 633 131,8

Údaje celní statistiky

Zahraniční obchod mlékárenskými výrobky vykázal v průběhu 1. čtvrtletí letošního roku meziroční 
vzestup fin. hodnoty vývozu o 16,5 % na 3 738 277 tis. Kč. Na tomto pozitivním výsledku se podílejí ze-
jména meziroční zvýšení vývozu mléka v cisternách z 86 800 tis. kg na 102 383 tis. kg.

Hodnota dovozu se zvýšila o 7,3 % na 2 149 330 tis. Kč. Celkové pozitivní saldo zahraničního obcho-
du mlékárenskými výrobky se zvýšilo o 31,8 % z 1 205 314 tis. Kč na 1 588 947 tis. Kč.

Tab. č. 14                        Výroba mlékárenských výrobků v 1. čtvrtletí 2008

Výrobek Jedn. Výroba 2007 Výroba 2008 Index/rozdíl 
2008/2007

Nákup mléka tis. l 588 587 600 193 102,0
Prům.obsah tuku % 3,96 3,89 -0,07
Prům. obsah bílkovin % 3,39 3,37 -0,02
Prům. nák. cena mléka 1 l  Kč/l 7,80 9,90 2,10
Konz. mléko celkem tis. l 152 781 154 887 101,4
Konz. smetany vč. kysaných tis. l 10 764 10 547 98,0
Jogurty celkem tuny 37 940 36 697 96,7
Konz. tvarohy tuny 7 296 7 321 101,3
Smet. krémy tuny 3 308 3 173 95,9
Tvaroh. dezerty tuny 1 015 777 76,6
Máslo celkem* tuny 8 444 7 786 92,2
Sýry přírodní tuny 20 969 21 299 101,6
Sýry tavené tuny 4 494 4 723 105,1
Suš. mléko celkem bez KDV tuny 8 514 9 761 114,6
Z toho – odtučněné tuny 5 435 5 109 94,0

* bez pomaz. másla a másla s rostl. tukem
Pramen: Statistický výkaz SFTR (MZe ČR)

Ing. Milan Křivánek, ČMSM
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�  okamžitá reakce
na potřeby
našich zákazníků

�  nejvyšší jakost
koření a přísad
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investice do nových 
technologií

�  pečlivě střežený 
proces kontroly 
kvality



OTÁZKA Č. 1:
Společnost MAKRO je na našem trhu již 

dobře zavedenou velkoobchodní sítí. Ob-
chodní aktivity Vaší společnosti navíc vý-
znamně podpořily spotřebu a povědomí zá-
kazníků o řadě komodit; hovoříme-li o po-
travinářství, jedná se zejména o ryby, víno 
a sýry. Společnost také přispívá k podpo-
ře prodeje potravinářských výrobků v men-
ších obchodech. Já osobně považuji na-
bídku potravin v České republice za plně 
dostačující, chybí mi pouze sortiment la-
hůdek a výrobků pro skutečné labužníky. 
Jak hodnotíte jako odborník na potravi-
nářské výrobky český trh, českou kuchyni 
a jakým způsobem se může konkrétně spo-
lečnost MAKRO dále rozvíjet a působit na 
úroveň infrastruktury a zejména na konco-
vé zákazníky?

Když jsme v České republice začínali před 
11 lety s koncepcí Makro Cash and Carry, vy-
tvořili jsme základní sortiment pro oblast Ho-
reca a také pro nezávislé obchodníky. Trh se 
sám o sobě stále více rozvíjel i díky skuteč-
nosti, že lidé (neboli koncoví zákazníci) stále 
více a více cestují. Z našeho pohledu tedy au-
tomaticky vzrostla poptávka po potravinách 
z jiných částí světa. To samé platí o obchod-
nících. Protože hlavně koncoví zákazníci se 
vracejí z dovolených po celém světě a hleda-
jí všechny ty věci, které v těchto oblastech 
vyzkoušeli, i doma a očekávají, že je zde na-
leznou. Co je v konkrétní zemi běžným pro-
duktem denní potřeby (například parmezán 
Regiano zrající 24 měsíců), se na našem trhu 
objevuje jako specialita. 

To, že na našem trhu nenaleznete mnoho 
specialit, má své důvody. Jedním aspektem je 
vysoká míra omezení v rámci Evropy, které se 
vztahují na dovoz výrobků z jiných zemí – ze-
jména v potravinářství. Například u čerstvých 
výrobků s krátkou dobou trvanlivosti chybí řa-
dě obchodníků motivace takové zboží vyzkou-
šet, je to také o znalostech, jak s takovým zbo-
žím nakládat, stejně tak jako o znalostech do-
vozních postupů. 

My jsme například v posledním roce a půl 
dovezli přibližně 1600 specialit z celého svě-
ta. Z jedné třetiny se zaměřujeme na italskou 
kuchyni, neboť je v současné době velmi ob-
líbená. Budeme i nadále pokračovat v inovaci 
prostřednictvím představování specifických 
regionálních produktů, abychom vyhověli me-
zinárodním aspektům poptávky zákazníků. 

Co se týká ryb, vína a sýrů, máte naprostou 
pravdu. Například spotřeba čerstvých ryb na 
hlavu v České republice činí přibližně 5 kg, 
včetně mražených výrobků. Průměrná spotře-
ba v Evropě činí téměř 20 kg. Vidíte, že je zde 
obrovský rozdíl a velká výzva pozvednout tuto 
oblast i v naší zemi. Nestačí však pouze nabí-
zet ryby. Vidíme naši úlohu i v podpoře našich 
zákazníků. Pro nás je samozřejmostí nabíd-
nout nadstandardní služby, ukázat jim trendy, 
přípravu, vyvážené menu, HACCP a aspekty 
dohledatelnosti. Takto postupujeme i v mno-
ha jiných oblastech. A jak hodnotíme český 
trh a jeho potřeby? Odpověď je snadná. Ho-
voříme s našimi zákazníky. Například nedáv-
no se každý zaměstnanec z vedení naší spo-
lečnosti vydal na dva dny mezi zákazníky, aby 
s nimi hovořil o jejich spokojenosti, o tom, co 
postrádají a o jejich potřebách. Navíc zaměst-
nanci informovali zákazníky o trendech pro 
budoucnost. 

Vzhledem k naší mezinárodní síti, působí-
me ve více než 30 zemích po celém světě, jsme 
schopni převádět trendy rychle do jiných ze-
mí.

 Thomase Rudelta, Offer Manager Director,
MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.,

METRO Cash & Carry Slovakia, s. r. o.

Otázky pro: 

Dalším důležitým aspektem jsou naši ob-
chodní partneři, mám na mysli zejména naše 
dodavatele – ti musí mít také velmi hluboké 
znalosti ve své příslušné oblasti o trendech na 
trhu, případně vědět, jak takové trendy nalézt 
a vytvářet. 

Rád bych zdůraznil, že se soustřeďujeme ze-
jména na českou kuchyni. Jako příklad mohu 
uvést, že mezinárodní kuchyně tvoří pouze při-
bližně 10 procent! Máme velký zájem na za-
chování a rozvoji tradiční domácí kuchyně na 
našem trhu. 

Celý tento proces nazýváme Category mana-
gement. To znamená, že hovoříme se zákazní-
ky, s partnery v oboru v rámci České republi-
ky i mimo ni, což nám pomáhá nalézat správné 
odpovědi a nabídku pro naše zákazníky. V ne-
poslední řadě je třeba říci, že máme zkušené 
a motivované odborníky nejenom ve velkoob-
chodech, ale i ve všech ostatních oblastech. Bě-
hem své 25leté zkušenosti v tomto obchodním 
odvětví jsem se naučil, že instinkt a zkušenost 
je klíčem k úspěchu. 

 
OTÁZKA Č. 2:

Vaše funkce „Offer Management Direc-
tor“ nezahrnuje pouze oblast potravinář-
ských výrobků, ale také nepotravinářské 
zboží. A to je pro vaši společnosti MAK-
RO nové. Co je za touto manažerskou změ-
nou? A jak hodnotíte toto organizační opat-
ření osobně? Očekáváte změnu obchodní 
strategie Vaší společnosti v rámci této no-
vé manažerské struktury? A pokud ano, ja-
kou?

Odpověď je velmi snadná. Offer Manage-
ment Director znamená, že odpovídám za pl-
nou nabídku našim zákazníkům. Nerozlišuje-
me již mezi potravinářským zbožím, nepotra-
vinářským zbožím atd. Cílem je zkombinovat 
všechny tyto oblasti. Naší snahou je totiž po-
skytovat zákazníkům nejenom široký sorti-
ment, chceme poskytovat také úplná řešení 
– včetně služeb. Prodáváme například vysoce 
kvalitní vína. Gastronom však potřebuje také 
sklenice a karafy, které k vínu patří. A potřebu-
je naši pomoc při vytvoření vinného lístku, a to 
ve správném poměru – tyto služby našim zá-
kazníkům také poskytujeme. Jistě víte, co mám 
na mysli. S tímto procesem však nejsme u kon-
ce; jsme právě na začátku. Důvodem je skuteč-
nost, že se plně zaměřujeme na zákazníka a je-
ho potřeby. To má samozřejmě dopad také na 
strukturu vedení. V minulosti jsme měli dva 
ředitele nákupu – pro potravinářské a pro ne-
potravinářské zboží a pouze jeden kolega zod-
povídal za provoz všech obchodů a zákazníky. 
Nyní máme dalšího kolegu, jeho funkce je Cus-
tomer Management Director. Pro mě je to lo-

gický důsledek a naši obchodní strategii tedy 
neměníme.

V budoucnu bychom skutečně chtěli být nej-
lepším zdrojem a poskytovatelem služeb pro 
Horeca a nezávislé obchodníky, čímž vyplňu-
jeme mezeru na trhu. Nabízíme řešení, ale aby-
chom byli nejlepší, musíme být co nejblíže na-
šim zákazníkům. 

OTÁZKA Č. 3:
Nyní spíše osobní otázka. Jak se Vám lí-

bí život v České republice? A jak hodno-
títe znalosti našich pracovníků zaměstna-
ných ve společnosti MAKRO a jak se Vám 
s nimi pracuje? Pro lidi narozené v České 
republice je Praha příjemným místem k ži-
votu. Líbí se Vám zde a jak Vy osobně vi-
díte Prahu? A můžete nám říci, zda máte 
čas vzhledem k Vaší náročné práci také na 
vlastní zájmy a koníčky? A pokud ano, kte-
ré to jsou?

Žiji v Praze dva roky. A věřte mi, miluji to 
zde! A není to jen fráze. Bydlím v centru Pra-
hy, společně s českými i zahraničními rodinami. 
Každý den cítím vůni tohoto prostředí a vytvá-
řím si svůj vlastní náhled. Lidé, kteří sem při-
jíždí ze zahraničí a neztotožní se s kulturou, ne-
mohou být nikdy úspěšní a šťastní v osobním 
životě! O víkendech projíždím tuto krásnou ze-
mi na motorce. Dalším mým známým koníč-
kem je hudba, z aktivního i pasivního hledis-
ka. A i v tomto případě jsem na správném mís-
tě. Jediným problémem je naučit se jazyk. To 
je opravdu výzva … cítím se však stále více Če-
chem! 

Co se týká týmu, jak už jsem řekl dříve – je 
velmi profesionální. To je také základem úspě-
chu naší společnosti v této zemi, a jak jste zmí-
nil, je to také vysoce ceněno. Další výhodou je, 
že Češi jsou skutečnými týmovými hráči a jsou 
velmi přátelští. Zkrátka cítím se zde dobře a ja-
ko doma – a můj tým mi v tom velmi pomáhá! 

Redakce F. K.
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F I R M Y  J S O U 
S T R U K T U R O V Á N Y

V E  T Ř E C H  Ú R O V N Í C H :

Výrobní závody:
Bohušovická mlékárna, a. s.
Choceňská mlékárna s. r. o.

Obchodně distribuční firmy:
ACCOM Czech, a. s.,
FRAMIL, spol. s r. o.,
Bauer - BIO s. r. o. (určeno pro český trh)
 
ACCOM Slovakia s. r. o.
 ACCOM Russia
 ACCOM USA Inc.

  Servisní firmy:
ACCOM leasing s. r. o.
Stáj ACCOM Praha
 LAKTEA, o. p. s. 

Management
společnosti

ACCOM
holding
s. r. o.:

GENERÁLNÍ ŘEDITEL:
ING. JAROSLAV KRAJÍČEK

Po předchozím prověření na pozici ředitele 
společnosti ACCOM Czech, a. s., kde zúročil 
všechny svoje předchozí zkušenosti, jak z ban-
kovního sektoru, tak z řízení organizací holdin-
gového typu, byl jmenován do funkce generální-
ho ředitele.

PERSONÁLNÍ ŘEDITELKA:
JITKA RAMBOUSKOVÁ

Rozšířit řadu „potravinářů“ přišla na podzim 
roku 2007. Její tříměsíční působení ve společnos-
ti ACCOM Czech a úspěšná praxe ve státní sprá-
vě na stejné pozici jsou dostatečnou devizou pro 
holding.

FINANČNÍ ŘEDITEL:
ING. MILAN VALUŠEK

Do pozice finančního ředitele byl vybrán na zá-
kladě jeho působení v Bohušovické mlékárně. Je-
ho znalosti a pracovní nasazení dokonale splňují 
potřeby rychle se rozvíjejícího holdingu.

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
ING. JAROSLAV KRAJNÍK

Pod jeho vedením se původně rodinná firma  
rozrostla do dnešní podoby. Není, co dodat.

P Ř E D S T A V E N Í
S P O L E Č N O S T Í  H O L D I N G U

Bohušovická mlékárna, a. s.
Je jednou z nejstarších mlékáren v Čechách, 

v roce 2001 slavila 100 let. Díky smlouvě s Minis-
terstvem zemědělství se z Bohušovické mlékárny 
stala první vzorová mlékárna v ČSR, postavená 
pod státní dozor. Za zmínku stojí například sku-
tečnost, že BM jako první uvedla na trh sáčkové 
mléko, plněné na švýcarském stroji Bertopack.

Samostatný státní podnik Bohušovická mlékár-
na byl založen k 1. 1. 1991.

Bohušovická mlékárna byla privatizována 
v rámci druhé vlny formou kuponové privatizace 
na akciovou společnost. Majoritním akcionářem 
se zhruba 55% podílem se stala rakouská firma 
Wien-Milch. V roce 1997 se podařilo české ob-
chodní firmě ACCOM odkoupit majoritní podíl 
rakouského akcionáře. 

Díky investicím se v roce 2000 dostává BM na 
seznam schválených českých exportérů pro země 
EU a získává registrační označení CZ 219.

Další investice zařadily v roce 2005 Bohušovic-
kou mlékárnu mezi nejlépe vybavené závody v Čes-
ké republice a podařilo se jí úspěšně umístit své vý-
robky i v zemích EU. Její sortiment, např. smetany 
do kávy Kapucín a tvarohové krémy Bobík, obstojí 
při srovnání s ostatními konkurenty jak na domá-
cím trhu, tak mezi konkurenty v zemích Evropské 
unie. Nemálo výrobků nese ocenění značky KLA-
SA. Mlékárna je certifikována BRC.

Choceňská mlékárna s. r. o.
Její historie se začala psát v roce 1928, kdy si 

zemědělci založili družstevní mlékárnu. 
Z původní regionální, konzumní mlékárny 

s denním nákupem je dnes specializovaný podnik 
na výrobu pomazánkového másla, smetanových 
jogurtů, pomazánek a tvarohů.

Choceňská mlékárna s. r. o. je ryze českou mlé-

kárnou s dlouholetou tradicí výroby mléčných pro-
duktů. Profiluje se na trhu především v segmentu 
pomazánkových másel, smetanových pomazánek, 
smetanových jogurtů a tvarohů. Výroba nese ob-
chodní značku „MAX“, ale jinak i různé privátní 
značky maloobchodních řetězců. Na sklonku ro-
ku 2000 obdržela mlékárna certifikát kvality ISO 
9001, v roce 2003 certifikát systému HACCP 
a v současné době certifikát BRC, které dokládají 
prvotřídní péči o výrobky a zákazníky. Kvalita vý-
robků byla osvědčena i značkou KLASA. 

Úspěšnost činnosti je dlouhodobě založena na 
vysoké a standardní kvalitě výrobků, na velmi dob-
rém sortimentu výrobků a schopnosti vyhovět po-
žadavkům zákazníků. 

Součástí skupiny ACCOM je od roku 2003.

ACCOM Czech, a. s.
 Firma byla zřízena v roce 2003 v rámci nové or-

ganizační struktury celého holdingu. Zajišťuje kom-
pletní obchodně distribuční služby. Disponuje sítí 
poboček po celém území České republiky, které 
plně distribučně pokrývá. Její pobočky jsou v Jem-
nici, Brně, Ostravě, Kralovicích, Chocni a Bohu-
šovicích n. Ohří. Sortiment tvoří nejen výrobky 
z vlastních výrobních závodů, ale i zboží z dovozu 
a tuzemské přikoupené potraviny. Dodává do všech 
zahraničních i tuzemských sítí a do všech prodejen 
COOP na území České republiky. ACCOM Czech 
zásobuje přibližně 6 000 odběrných míst. 

FRAMIL, spol. s r. o.
Česká firma založená v roce 1994. Od začát-

ku se zabývala především velkoobchodní činnos-
tí v oblasti zásobování maloobchodních prodejen 
sortimentem mlékárenských výrobků. 

Od roku 1996 součástí skupiny ACCOM.
Představuje zavedenou společnost v oblasti 

velkoobchodní distribuce chlazených i nechlaze-
ných potravin pro obchod, restaurace, hotely, ško-
ly, nemocnice, ústavy sociální péče, závodní jídel-
ny, kantýny, vězeňství i armádu. 

V rámci skupiny se firma specializuje na trh 
„HORECA“. Jejím cílem je během příštího roku 
rozšířit svou působnost na celé území republiky.

Bauer - BIO s. r. o.
Nejmladší „přírůstek“ do skupiny ACCOM.
Firma působila pod jiným názvem na trhu již 

od roku 1995. V roce 2007 začala tato společnost 
v rámci skupiny zásobovat domácí trh sortimen-
tem biovýrobků. Jde o vysoce kvalitní potraviny 
nesoucí obchodní označení Bauer Bio, které vhod-
ně doplňují pestrou a bohatou nabídku našeho ka-
talogu a jednoznačně splňují podmínky pro zařa-
zení mezi biopotraviny. Tím skupina ACCOM re-
aguje jak na stále rostoucí poptávku spotřebitelů 
po potravinách BIO, tak na trendy, které jsou již 
v ostatních zemí EU zcela běžné.

Skupina ACCOM roste
ACCOM holding s. r. o. představuje skupinu firem, které podnikají ve stejné oblasti, kterou je výroba, import, export a distribuce mléčných 

výrobků. Jde o české firmy bez jakékoliv zahraniční kapitálové účasti. Jejich roční obrat činí zhruba 3 miliardy korun. Původní mateřská fir-
ma ACCOM vznikla v roce 1990. Její dnešní jméno je ACCOM holding s. r. o., má základní jmění 10 mil. korun a řídí všechny firmy ve skupi-
ně. Dále zajišťuje pro celou skupinu exportní a importní operace a expanzi do dalších zemí. 

ACCOM
Slovakia s. r. o.

Původně jedna z poboček, které obchodně 
a distribučně pokrývaly území republiky. 

V roce 1993 byla založena samostatná firma se 
sídlem v Banské Bystrici, od roku 2000 s poboč-
kou v Šamoríně.

Jejím úkolem je pokrýt obchodně slovenský trh 
a prodávat výrobky nejen našich výrobních závo-
dů, ale i další zboží dovážené ze zahraničí. Accom 
Slovakia je velmi dynamicky se rozvíjející firma, 
která mimo maloobchodního trhu zásobuje také 
všechny zahraniční i slovenské řetězce a součas-
ně i trh HORECA.

 

ACCOM USA Inc.
 Obchodním zastoupení skupiny na americkém 

trhu se sídlem v New Jersey. Zabývá se především 
importy sýrů, ale i dalšího zboží ze zemí EU.

ACCOM Russia
Nejmladší z našich distribučních firem. Byla za-

ložena v dubnu 2005. Sídlo firmy je v Moskvě a je-
jím hlavním cílem je dovoz výrobků z Bohušovic-
ké a Choceňské mlékárny do Ruské federace. Je 
však připravena využít své obchodní vazby i pro 
další výrobce z České a Slovenské republiky. 

Stáj ACCOM Praha
Založena v roce 2001. Jedná se o sportovní 

stáj, zabývající se parkurovým skákáním. Jejím cí-
lem je marketingová propagace skupiny ACCOM. 
Stáj není organizována jako komerční a není ur-
čená pro veřejnost. Koně na závodech jezdí Li-
bor Helebrant a Veronika Krajníková, která se 
postupně propracovala mezi nejlepší české sko-
kové jezdce. 

Jezdkyně se účastní závodů české skokové extra-
ligy, patří jí titul Mistryně republiky z roku 2006, 
účastnila se Mistrovství Evropy juniorů a mladých 
jezdců ve Švýcarsku v roce 2005 a vedle pravi-
delných dobrých umístění na Mistrovství ČR je 
dosud největším úspěchem stáje úspěšný start na 
pražském CSIO **** v loňském roce. 

ACCOM leasing s. r. o.
Vznikla v roce 1997. Leasingové služby jsou 

však poskytovány jen v rámci skupiny a případně 
našim obchodním partnerům. Firma není otevře-
na pro třetí strany a neposkytuje jim žádné služ-
by.

LAKTEA, o. p. s.
Obecně prospěšná společnost s cílem reali-

zovat v masovém měřítku projekt Školní mlé-
ko, a podpořit tak zdravou výživu a zdravý vý-
voj školní mládeže, byla založena 26. srpna 1996 
ve spolupráci s MZe. Spolumajitelem obecně 
prospěšné společnosti LAKTEA je jihočeská
MADETA.



TECNOCAP s. r. o.
Střížovice 67, 378 53 Strmilov, tel.: 384 373 111, fax: 384 391 539, e-mail: info@tecnocapclosures.com

www.tecnocapclosures.com

Skupina TECNOCAP má své výrobní závody v Itálii, v České 
republice, ve Španělsku, na Ukrajině a ve Spojených státech, 
obchodní zastoupení také ve Francii a v Německu.

V dubnu 2006 koupila Skupina TECNOCAP fi rmu Obal Rozkoš. 
Nově vzniklý podnik TECNOCAP s. r. o. začal ihned realizovat 
program modernizace výroby a rozšiřování výrobních 
programů a kapacit. Během dvou let byly výrobní kapacity 
téměř zdvojnásobeny a škála výrobků dosáhla takové úrovně, 
že podnik dokáže uspokojit jakékoli požadavky fi rem, které 
používají víčka TWIST OFF, OMNIA a PANO.

Jasným základem obchodní politiky celé Skupiny TECNOCAP 
je neustálé zlepšování kvality a služeb zákazníkům. Motto 
„KVALITA A SLUŽBY“ je klíčem k úspěchu Skupiny TECNOCAP 
na světových trzích. 

Nabízíme našim zákazníkům
zkušenosti největšího italského výrobce

kovových uzávěrů a profesionalitu
výrobce zavíracích strojů.

TECNOCAP je zároveň také výrobcem
těsnící hmoty pro všechny

své vlastní výrobky.

TECNOCAP vyrábí těsnící hmoty
BEZ FTALÁTŮ, v souladu s normami

Evropské unie a se zákonem
o ochraně spotřebitele.

PASSIONATE
PROFESSIONAL
PERFECTIONIST

Closing Systems

Velká část mlékárenských podniků nabízí své produkty 
nejen spotřebitelskému trhu, ale i dalším výrobcům, kteří 
využívají tyto mlékárenské polotovary pro svou další vý-
robu. Jedná se o mléko, smetanu, jogurt, kondenzova-
né mléko apod. Dodávky těmto průmyslovým klientům se 
uskutečňují dle možností mlékárny obvykle v cisternách 
nebo nerezových tancích. Na první pohled by se zdálo, že 
zde nelze nic změnit.

Co však v případě, kdy odběratel nemá vlastní stacio-
nární nádrž, do které by cisternu přečerpal, nebo nemá 
rozvod dusíku, aby mohl při vypouštění nerezové tanky 
udržovat pod tlakem (např. nemocnice, menší pekárny 
nebo výrobci cukrovinek)?

Řešením jsou kontejnery Combo, které nahrazují ne-
rezové tanky nejen z důvodu nízké ceny (o cca 70 % niž-
ší pořizovací cena). Tento nový typ obalu o objemu 250 
nebo 1000 litrů umožňuje dodávat asepticky balený pro-
dukt prakticky komukoliv. Mnohým mlékárnám se tak 
otevírají zcela nové trhy, které doposud byly jen obtížně 
řešitelné. Cesta ke Combo kontejnerům je velmi snad-
ná – výrobce nabízí kromě možnosti pořízení (i na lea-
sing) také pronájem těchto obalů, např. pro časově ome-
zené projekty. 

Combo kontejner je vždy připraven k plnění – bez nut-
nosti sterilizace. Připojíte (závit DN50), naplníte a roz-
vezete odběratelům. Kontejnery mají čtvercový půdorys 
vhodný pro nákladní přepravu. Zákazníci ocení snadnou 
obsluhu, možnost postupného vypouštění, malé zbytko-
vé množství v obalu, a to vše, aniž by museli připojovat 
na zdroj ochranné atmosféry.

Mlékárna, která se rozhodne Combo kontejnery pou-
žívat, tak přináší svému zákazníkovi nejen určitý mléká-
renský produkt, ale v kombinaci s tímto obalem i úplný 
a efektivní dodavatelský servis. Je to nejen konkurenční 
výhoda, ale také cesta k vyšším maržím.

Některé přední české mlékárny již začaly využívat 
Combo kontejnery pro externí dodávky, ale také pro in-
terní manipulaci.

Více informací lze získat na

www.combo-kontejner.cz

Získat nové trhy je nyní mnohem snadnější
H L E D Á T E  N O V Á  O D B Y T I Š T Ě  P R O  S V É  P R O D U K T Y ?  R Á D I  B Y S T E  V Y T V O Ř I L I  V Y Š Š Í  P Ř I D A N O U  H O D N O T U ?

U K Á Ž E M E  V Á M  Z P Ů S O B ,  J A K  T O H O  M Ů Ž E T E  P O  V Z O R U  M L É K Á R E N  N A  Z Á P A D  O D  N A Š I C H  H R A N I C  D O S Á H N O U T .
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Ve dnech 21. a 22. května 2008 
se uskutečnila V. mezinárodní kon-
ference PROTEINY 2008 v prosto-
rách Academia centra Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně pod záštitou 
rektora této univerzity prof. Ing. Ig-
náce Hozy, CSc. Akce se koná kaž-
dé dva roky na půdě některé z čes-
kých univerzitních institucí zabýva-
jících se problematikou produkce 
potravin a surovin.

Na pořádání mezinárodní konferen-
ce PROTEINY 2008 se podílel Ústav 
potravinářského inženýrství Fakul-
ty technologické, Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně, Slovenská poľnohospo-
dárská univerzita v Nitre a společnost 
INGOS Praha s. r. o. Mediálním part-
nerem konference byl Potravinářský 
zpravodaj.

Akce se zúčastnilo více jak 90 účast-
níků z vysokých škol, vědecko výzkum-
ných institucí, potravinářských a země-
dělských podniků, výrobců a prodejců 
laboratorní techniky z České republi-
ky, Slovenské republiky, Polska, Ukra-
jiny a Srí Lanky.

Konferenci zahájil odborný garant 
konference prof. Ing. Stanislav Kráč-
mar, DrSc., a úvodní slovo přednesl dě-
kan Fakulty technologické UTB ve Zlí-
ně doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc.

Během celé konference bylo prezen-
továno 59 vědeckých sdělení ve for-
mě přednášek i posterových příspěv-
ků. V úvodu konference zazněly tři ple-
nární přednášky. Přednášku na téma 
Proteiny zrna cereálií a pseudocereá-
lií a jejich vztahu ke glutén-senzitivní 
enteropatii přednesla doc. RNDr. Da-
na Urminská, Ph.D., vedoucí Katedry 
biochemie a biotechnologie FBP SPU 
v Nitře. Přednáška měla velkou odezvu 
především z pohledu vhodnosti obilo-
vin k zabezpečení potravin pro nemoc-
né celiakií. Druhou plenární přednášku 

na téma Studium vybraných vlastnos-
tí Borrelia burgdorferi fingerprintový-
mi metodami přednesla Mgr. Leona 
Buňková, Ph.D., z Ústavu potravinář-
ského inženýrství FT UTB ve Zlíně, 
která poukázala na obtížné rozliše-
ní jednotlivých genomospecies kom-
plexu Borrelia burgdorferi a na závaž-
nost onemocnění borreliózou. Ve tře-
tí přednášce byli účastníci seznámeni 
s možností využití Produktů ze sladko-
vodních a mořských řas ve výživě člo-
věka a zvířat. Autoři upozornili na sku-
tečnost, že vzhledem k jejich vysokému 
obsahu aminokyselin by tyto produkty 
měly být více zařazovány do jídelníč-
ků, kde mohou doplnit tradiční zeleni-
nu. Využití sladkovodních a mořských 
řas je možné vidět i v segmentu doplň-
ků stravy.

Dále konference pokračovala jedná-
ním v odborných sekcích. V sekci Pro-
teiny v potravinách zaznělo 5 příspěv-
ků, zabývajících se problematikou bíl-
kovinného komplexu pšenice a jeho 
vlivu na kvalitu chleba a pečiva, kvali-
tou sójových bobů pěstovaných v pod-
mínkách Slovenska z hlediska výživy 
lidí a zvířat. V oblasti potravin živočiš-
ného původu zazněly příspěvky zabý-
vající se studiem možností odstranění 
hořké chuti enzymového hydrolyzátu 
bílkovin syrovátky, změnami aminoky-
selinového složení sterilovaných tave-
ných sýrů v průběhu skladování a apli-
kací metod hmotnostní spektromet-
rie využívající MALDI-TOF při studiu 
hořkých peptidů v sýru s modrou plís-
ní v těstě.

Část věnovaná Proteinům ve výživě 
a dietetice zvířat obsahovala příspěvky 
zabývající se vybranými složkami mlé-
ka, probiotiky jako možnými vekto-
ry při tvorbě bílkovin masa vykrmova-
ných kuřat, stravitelností aminokyselin 
při různé míře náhrady proteinu sóji lu-
pinou bílou u vykrmovaných prasat.

V sekci Proteiny v rostlinné výrobě 
byly prezentovány informace týkající 
se současného stavu pěstování a využi-
tí luskovin v ČR, vlivem žitné translo-
kace na kvalitu proteinu zrna pšenice 
seté a alelickou variací zásobních bíl-
kovin zrna genotypů pšenice z listiny 
registrovaných odrůd a vlivu aplikace 
chemických přípravků na degradova-
telnost dusíkatých látek.

Sekce zaměřená na Mikrobiální pro-
teiny a molekulární biologii se zabý-
vala problematikou produkce metalo-
thioneinů v přítomnosti těžkých kovů 
a aplikacemi elektroforetických metod 
při studiu buněčných proteinů.

V průběhu konference byla vyhláše-
na soutěž o nejlepší postery. Hodnoti-
telská komise pod vedením doc. Ing. Ja-
na Hraběte, Ph.D., ocenila 5 posterů 
z celkových 40 prezentovaných:

–  Konzervování hrachového odpa-
du autorů Ľ. Rajčáková, R. Mlynár 
a J. Rerich ze Slovenského centra
poľnohospodárského výzkumu Nit-
ra,

–  Vliv kombinace bobu a hrachu na 
parametry užitkovosti brojlero-
vých kuřat autorů P. Kratochvílové, 
L. Zemana a Š. Křížové z Mendelo-
vy zemědělské a lesnické univerzity 
v Brně,

–  Zlepšení výživové hodnoty bílko-
vin lepku pro cukrárenskou výrobu
v Polsku autorů H. Gambuš, D. Pas-
tuszka, B. Mickowska a R. Zibro 
z Centra monitoringu a potravino-
vé certifikace Zemědělské univerzi-
ty v Krakově (Polsko),

–  Pseudomonas putida – vliv kadmia 
na růst a produkci metalothionei-
nům podobného proteinu autorů

M. Němec a J. Hammerová z Masa-
rykovy univerzity Brno,

–  Dynamika změn obsahu aminoky-
selin kravského mléka v závislosti 
na dnu laktace autorů M. Šípalová,
F. Buňka a S. Kráčmar z Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně.
Všem oceněným blahopřejeme!

Na závěr bylo konstatováno, že pro-
gram konference byl naplněn a bylo do-
poručeno, aby se takto zaměřená kon-
ference konala jedenkrát ročně, a to 
střídavě na Univerzitě Tomáše Bati ve 
Zlíně a Slovenské poĺnohospodárske 
univerzite v Nitre. 

Za organizátory konference 
prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc., 

a Ing. František Buňka, Ph.D. 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

UTB Zlín – co přinesla konference PROTEINY 2008?
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Uvítací projev děkana Fakulty technolo-
gické UTB ve Zlíně doc. Ing. Petra Hla-
váčka, CSc.

Účastnice konference: R. Amarakoon M.Sc. (Srí Lanka), Ing. M. Chrenková, CSc.,
(SCPV Nitra), doc. Ing. H. Frančáková, CSc., (SPU v Nitre)
 Fota: Ing. Pavel Valášek, CSc.

Mezinárodní nápojový veletrh Víno & 
Destiláty 2008 v letošním roce vkročil do 
druhé desítky pořádaných ročníků. Tento ve-
letrh byl opět největší expozicí vín, destilátů 
a ostatních nápojů včetně pochutin v nových 
zemích EU (odehrává se na ploše 6 400 m2), 
a stal se tak pro domácí i zahraniční pro-
ducenty branou na nové evropské trhy. Pro-
bíhal jako každý rok pod patronací předse-
dy senátu ČR a ministra zemědělství ČR. 
Jedná se o veletrh určený převážně pro od-
borníky v gastronomii, ale byl otevřen i pro 
veřejnost. Z návštěvníků přicházejících na 
veletrh tvoří zhruba ze 30 % profesionálové 
z gastronomie a 20 % obchodníci, zbytek jsou 
výrobci a milovníci vín. V letošním roce byl 
celkový počet vystavovatelů 279. Přímých za-
hraničních vystavovatelů bylo 65 z 9 zemí. 
Potěšující je fakt, že se celkově zvýšil podíl 
českých vinařů. Celkový počet návštěvníků 
veletrhu byl přibližně 12 000.

Největší expozice vín a destilátů v nových zemích EU,
Makro se stalo poprvé partnerem veletrhu

O úspěších společnosti Makro na ve-
letrhu svědčí také fakt, že vyhrálo v sou-
těži celkem 10 ocenění za nejlepší sýry 
v různých kategoriích v kombinacích vín
a sýrů. 

Na dojem z veletrhu a prezentaci Makro 
jsme se zeptali Ivo Dvořáka:

„Velmi pozitivně hodnotím oddělenou 
část pro degustace vně našeho atraktivního 
stánku. Rád bych ocenil i účast a profesio-
nální práci, kterou odvedli sommelieři ze 
všech českých obchodů nejen v rámci říze-
ných degustací. Dobré je, že se nám během 
veletrhu povedlo zviditelnit i v jiných aktivi-
tách například v soutěži sýrů a vín. Celkově 
mám z veletrhu dobrý dojem i proto, že se 
ho účastnili i zástupci gastronomie – som-
melieři, odborný tisk a také klienti Vinné-
ho humidoru.“

Makro Cash & Carry ČR se poprvé účast-
nilo veletrhu jako partner a připravilo zají-
mavé představení vín snoubících se s delika-
tesami. Hlavní sommelier společnosti Mak-
ro Ivo Dvořák a šéfkuchař Makro Stanislav 
Zukal připravili pro hosty ty správné kom-
binace vín a pokrmů, které lahodnou chuť 
a zážitek ještě víc zdůraznily. O návštěvní-
ky a hosty na stánku společnosti Makro se 
starali sommelieři z jednotlivých poboček, 
o vína na stánku byl velký zájem.

Zatímco první den měli zákazníci stánku 
Makro možnost užít si všemi smysly přede-
vším snoubení vína se sushi, sýrem, varia-
cemi bílého a zeleného chřestu a jahod, ve 
čtvrtek přišly na řadu degustace vlastních 
značek, šumivých vín a rosé vín. Posled-
ní den veletrhu sommelieři Makro nabídli 
srovnávací degustace Sauvignon & Ryzlink 
a Pinot Noir & Syrah. Všechny prezentace 
a degustace se těšily zájmu nejen ze strany 
zákazníků, ale také médií.

Veletrh Víno & Destiláty Praha 2008
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Na 5 otázek odpovídá:

 Hubert Gejdoš,
jednatel společnosti INPOST, spol. s r. o.,

Uherské Hradiště

C U R R I C U L U M  V I T A E :

1.  Společnost INPOST, spol. s r. o., patří k jed-
něm z mála potravinářských společností ve Va-
šem regionu a její hlavní činností je zpracová-
ní masa, velkoobchod s chlazeným i mraženým 
masem a masná výroba. Mohl byste nám Va-
ši společnost blíže představit a charakterizovat 
Vaše postavení na trhu? A také sdělit, jakými 
dalšími činnostmi, kromě výroby potravin, se 
Vaše společnost zabývá? 

Firma INPOST, spol. s r. o., byla založe-
na v roce 1990 jako soukromá společnost bez 
podílu zahraničního kapitálu a je zaměřena na 
následující oblasti působnosti:

útvar masa a masné výroby, útvar ekologie 
a útvar kovovýroby.

Nejvýznamnější postavení si postupně získal 
útvar masa a masné výroby, jenž má v současné 
době hlavní postavení v činnostech společnosti.

INPOST, spol. s r. o., má tři rovnoprávné 
vlastníky. V zaměstnaneckém poměru pracuje 
ve společnosti 330 zaměstnanců.

V roce 2002 proběhla významná generální 
rekonstrukce provozů na Moravním nábřeží – 
bourárny a v Havlíčkově ulici – masné výrobny. 
Provozy byly zrekonstruovány v souladu s nejno-
vějšími požadavky platné české i evropské legis-
lativy, což bylo podloženo i certifikací systémů 
dle norem HACCP, ISO 9001, ISO 14001.

Nosným produktem firmy je produkce čers-
tvého vepřového a hovězího masa. Naše bourár-
na ho denně (v nepřetržitém provozu) zpraco-
vává cca 60 t. Nakupujeme vepřové půlky a vep-
řové části s kostí, které dále zpracováváme dle 
přání zákazníka. Původ vepřových půlek je pře-
vážně český, ale nakupujeme také v celé Evrop-
ské unii dle ceny v dané oblasti. Hovězí maso 
prodáváme pouze z mladých zvířat a kupujeme 
ho ve čtvrtích. Maso nabízíme ve výsekových 
i kuchyňských úpravách, chlazené, vakuované 
i mražené. V nabídce nechybí ani plný sortiment 
vepřových i hovězích drobů, výřezy masa.

Taktéž v uzenářských produktech nabízíme 
širokou škálu měkkých, trvanlivých a fermento-
vaných výrobků, specialit, uzených mas, šunek 
a vařeného programu.

Masná výroba má však vzhledem své poloze 
omezenou výrobu. Denně vyrobíme cca 8 t vý-
robků. Získali jsme i ocenění KLASA. Měl jsem 
původně představu o tom, že toto ocenění se bu-
de týkat pouze špičkových výrobků – a ne všech, 
které se umí dobře zviditelňovat, a proto jsem 
do „Klasy“ přihlásil výrobky se skutečně vyso-
kou kvalitou.

Tyto výrobky jsme potom nazvali: řada Klasa 
– např. náš Šunkový salám Klasik vyrobený dle 
starých norem.

Naše firma se zabývá také velkoobchodem 
mraženým masem. K tomuto účelu využíváme 
mrazíren v Kunovicích. V denní nabídce je mra-
žené vepřové i hovězí maso, mražená drůbež. 
Všem kolegům z oboru můžeme nabídnout ma-
so do výroby nebo k prodeji konečným zákaz-
níkům.

Co se týká exportu, našimi nejčastějšími za-
hraničními partnery jsou zákazníci z Itálie, Fran-
cie, Polska, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, 
Slovenska, Rakouska, Holandska a Ukrajiny.

Firma si postupně vytváří a rozvíjí i maloob-
chodní síť vlastních prodejen regionálního cha-
rakteru. Jedná se v podstatě o oblast Moravy. 

V současné době firma provozuje 35 firem-
ních prodejen, z toho tři na Slovensku.

Naší snahou je tuto síť nadále rozšiřovat.
Za posledních pět let náš obrat neustále roste. 

V loňském roce dosáhl 1 619 000 000 Kč.
O našem postavení na trhu si tedy může kaž-

dý udělat svůj obrázek.

2.  Vaše společnost INPOST, spol. s r. o., nemá 
vlastní porážku, a přitom surovinové zabez-
pečení masné výroby dost podstatně ovlivňuje 
ekonomiku. Zvláště pak při konjunkturálních 
výkyvech zejména u tuzemské nabídky, ale tím 
i při kolísání cen masné suroviny, které známe 
z posledních měsíců a let. Jaký je Váš názor na 

Hubert Gejdoš
Narozen: 13. 10. 1955 v Uherském Hradišti 
Pochází ze staré řeznické rodiny z Tupes
V roce 1908 založil jeho praděd Josef Gejdoš Řeznictví-uzenářství 
se svou vlastní porážkou a výrobou. Odtud pramení jeho zájem o tento 
obor a pozdější snaha navázat na rodinnou tradici.

Vzdělání: vyučen v oboru Řezník-uzenář, Jihomoravský průmysl masný Brno
SPŠ technologie v Praze

Zaměstnání: Jihomoravský průmysl masný – závod Zlín
– vedoucí provozu v Uherském Hradišti od r. 1980 do r. 1990
– následně spolu se společníky Ing. Miloslavem Bídou a Bohumilem 
Píšťkem zakládají firmu INPOST, spol. s r. o., v Uherském Hradišti

Dovednosti: dobré organizační schopnosti a znalost problematiky v oboru

Zájmy: myslivost

A pokud jde o kolísání cen masné suroviny, 
musím připomenout, že ceny se dnes řeší evrop-
sky. Když je draho, je draho všude. Ceny se srov-
návají v celé Unii, a tak si spíš myslím, že mít 
malokapacitní porážky je na škodu.

Naší obranou je, že máme schopný obchod-
ní útvar pro zahraničí, který tvoří tým šikovných 
jazykově vybavených lidí, jenž má přehled o ce-
nách, a eliminuje tak malé české problémy. Pět 
českých prasat prostě neovlivní ceny vepřového 
v Evropě!

3.  Nabídka masných výrobků na našem trhu je 
nesmírně vysoká a úspěšný prodej je pak zá-
vislý především na dvou faktorech – na nízké 
ceně a na kvalitě. Předpokládám, že dosaho-
vaná míra zisku u jednotlivých výrobků je pro 
Vás rozhodující. Jak se Vám daří prosazovat 
na trhu svoje ceny a jaký je hlavní obchodní 
argument? 

Vzhledem k omezené kapacitě výroby mas-
ných výrobků (denní produkce cca 8 t) jsme je-
jich sortiment striktně zúžili. Snažíme se vyrá-
bět typické výrobky naší firmy chuťově, kvali-
tou a cenově vyvážené. Vyrábíme je výhradně 
pro síť našich vlastních prodejen, kde jdou dob-
ře na odbyt, takže prosazovat je dále na trhu už 
ani nemůžeme.

Ostatní druhy masných výrobků – k doplně-
ní sortimentu – kupujeme od svých obchodních 
partnerů, kteří surovinu k jejich výrobě nakupují 
v INPOSTU, čímž naše vztahy utužujeme.

4.  Vybavenost masného průmyslu u nás je na vyso-
ké úrovni a spolu s dovedností masného řemes-
la velmi podmiňuje standardní jakost našich 
masných výrobků. Problémy však jsou s chu-
ťovou dispozicí výrobků, neboť řada z nich ne-
může z ekonomických důvodů obsahovat „ide-
ální“ surovinový obsah a ještě musí „vydržet“ 
poměrně dlouhou dobu do data spotřeby. Jak 
hodnotíte tuto oblast Vy a jak se vypořádává 
společnost INPOST s tímto problémem?

My si kvalitu našich výrobků hlídáme jejich 
denním hodnocením, díky kterému jsme schop-
ni zaručit standardní kvalitu. Jak jsem se již zmí-
nil, denně bouráme cca 60 t vepřového. Na bou-
rárně je nastaven jistý režim třídění kvalitních 
výřezů, takže se nemůže stát, že by u nás nastal 
výkyv v kvalitě masných výrobků. Při bourání 
masa máme také nastaveny ceny vstupních suro-
vin do výroby na 3 měsíce dopředu, takže změ-
na cen masných výrobků může nastat max. čty-
řikrát do roka.

 Cenová hladina za naše výrobky je vyšší. 
Vzhledem k poptávce na trhu však budeme muset 
také začít vyrábět výrobky za nižší ceny v odpoví-
dající „kvalitě“, jako to dělá naše konkurence.

5.  Z Vašich odpovědí je zřejmé, že jste s dosaže-
ným a současným stavem spokojeni, ale i tak 
budete dále svoje pozice posilovat. Mohl bys-
te prozradit, jaké má společnost INPOST dal-
ší ambice a kterými směry se bude rozvíjet? 
A to jak v době dohledné, tak i v delším časo-
vém horizontu.

Naším nejbližším cílem je dokončit nové distri-
buční středisko. Vzhledem k navyšování expedic 
už nebyl současný stav ideální. INPOST vlastně 
neustále investuje – jen letos jsme vložili do roz-
voje firmy 30 000 000 Kč. Do budoucna plánu-
jeme stále rozšiřovat naši obchodní síť a chceme 
také rozšířit zásobování našich velko i maloodbě-
ratelů do vzdálenosti 150 km všemi směry od na-
šeho nového distribučního střediska.

V rámci zachování řeznicko-uzenářských tra-
dic a podpory řeznického dorostu spolupracuje 
naše společnost se SOŠ v Uherském Hradišti při 
výuce a zabezpečení provozní praxe pro zájemce 
o vzdělání v oboru řezník-uzenář. V tom chceme 
také pokračovat.

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.

tuto problematiku? A v jaké výhodě či nevýho-
dě se nachází podnik masného průmyslu, jež si 
nezabezpečuje surovinu z vlastní porážky? 

Původně jsme koupili městské jatky města 
Uherské Hradiště. Ale po jejich první rekon-

strukci v roce 1996 nebyly porážky jatečních 
zvířat obnoveny. V té době vzniklo v republice 
asi 600 nových porážkových míst o různých ka-
pacitách a my jsme pochopili, že tudy cesta ne-
povede. Vše se později potvrdilo tím, že maloka-
pacitní porážky téměř zanikly.
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plodnými, úspěšná s méně úspěšnými. 
Začátky byly provázeny nejprve mír-
ným, v 60. letech pak razantním tech-
nologickým, technickým a obchodním 
rozvojem, ale to už pod vedením Jiho-
moravských drůbežářských závodů,
s. p., Velké Pavlovice – největšího drů-
bežářského podniku tehdejší doby, jako 
závod 04 Moravské Budějovice. Drů-
bežářský průmysl jako mladý obor měl
v té době silnou podporu ze strany Mi-
nisterstva zemědělství, a proto se rozví-
jel přímo mílovými kroky. 

Závažné změny se pro závod v Mo-
ravských Budějovicích začaly dít krát-
ce po revoluci v roce 1989. Devadesá-
tá léta minulého století přinesla příz-
nivé podmínky pro rozvoj soukromého 
podnikání v České republice, avšak 
současně hrozbu pro rozvoj provo-
zu v Moravských Budějovicích. Hlav-

Dne 25. dubna 2008 oslavila spo-
lečnost Drůbež-Vysočina spol. s r. o. 
ve slavnostním prostředí zámku v Ja-
roměřicích nad Rokytnou padesáté 
výročí zahájení výrobního programu 
porážky a zpracování drůbeže v pro-
vozu v Moravských Budějovicích. To-
hoto setkání se zúčastnila řada vý-
znamných hostů, jako např.: Miloš 
Vystrčil, hejtman kraje Vysočina,
Miroslav Toman, prezident Potra-
vinářské komory ČR, Vlastimil Ba-
řinka, starosta města Moravské Bu-
dějovice, Morten Lindholst, spolu-
majitel dánské společnosti LINCO 
a další čestní hosté, a zejména pak 
obchodní partneři a přátelé oslavu-
jící firmy. 

Oboru drůbežářství v provozu v Mo-
ravských Budějovicích předcházela ce-
lá řada jiných potravinářských aktivit. 
Zprvu zde byla výroba likérů, majonéz, 
pak třídírna a vytloukárna vajec. V ro-
ce 1958 však výrobní proces vykrysta-
lizoval a porážka drůbeže zde začala 
psát svou historii. Začátky podrobně 
zachycuje „kniha vzpomínek“ prvního 
ředitele provozu, pana Bohumíra Ho-
ráka, který ji ve své prozíravosti sepsal, 
a která v současné době slouží jako ví-
taný zdroj informací o tehdejších po-
měrech. Dnes lze jen těžko uvěřit to-
mu, za jakých podmínek se kdysi na 
porážce pracovalo. Porážení kuřat se 
provádělo doslova „na koleně“. Omra-
čování probíhalo ručně, poté se jednot-
livé kusy napařovaly v kbelících a opět 
ručně ovládaná mechanika je zbavova-
la peří. Už tehdy se drůbež distribuo-

50. výročí zahájení porážky
a zpracování drůbeže v Moravských Budějovicích
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vala také nezamražená, ale nekuchaná, 
s běháky, krkem a hlavou, a to nejenom 
v rámci moravskobudějovického regio-
nu, ale i do vzdálenějších míst, např. 
do Prahy. Tímto způsobem se poráželo 
a zpracovávalo 400 až 500 ks drůbeže 
denně. Srovnejme to s dnešními čtyřmi 
a půl tisíci kusy za hodinu, s náročnos-
tí výrobního procesu, zejména pak po 
stránce hygienické, veterinární a samo-
zřejmě také z hlediska produkce tržní-
ho sortimentu.

Tehdejší provoz v Moravských Bu-
dějovicích, tehdy pod vedením Jihlav-
ských drůbežářských závodů n. p., se 
tedy v dubnu roku 1958 začlenil do 
rozvíjejícího se drůbežářského oboru. 
Od tohoto okamžiku kráčí pěti deseti-
letími. Stejně jako v ostatních oborech 
podnikání se zde střídala období šťast-
ná s méně šťastnými, plodná s méně 

ním záměrem tehdejšího vedení bylo 
ukončit výrobu v prosperujícím pod-
niku a využít výrobní prostory pouze 
k distribučním účelům. Aby se zabrá-
nilo takovému osudu, byl tento provoz
k 1. dubnu 1994 zprivatizován a vznik-
la akciová společnost Drůbež–Vejce. 
Již tehdy byl iniciátorem celého proce-
su přeměny současný jednatel společ-
nosti, pan Bohuslav Čtveráček.

Dalším významným mezníkem byl 
rok 2002. Tehdejší majitel akciové spo-
lečnosti hodlal podnik prodat. I tehdy 
se chopil iniciativy pan Bohuslav Čtve-
ráček. Po dlouhých a důkladných úva-
hách, do kterých zasvětil všechny své 
blízké, bylo rozhodnuto, že provoz od-
koupí a společně vybudují rodinnou fir-
mu. Dědictví, které, jak doufal, se bude 
předávat z pokolení na pokolení. A tak 
vznikla v září 2002 nová společnost 

Drůbež-Vysočina spol. s r. o., se síd-
lem v Moravských Budějovicích, která 
nejen drůbežářskou výrobu zachovala, 
ale neustále ji rozvíjí.

Její začátky rozhodně nebyly snad-
né. Vedle zabezpečení vlastního odku-
pu areálu šlo také o zabezpečení suro-
viny na porážku, uvedení technologic-
kých zařízení do provozuschopného 
stavu, zabezpečení odbytu a přípravu 
celého závodu na vstup ČR do EU. 

Postupně bylo tedy navázáno na 
dlouholetou tradici výroby kvalitních 
drůbežích výrobků, masných výrobků 
a uzenin z Moravských Budějovic. Bě-
hem uplynulých již skoro šesti let se 
společnosti Drůbež-Vysočina podařilo 
dosáhnout nemalých úspěchů. Byl vy-
budován konkurenceschopný a života-
schopný výrobní podnik s vysokou kva-
litou nabízeného sortimentu. Podařilo 
se zabezpečit vlastní surovinovou zá-
kladnu a připravit provoz na fungová-
ní v podmínkách trhu EU. Společnost 
získala ocenění značkou kvality Klasa 
pro 12 výrobků, byla zahájena produk-
ce celé řady bezlepkových a přirozeně 
bezlepkových výrobků a úspěšně byla 
vybudována nová corporate identity. 

Nynějším prioritním cílem společ-
nosti je produkovat v areálu výrobní-
ho závodu v Moravských Budějovicích 
kvalitní výrobky a nabízet je ve spoje-
ní s kvalitními službami a tím obstát 
v tvrdé konkurenci. Nedílnou součástí 
úspěchu drůbežářského a jiných potra-
vinářských odvětví je také udržování pl-
nohodnotných, seriózních a oboustran-
ně uznávaných dodavatelsko-odběra-
telských vztahů. Celkové úsilí je dále 
povýšeno trvalou snahou propagovat 
a být náležitě hrdý na český potravi-
nářský průmysl a jeho produkty. A ta-
ké usilovat o jeho podporu a uznání, 
kterou často postrádá, ale kterou si be-
zesporu zaslouží. Redakce

Dne 12. 5. 2008 společnost Drůbež - Vysočina navštívil ministr zemědělství Petr Gandalovič v rámci své 
pracovní cesty po kraji Vysočina. 
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Každý nový den přináší nové si-
tuace, které musíme řešit. Starosti 
vyvažují drobné radosti, stejně jako 
u každého člověka v běžném živo-
tě. Hlavním cílem, kterému 15 let 
podřizujeme veškeré dění v podni-
ku, je neustále budovat stabilní, 
seriózní a prosperující firmu. Prio-
ritou je spokojený zákazník.

Tímto mottem se řídí Čestmír Mo-
tejzík, předseda představenstva společ-
nosti ZŘUD – Masokombinát Písek-
CZ, a. s., která letos slaví 15 let svého 

trvání. U jejího zrodu stál tchán pana 
Motejlíka Václav Koranda a jeho jmé-
no je nesmazatelně zapsané do začát-
ků výstavby a modernizace jedné z nej-
větších masozpracujících firem v zemi. 
Sršel energií a měl čich na podnikání. 
Dovedl si vybrat i schopné manažery, 
jimiž se obklopil a absolutně jim také 
důvěřoval. Nebýt vážného onemocnění 
a předčasného úmrtí, určitě by v hez-
kém firemním stejnokroji rád zapózo-
val se svou partou nezmarů, jak své 
spolupracovníky nazýval. 

Jeden z nezmarů je generální ředi-
tel MVDr. Ladislav Hájek, který spo-
lu s předsedou představenstva a vede-
ním podniku rozvíjí podnik hezkou 
řádku let. 

Začátky nebyly jednoduché. Ještě 
v roce 1989 byl Masokombinát Písek 
v rámci Jihočeského průmyslu masné-
ho na okraji zájmu investic a plánoval 
se útlumový program s přesunem po-
rážky a masné výroby do začínající vý-
stavby nového Masokombinátu Čes-
ké Budějovice. Po privatizaci a nástu-
pu Václava Korandy bylo naráz ale vše 
jinak. A kdo znal tohoto podnikatele, 
jistě dá za pravdu rčení, že vichřice se 
přehnala jiným směrem a vše naopak 
bylo podrobeno zájmu rozdýchat ten-
to kolos a dát mu nový náboj. Přesto-
že v takřka havarijním stavu bylo chla-

zení a rozvody čpavku, nový majitel 
se rozhodl pro jinou prioritu výstav-
by. Nejdřív se vybudovala jídelna pro 
lidi z provozu a teprve následně se šlo 
systematicky, provoz po provozu, a vše 
muselo doznat změn. Modernizovalo 
se doslova za pochodu, a kdo přijel do 
masokombinátu v jednom roce z jeho 
začátku a podíval se tam znova před 
Vánocemi, musel jen zírat na to, co se 
vše změnilo.

Živoucí organismus jakoby dostá-
val nové orgány, ještě neopotřebované, 
schopné vyšších výkonů. K nim se sta-
věly další prostory pro nejnovější tech-
nologie. Nejdříve to byla rekonstrukce 
jatek, masné výroby, bourárny, násled-
ně výroba fermentovaných výrobků se 
sušárnami a zracími komorami, balicí 
linky na maso, uzeniny a tavírna tuků. 
Po úmrtí pana Václava Korandy bylo 
rozhodnuto nadále modernizovat a re-
konstruovat podnik, což trvá v širo-
kém rozsahu dodnes. Čímž se z bezvý-
znamného podniku stal jeden z velice 
významných masokombinátů v ČR. 

Vyplatilo se to všechno a certifikáty 
jak z Evropské unie, tak z Ruska jen po-
tvrzují skutečnost, že jde o moderní ce-
lek srovnatelný se špičkami svého dru-
hu a výroby v Evropě. Jmenujme jen 
namátkou novinky, které se dostávaly 
s modernizací provozů do masokombi-

nátu. Nejdřív to byly jatky, kam se do-
stala moderní technologie. Zavedlo se 
i těžení krevní plazmy z vepřové krve, 
došlo k instalaci omračovací pasti ho-
vězí porážky s fixací hlavy. Dále lze 
jmenovat dílčí modernizaci, jako jsou 
zchlazovací tunely, klimatizované ko-
mory nebo aplikace plazmy do výroby. 
Ani letos si v Písku neoddychnou od 
nějaké dílčí přestavby, přibudou nové 
prostory sušáren, balení masných vý-
robků a vlastní výroby fermentovaných 
výrobků. Výrobní ředitel Pavel Hácha 
k tomu říká, že se v masokombinátu 
reaguje na neustále narůstající poptáv-
ku spotřebitelů po tomto sortimentu, 
který s radostí nazývají rodinné stříb-
ro. Pavel Štoch, obchodní ředitel, si za-
se pochvaluje skutečnost, že řada jejich 
sortimentních položek se kvalitou vy-
mezila vůči konkurenci. Nárůst poptáv-
ky je po tepelně opracovaných výrob-
cích a trvanlivých výrobcích fermento-
vaných. Masokombinát se také aktivně 
zapojil do regionální soutěže Chutná 
hezky Jihočesky a na Salimě získal za 
jednu ze svých specialit zlato.

A jaké má přání generální ředitel La-
dislav Hájek? Podniku přeje další roz-
voj, odborné a zodpovědné zaměst-
nance, stálou důvěru v dodavatelských 
a odběratelských vztazích a spokojené 
zákazníky. Také by si přál, aby se pod-

nik vždy ubránil nekorektní konkuren-
ci a aby zmizela úřednická zvůle, vů-
či které v této zemi není obrana. Dále 
vyslovil Ladislav Hájek to, co si myslí 
asi většina z nás, aby totiž všichni ti, 
kteří mají za povinnost či nám chtějí 
v podnikatelském světě opravdu pomo-
ci, a to jak v legislativě, tak zákonech, 
pomáhali urychleně. Každý z nás za to, 
co přichází pozdě, nerad děkuje. A za-
městnancům přeje jejich ředitel, aby se 
vždy jeden na druhého mohli spoleh-
nout.

Eugenie Línková

Ladislav Hájek přeje důvěru jeden ve druhého

Klatovy (bo) – Drůbežářskému 
závodu Klatovy vzrostly loni trž-
by i zisk. Rozhodující podíl na tom 
mělo druhé pololetí, kdy skončila 
více než rok trvající negativní kam-
paň kolem ptačí chřipky a prodej-
ní ceny kuřecího masa se vrátily 
na úroveň před rokem 2006, a ten-
to stav nadále trvá. Tržby se mezi-
ročně zvýšily o 16 procent na 1,13 
miliardy korun, zisk před zdaněním 
vzrostl z 8,1 na 30,2 milionu Kč. 
„Letošní plány jsou opět vyšší,“ ře-
kl generální ředitel Milan Říha. 

„Nárůst zisku byl dán lepšími cena-
mi, vyšším prodejem uzenin, ale také 
tlakem na náklady, zejména úsporami 
ve spotřebě energií, obalů a přísad,“ do-
dal. Valná hromada třetího největšího 
zpracovatele kuřat v ČR s patnáctipro-
centním podílem na trhu rozhodla po-
slední dubnový den o tom, že veškerý 
zisk bude po přídělu do povinných fon-
dů použit na rozvoj. 

Firma se 430 lidmi loni investova-

la 43 milionů korun, stejně jako o rok 
dříve, do nákupu technologií, baliček 
a vozů na svoz kuřat. Letos plánuje in-
vestice 75 milionů korun, což bude pro 
další léta nutná úroveň vlastních peněz 
do rozvoje, aby byl podnik konkurence-
schopný v rámci EU. 

„Podnik loni nakoupil o 0,6 pro-
centa více živých kuřat více, tedy té-
měř 29 400 tun,“ uvedl finanční ředi-
tel Erich Bárta. Dvě třetiny jich porcu-
je. Zhruba 80 procent kuřecího masa 
prodává jako chlazené produkty, podíl 
mražených výrobků vinou masivních 
importů klesá. Kuřata, řízky a stehna 
jdou do ČR hlavně z Brazílie a Polska. 
„Vývoz je asi o 40 000 tun nižší než 
dovoz, který loni činil zhruba 60 000 
tun,“ dodal Milan Říha. 

Asi 23 procent tržeb zajistily kuře-
cí uzeniny, o rok dříve to bylo 15 pro-
cent. Tyto produkty mají vyšší přida-
nou hodnotu i cenu. „Zájem o ně je 
obrovský, jsme na hranici kapacity vý-
roby ve třech směnách; zejména díky 
netradičním produktům, jako je drůbe-

ží slanina, cihla, aspik a debrecínka,“ 
řekl Říha. Podnik dnes vyrábí 35 dru-
hů uzenin, které trvale inovuje. 

Téměř 90 procent produkce prodá-
vá podnik deseti největším řetězcům. 
Export, hlavně do Německa, se mezi-
ročně snížil téměř na polovinu a tvo-
řil čtyři procenta tržeb. Vinou posilují-
cí koruny se stává nezajímavým, dodal 
Bárta. Spotřeba kuřecího masa v ČR 
podle Říhy loni zůstala na úrovni ro-
ku 2006 a nyní dosahuje téměř 26 ki-
logramů na osobu a rok, což je sluš-
ný evropský průměr. Například každý 
Francouz, Brit a Ir zkonzumuje ročně 
zhruba 32 kilogramů, ale naopak Ně-
mec jen polovinu.

Letos Drůbežářský závod Klatovy 
plánuje čtvrtinový nárůst nákupu ži-
vých kuřat. Zvýšení produkce má za-
jistit hlavně rostoucí poptávka po uze-
ninách, které už loni tvořily 23 pro-
cent z 1,1miliardových tržeb firmy. Do 
rozšíření jejich výroby investuje letos 
podnik 25 milionů korun. Do konce 
roku tak zvýší měsíční kapacitu výroby 

uzenin téměř o polovinu na 600 tun. 
Při předání certifikátu standardů Brit-
ského společenství obchodníků BRC 
během valné hromady to řekl generál-
ní ředitel Milan Říha. 

„Jde o celosvětově uznávaný do-
klad, který je jednou z podmínek do-
dávek do některých obchodních řetěz-
ců,“ vysvětlil. 

Třetí největší zpracovatel kuřat 
v ČR s patnáctiprocentním podílem 
na trhu bude letos investovat do výro-
by celkem 75 milionů korun, o 22 mi-
lionů více než loni. „Tuto úroveň bu-
deme držet také v dalších letech, aby-
chom byli trvale konkurenceschopní 
v rámci zemí EU,“ dodal ředitel. 

Podnik chce letos zvýšit zisk před 
zdaněním z loňských 30 milionů na 
36 milionů korun. Nárůst tržeb by 
měl činit 15 procent. Skutečnost lze 
ale stěží odhadnout kvůli nepředvída-
telnému vývoji cen drůbežího masa 
na trhu. Ty nyní nejvíce sráží rekord-
ně nízké ceny vepřového masa a vel-
mi levné dovozy mražených kuřat, říz-

ků a stehen hlavně z Brazílie a Polska. 
Prodeje firmy od začátku roku výraz-
ně rostou. „Obrovský zájem je zejmé-
na o uzeniny, jsme na hranici kapacity 
výroby ve třech směnách,“ řekl Říha. 
Podle něj nyní začíná teplo a grilovací 
sezona, a firma musí pracovat i o so-
botách. Letošním problémem ale mů-
že být kromě levného vepřového také 
slabší koupěschopnost lidí kvůli zdra-
žení cen energií, služeb i potravin na 
počátku roku. Průměrná cena drůbe-
žího ale začíná nyní opět mírně kle-
sat. 

„Nárůst loňského a letošního zis-
ku je dán lepšími cenami, vyšším pro-
dejem uzenin, ale také tlakem na ná-
klady, zejména úsporami ve spotřebě 
energií, obalů a přísad,“ dodal Říha. 
Podnik loni nakoupil o 0,6 procenta 
více živých kuřat, tedy téměř 29 400 
tun. Zhruba 80 procent kuřecího masa 
prodává jako chlazené produkty, podíl 
mražených výrobků vinou masivních 
importů klesá. Vývoz z ČR je trvale 
výrazně nižší než dovoz. 

Drůbežářský podnik Klatovy
D R Ů B E Ž Á Ř S K É M U  Z Á V O D U  K L A T O V Y  V Z R O S T LY  L O N I  T R Ž B Y  I  Z I S K 

Praha (li) – Novým generálním ředitelem potravinářské spo-
lečnosti Alima značková potravina, a. s., se sídlem v Praze 
se stal Ing. Zdeněk Štěpánek (47 let), který je zároveň před-
sedou představenstva.

Štěpánek má zkušenosti z práce v zahraničních i českých společ-
nostech a patří mezi uznávané odborníky v potravinářském oboru.

Alima patří mezi největší výrobce čerstvého chlazeného zboží, 
zejména majonéz, hořčic a salátů, na trhu České republiky. Roční 
obrat Alimy se pohybuje okolo 600 milionů korun. Alima patří do 
uskupení holdingu Agrotrade. Letos na veletrhu Salima získal její 
nový program omáček dvě Zlaté Salimy a vloni koncem roku se za-
řadila mezi TOP 100 nejlepších firem v České republice.

Praha – Společnost Penam Slo-
vakia zvýšila akvizicí společnosti 
Šarišské pekárne a cukrárne svůj 
podíl na slovenském pekárenském 
trhu. Nyní tak pokrývá 22 % trhu. 
Cílem společnosti Penam Slovakia 
je stát se jedničkou na slovenském 
mlýnsko-pekárenském trhu. 

„Kromě posílení pozice na trhu si 
od akvizice společnosti Šarišské pekár-
ne a cukrárne slibujeme také to, že zá-
kazníkům budeme moci nabídnout kom-
pletní portfolio našich výrobků na území 
celého Slovenska. Získáváme know-
how a přístup k východoslovenské oblas-
ti, která se v rámci pekárenského prů-
myslu velmi rychle rozvíjí, například
ve výrobě mražených pekárenských vý-
robků a polotovarů,“ vysvětluje přínos 
akvizice generální ředitel společnosti 
PENAM SLOVAKIA, a. s., Ivan Mo-
rávek. 

Šarišské pekárne a cukrárne s pekár-
nou v Prešově a Bardějově patří me-
zi nejvýznamnější východoslovenské 
výrobce a distributory pekárenských 
a cukrárenských výrobků s více než 
700 odběrnými místy. Vyrábí cca 678 
druhů výrobků s průměrnou měsíční 

Penam zvýšil svůj podíl na slovenském trhu
kapacitou 1300 tun, z toho cca 16 % 
představuje mražené pečivo. Výrobky 
Šarišských pekáren a cukráren jsou dis-
tribuovány na celé Slovensko.

Sortiment zahrnuje chleby, běžné 
pečivo, jemné a mražené pečivo i tzv. 
ostatní výrobky (strouhanka, různé 
druhy knedlíků a koblih). Šarišské pe-
kárne a cukrárne provozují dvanáct 
vlastních prodejen a zaměstnává 471 
pracovníků. Společnost má zavedený 
systém sledování kvality splňující po-

žadavky dle STN EN ISO 9001:2000 
a HACCP.

Minulý rok skončila skupina Penam 
Slovakia s obratem 2,4 mld. korun. Pe-
nam Slovakia je dceřinou společnos-
tí české firmy PENAM, a. s., která je 
v současnosti druhou největší peká-
renskou skupinou v České republice.
Stoprocentním vlastníkem PENAM, 
a. s., je společnost AGROFERT HOL-
DING, a. s.  Jitka Adamčíková

AGROFERT HOLDING, a. s.

Generálním ředitelem 
potravinářské firmy Alima
se stal Zdeněk Štěpánek
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Svijany (fk) – Od 1. března 2008 vyko-
nává funkci ředitele společnosti PIVO-
VAR SVIJANY, a. s., pan Ing. Roman 
Havlík. Do této doby zastával tuto funk-
ci pan František Horák. Pivovar Svija-
ny patřil vždy do skupiny malých pivo-
varů, ale pod vedením Františka Horáka 
dosáhl výrazného navýšení výroby piva, 
ale také nesmírné posílení zvuku znač-
ky Pivo Svijany. V průběhu posledních 
10 let, od roku 1997 do roku 2007, do-
sáhl pivovar téměř desetinásobný roční 
výstav piva – z někdejších 32 tis. hl na 
268 tis. hl v loňském roce. A to je úcty-
hodný výkon a nejen pro vedení pivo-
varu, ale pro všechny jeho zaměstnan-
ce. Nezanedbatelné je to i pro region, 
který vždy patřil k potravinářsky rozvinu-

tým oblastem v Čechách, a tento punc si 
drží dodnes právě díky pivovaru a také 
Pernerově mlýnu ve Svijanech. Oba ty-
to podniky jsou chloubou i výbornou za-
městnaneckou příležitostí pro obyvatele 
obce i nejbližšího okolí.

Pan František Horák, narozen v roce 1941, 
pracoval v pivovaru ve Svijanech takřka celý 

život. Vyučil se sladovníkem a v roce 1957 na-
stoupil do pivovaru jako dělník. Protože byl 
šikovný a pracovitý, brzy začal zastávat funk-
ci mistra, pak pracoval jako podsládek, pak 
sládek a vedoucí provozovny a od roku 1995 
jako ředitel společnosti až do počátku toho-
to roku. Jeho celoživotní pivovarské působení 
trvalo 51 let a při dnešním ohlédnutí to byla 
pro něj i pro pivovar ve Svijanech doba vel-

mi úspěšná. Je nutné se také zmínit o tom, 
že to byl několikrát v historii pivovaru právě 
František Horák, kdo pomohl vybojovat „ne-
uzavření“ provozu pivovaru, a to poprvé již 
v roce 1985, kdy byl pivovar pouhou provo-
zovnou závodu ve Vratislavicích a patřil do 
koncernového podniku se sídlem v Lounech. 
Největší zásluhou pana Františka Horáka na 
rozvoji Pivovaru Svijany je však období jeho 
„ředitelování“, což právě dokumentují dosa-
žené výborné obchodní výsledky. A za tyto 
výsledky a nynější postavení tohoto pivovaru 
na našem trhu je nutné vyslovit panu Fran-
tišku Horákovi obdiv a velké profesio nální 
uznání.

Nový ředitel Ing. Roman Havlík, narozen 
1967, byl vybrán do funkce ředitele Pivovaru 
Svijany, a. s., pro jeho manažerské schopnos-
ti a zkušenosti. Ač není původním povoláním 
pivovarník, pracoval úspěšně v řadě řídících 
funkcích. Vystudoval Vysokou školu dopravy 
a spojů, fakultu provoz a ekonomika dopra-
vy a spojů, v Žilině. Po ukončení studia v ro-
ce 1990 následně pracoval na vedoucích a ře-
ditelských postech v oborech elektro a strojí-
renství až do počátku letošního roku, kdy byl 
jmenován do funkce ředitele společnosti Pivo-
var Svijany, a. s.

Popřejme Ing. Romanu Havlíkovi v jeho ří-
dící práci mnoho úspěchů a ať je i pod jeho ve-
dením pivo ze Svijan stále jako „křen“!

Střídání stráží v Pivovaru Svijany, a. s.

Praha – České pivovary přihlási-
ly do soutěže České pivo 2008 cel-
kem 64 značek. Po úspěšné pre-
miéře v loňském roce bude mít 
i letošní ročník celkem 5 katego-
rií. Tradičně nejvíce přihlášených 
je světlých ležáků, 23 značek, 
a v kategorii světlá výčepní piva 
bude degustováno 19 druhů. Tma-
vých výčepních piv bude soutěžit 
6, tmavých ležáků 7 a stále popu-
lárnějších nealkoholických piv bylo 
do soutěže přijato 9. První kolo de-
gustace začalo 22. 4. a dvoudenní-
ho testování v prostorách velkopo-
povického pivovaru se účastilo 24 
sládků a pivovarských odborníků, 
kteří byli rozděleni do čtyř šesti-
členných subkomisí. První den by-
ly hodnoceny světlé a tmavé ležáky 
a dále tmavá výčepní piva, druhý 
den potom světlá výčepní a neal-
koholická piva.

„Soutěž České pivo 2008 jako jedi-
nou akci u nás mezi soutěžemi piv vy-
hlašuje a garantuje Český svaz pivovarů 
a sladoven, neboť toto unikátní soutě-
žení v kvalitě piv považujeme za velmi 
prospěšné pro naše pivovarství, pro-
tože umožňuje tolik potřebné srovná-
ní kvality jednotlivých druhů i značek 
piv,“ uvedl Ing. Jan Veselý, výkonný ře-
ditel Českého svazu pivovarů a slado-
ven. „Postupně chceme dosáhnout sta-
vu, kdy všichni hodnotitelé budou mít 
degustátorské zkoušky, neboť zatím ne 
všichni pivovarští technologové tuto 
kvalifikaci mají, a tím zvýšit objektivi-
tu rozhodování,“ dodal Jan Veselý. 

Specifikem je i to, že se jedná o dvou-
kolovou soutěž, což posiluje objektivi-
tu hodnocení. Výsledné pořadí vzorků 
hodnocených v jednotlivých kategori-
ích soutěže České pivo 2008 je určeno 
součtem bodů, které vzorek ve své ka-
tegorii získal v obou kolech, přičemž 
se vzorky sestaví sestupně podle počtu 

celkem získaných bodů. Tím je omezen 
prvek náhody ve kvalitě vzorků. Zkou-
mány jsou senzorické vlastnosti piva, 
kontroluje se původní extrakt (stupňo-
vitost), tedy zda pivo odpovídá přihlá-
šené kategorii, a dále se vyhodnocuje, 
která piva nejlépe chutnají. Za chod, 
organizaci, technickou část soutěže 
a vyhodnocení výsledků odpovídá Vý-
zkumný ústav pivovarský a sladařský, 
a. s., (VÚPS) v Praze. Velmi důležitý 

je fakt, že vzorky do soutěže jednotli-
vé pivovary neposílají, ale jsou přímo 
ve výrobních závodech odebírány ko-
misí VÚPS. Není proto možné vybírat 
ty nejlepší várky. Degustacím je příto-
men notář, což podtrhuje již tradiční 
nezávislost a nestrannost vyhodnoco-
vacího procesu.

Vítězem loňské soutěže České pivo 
2007 se v kategorii světlý ležák stalo 
Starobrno Medium, jehož výrobcem 
je pivovar Starobrno, a. s., mezi světlý-
mi výčepními pivy vyhrál Braník světlý 
z Pivovarů Staropramen, a. s., a vítěz-
ství z předchozího roku v kategorii tma-
vých ležáků obhájil Primátor Premium 
Dark z Pivovaru Náchod, a. s. Vloni 
premiérovou soutěž tmavých výčep-
ních piv vyhrál Pivovar Janáček, a. s.,
s pivem Janáček tmavé. Rovněž poprvé 
v historii se soutěžilo v kategorii neal-
koholických piv, kterou vyhrál Bernard 
Free, který vyrábí Rodinný pivovar Ber-
nard, a. s. 

Druhé kolo soutěže České pivo 2008 
proběhne 17.–18. června 2008 opět v pi-
vovaru Velké Popovice. Vítězové jednot-
livých kategorií budou vyhlášeni 25. zá-
ří 2008 v Praze během Svatováclavské 
slavnosti českého piva 2008 a ceny 
představitelům vítězných pivovarů bu-
de – podobně jako v uplynulých letech 
– předávat MUDr. Přemysl Sobotka, 
předseda Senátu České republiky.

Akce je součástí dlouhodobého pro-
jektu Českého svazu pivovarů a slado-
ven České pivo naše pivo. Jeho základ-
ním smyslem a úkolem je seznamovat 
nejširší veřejnost s historií i současnos-
tí výroby piva v českých zemích, s tím, 
co pivo obsahuje a jakým způsobem 
ovlivňuje lidský organismus, a rovněž 
dále zlepšovat image piva. 

Další informace naleznete na inter-
netových stránkách Českého svazu pi-
vovarů a sladoven www.cspas.cz. 

 Ing. Jan Veselý
Český svaz pivovarů a sladoven

V loňském roce (tedy v prvním ro-
ce svého života) uvedla značka Hamé 
Life Style na trh řadu novinek a ustáli-
la svoje výrobkové portfolio výrobků, 
které v těchto dnech úspěšně rozšiřu-
je o výrobky z BIO pečiva. Zcela nové 
dva výrobky na českém bagetovém trhu 
v BIO pečivu tak přinášejí před letní se-
zonou alternativu pro rychlé a kvalitní 
občerstvení. Bageta Sýrová s ananasem 
nebo Šunková se špenátem je k dispo-
zici v široké prodejní síti, a to jak na 
čerpacích stanicích, tak i v dalších pro-
dejních místech, kam společnost Hamé 
své výrobky distribuuje. 

Vedle produktových novinek na le-
tošní léto přichystalo pro svou prémi-
ovou značku obloženého pečiva také 
silnou marketingovou podporu. Billbo-
ardy po celé České republice, komuni-
kace na čerpacích stanicích, sponzor-
ství dopravního zpravodajství na rádiu 
Impuls či POS materiály, to je jen malý 
výčet výrazné podpory baget a sendvi-
čů Hamé Life Style pro letošní sezonu, 
kterou spojuje slogan „Fanděte našim. 
Jsou nejlepší!“ – a že je zájem o výrob-

ky pod touto značkou, dokazuje stále 
se zvyšující poptávka po produkci Ha-
mé Life Style. 

Po velmi dobrém ohlasu na soutěž 
o skútry, která proběhla v minulém ro-
ce na bagetách Hamé Life Style, při-
chystala společnost Hamé i letos sou-
těž tentokrát s podtitulem „Leťte s ná-
mi za sluncem“. Letenky k moři nebo 
do evropských velkoměst od společnos-
ti Smart Wings mohou zákazníci získat 
v SMS soutěži od 12. 5. do 15. 7. 

V letošním roce přichází společnost 
Hamé i se zcela novým projektem – kon-
ceptem rozpékaného pečiva pod ozna-
čením Le Grill Baguette. Výrobky k roz-
pečení v kontaktním grilu jsou určeny 
všude tam, kde je potřeba obsloužit zá-
kazníky a není k dispozici vlastní ku-
chyně, nebo se může využívat jako do-
plněk pro stávající nabídku. Calzone se 
šunkou, Panini se sýrem nebo Gyros, to 
jsou jen některé výrobky, které si mohou 
zákazníci sport barů, bowlingových he-
ren či venkovního občerstvení dopřát. 

Značka prémiového obloženého pe-
čiva Hamé Life Style se tak již stala vý-

Teprve druhým rokem je na českém trhu obloženého pečiva značka Ha-
mé Life Style a má se stále více k světu. Desítky milionů spokojených zá-
kazníků, kteří vyhledávají sortiment obloženého pečiva Hamé Life Style, 
to jen dokazují. 

raznou a neodmyslitelnou součástí čes-
kého trhu obloženého pečiva. 

Marcela Mitáčková
ředitelka marketingu Hamé, a. s.

Soutěž České pivo 2008 zahájilo prvním kolem

Hamé Life Style přichystalo pro letošní rok řadu novinek
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USKUTEČNÍ SE KONCERTY 
ŠPIČKOVÝCH KAPEL I DALŠÍ 

KULTURNÍ AKCE

Praha – České malé i velké prů-
myslové pivovary zahájily hlav-
ní pivovarskou sezonu, která má 
svou špičku v období od května do 
října. Celkem se během ní po ce-
lé České republice uskuteční ví-
ce než sto společensko-kultur-
ních akcí. Očekává se, že se jich 
zúčastní – podobně jako v minu-
lých letech – přibližně 600–700 ti-
síc návštěvníků. Pivovary připravi-
ly vedle tradičních piv též řadu piv 
speciálních a nabídka je rozšíře-
na o stále oblíbenější piva neal-
koholická, kterých je na trhu již 
23 druhů. Součástí slavností bý-
vají i dny otevřených dveří. Pivo-
vary otevírají své brány, aby na-
bídly zájemcům možnost prohlídek 

míst, kam se běžně nelze dostat, 
do míst vlastní výroby piva. Pivo-
varské slavnosti mají velmi boha-
tou nabídku koncertů i kulturních 
akcí prakticky všech druhů žánrů. 
Koncerty špičkových rockových 
kapel i populárních zpěváků střed-
ního proudu doplní vystoupení de-
chovek nebo cimbálových muzik 
a představují významné obohacení 
společenského života pro všechny 
věkové skupiny.

Součástí pivovarských akcí jsou i vel-
mi oblíbené soutěže, které jsou dnes 
o dovednosti, šikovnosti, zručnosti 
a vtipu. Závody v množství konzuma-
ce piva již vymizely. Na pivovarských 
akcích jsou velmi populární suvenýry 
a vedle tradičních pivních tácků, piv-
ních sklenic nebo triček se objevují 
i další, leckdy pěkné a zajímavé upo-
mínkové a reklamní předměty připo-

Litovel (red) – Se začátkem hlav-
ní pivařské sezony rozjel Pivovar 
Litovel několik akcí na podporu 
prodeje. Prodej klasicky vařeného 
lahvového piva z Litovle v obchod-
ních řetězcích podporuje nová sou-
těž a ochutnávkové týmy, které ob-
jíždí supermarkety a nákupní alian-
ce po celé Moravě.

Každý, kdo si koupí v obchodě 40 
lahví piva Litovel a předá paragon o ná-
kupu ochutnávkovému týmu, vyhrává. 
Výhry za 40 klasicky vařených litovel-

ských piv si může každý sestavit sám. 
Akce potrvá do konce září. 

Kdo si koupí 40 lahví piva Litovel, 
navíc vstupuje do slosování o 6 domá-
cích výčepů včetně 5 l soudku piva Li-
tovel. „Stačí na zadní stranu účtenky 
s nákupem 40 ks lahvového piva Lito-
vel vypsat své jméno, příjmení, věk, 
přesnou adresu, tel. číslo a vhodit ji do 
slosovací nádoby, kterou najde u každé-
ho promo týmu Litovel,“ vysvětluje me-
chaniku soutěže Markéta Hoduláková, 
marketingová manažerka Pivovaru Li-
tovel. Slosovací akce probíhá od 16. 6.
do 30. 9. 2008. Každý měsíc budou vy-
losováni 2 výherci.

Na příznivce litovelského klasicky 
vařeného piva čekají však v létě ještě 
další výhry. První tři tisíce lidí, kteří se-
sbírají 200 akčních zátek od lahví piva 
Litovel a zašlou je na adresu pivovaru, 
získají originální tričko a kšiltovku. Ak-
ce probíhá od 16. 6. do konce září.

Hlavní pivovarská sezona zahájena
mínající výrobce jednotlivých značek 
piv.

„Pivní slavnosti jsou především osla-
vou českého piva a fortelu našich pi-
vovarníků. Spojení s širokou škálou 
kvalitní zábavy a dobrou hudbou jen 
podporuje, co s českým pivem neod-
myslitelně souvisí, to, že je to nápoj 
společenský a nápoj pohody,“ uvedl 
Ing. Jan Veselý, výkonný ředitel Čes-
kého svazu pivovarů a sladoven. „Zá-
roveň díky možnosti ochutnat různá 
piva i prohlédnout si výrobní prosto-
ry pivovarů mají tyto akce i významný 
marketingový potenciál a jsou důleži-
tým komunikačním prvkem, který mů-
že upevňovat sounáležitost s konkrétní 
značkou nebo zájem o ni vyvolávat,“ 
dodal Jan Veselý.

Vedle pivovarských dnů jsou v po-
slední době pivovarské akce stále častě-
ji pořádány obcemi a městy. Na rozdíl 
od akcí jednotlivých pivovarů nabíze-
jí možnost ochutnat nabídku několika 
pivovarů. Například na pivních slav-
nostech v Olomouci bylo více než dva-
cítkou pivovarů představeno na 100 
značek piv a nejinak tomu bude na při-
pravovaných slavnostech v Brně, Třebí-
či i jinde. Pivní festival po několikaleté 
odmlce připravuje Praha a pivo a vše 
kolem něj láká rovněž návštěvníky lá-
zeňských měst, jako jsou Mariánské 
Lázně a Františkovy Lázně. 

Pivovary svými sponzorskými akti-
vitami nyní více pronikají do oblasti 
kultury, což bylo dříve jen těžko před-
stavitelné. Připomeňme si mnohaletou 
tradici jazzových dní organizovaných 
pivovarem v Poličce. Známějším se stá-
vá například spolupořadatelství Budě-
jovického Budvaru na akcích jako fes-
tivaly vážné hudby nebo divadelní či 
operní představení v Českém Krumlo-
vě, které si za dobu své existence získa-
ly mnoho příznivců. Podobně je tomu 
např. u festivalů Pilsner Fest pořáda-

ných Plzeňským Prazdrojem a lze jme-
novat mnoho dalších.

Pivovary rovněž nabízejí v sezoně, 
mnohdy i celoročně, možnost prohléd-
nout si návštěvnická centra v pivova-
rech. Roste počet pivovarských muzeí, 
které uchovávají nejen historické pa-
mátky, ale mají i výchovnou funkci. Ty-
to exkurze jsou stále oblíbenější a pivo-
vary návštěvnické okruhy zařazují do 
svých marketingových aktivit. Rostou-
cí popularitou se mohou pochlubit ná-
vštěvnická centra Plzeňského Prazdro-
je, Budějovického Budvaru, Pivovaru 
Staropramen, Starobrna, ale přibývají 
i v malých pivovarech, jako např. v pi-
vovaru v Krásném Březně, v Měšťan-
ském pivovaru v Havlíčkově Brodě, ale 
i v pivovaru Broumově a jinde. Stále 
roste návštěvnost pivovarských muzeí, 
které počtem návštěvníků z ČR i ze za-
hraničí mohou konkurovat nejatraktiv-
nějším památkám u nás. Pro zajíma-

vost: pivovarské muzeum v Plzni na-
vštíví ročně přes 180 000 osob. Není 
proto náhodné, že se počet muzeí zvy-
šuje. Chystá se otevření malého muzea 
v Královském pivovaru v Krušovicích 
a připravována jsou další. 

Pivovary si uvědomily, že cesta k zá-
kazníkovi nevede jen přes nákladnou in-
zerci, ale že je třeba hledat jiné, mnoh-
dy spíše neotřelejší formy komunikace 
a marketingových aktivit. Sezona je vy-
nikající příležitost, jak pivo a vše kolem 
něj, včetně jeho tradice a historie, uká-
zat v nových souvislostech nejen těm, 
kteří jej znají a pijí, ale co nejširší veřej-
nosti. Pivo si to nepochybně zaslouží.

Další informace naleznete na inter-
netových stránkách Českého svazu pi-
vovarů a sladoven www.cspas.cz.

Ing. Jan Veselý
Český svaz pivovarů a sladoven

V E L K Á  L E T N Í  P R O M O  A K C E  N A  P O D P O R U  T O Č E N É H O  P I V A

Litovel (red) 
– Úspěšná pro-
mo akce litovel-
ského pivovaru 
se opět vrací do 
restaurací. Na 
letní pivařskou 
sezonu přichys-
tal Pivovar Li-
tovel pro příz-

nivce točeného klasicky vařeného 
piva z Litovle večery plné fotbalo-
vých soutěží, skvělé zábavy a ne-
všedních sportovních zážitků. Po 
celé léto budou postupně restau-
race s pěnivým mokem z Litovle na 
čepu navštěvovat litovelské promo-
hlídky. Ty štamgastům vždy přive-

zou soutěže o atraktivní ceny, ve-
černí zábavu a především populár-
ní stolní fotbálek, který do mnoha 
restaurací a hospůdek neodmysli-
telně patří. Během celého večera 
v sobě mohou pivaři a pivařky pro-
budit sportovního ducha, zúčastnit 
se turnaje dvoučlenných týmů ve 
stolním fotbale a získat řadu atrak-
tivních cen. Pro všechny návštěv-
níky celé restaurace je navíc v do-
bě příjezdu litovelské promo hlíd-
ky připraveno zdarma 50 orosených 
klasicky vařených litovelských piv 
na rozjezd.

„V Čechách a na Moravě se stále 
chodí hlavně na točené pivo do hospo-

dy a nejobvyklejší příležitostí ke konzu-
maci piva je setkání s přáteli. To je také 
důvod, proč se již několik let soustřeďu-
jeme především na večerní promo ak-
tivity přímo v restauracích našich su-
dových odběratelů, které mají soutěži-
vý a zábavný charakter,“ říká Markéta 
Hoduláková, marketingová manažerka 
Pivovaru Litovel. 

Podle Hodulákové můžou mít ná-
padité a zábavné podlinkové aktivi-
ty mnohem větší dopad na budová-
ní značky, než by se na první pohled 
mohlo zdát. V restauraci je sice oproti 
televizní reklamě mnohem menší pub-
likum, ale o to intenzivnější je kontakt 
s ním a o to silněji se buduje vztah a lo-
ajalita ke značce. 

Litovelský fotbálek

Praha –  V průběhu května bude 
do restaurací uváděna sklenice na 
čepovanou variantu nealkoholické-
ho piva Radegast Birell. Nová spe-
ciální sklenice je součástí strate-
gie značky Birell neustále zlepšo-
vat prožitek z vychutnání tohoto 
výjimečného nealkoholického pi-
va. Podle průzkumu, který provedla 
společnost TNS AISA pro Plzeňský 
Prazdroj*, je čepované nealkoho-
lické pivo velmi oblíbené – ochut-
nalo ho už 54 % návštěvníků hos-
pod a restaurací.

Hlavní předností této speciální skle-
nice je kromě originálního designu ta-
ké její váha. Stejně jako u jiných značek 
Plzeňského Prazdroje je i tato skleni-
ce daleko lehčí než všechny její před-
chůdkyně. Hmotnost půllitrové skleni-
ce je pouhých 450 gramů, třetinková 
sklenice má jen 330 gramů. I při této 

relativně nízké váze je významná její 
schopnost uchovávat Birell poměrně 
dlouhou dobu stále hezky vychlazené.
V tomto roce se na českém trhu obje-
ví 50 tisíc těchto třetinkových sklenic 
a přes 100 tisíc půllitrových. Na Slo-
vensku, kde je Radegast Birell také vel-
mi populární, to bude 6 tisíc třetinek 
a 24 tisíc kusů půllitrových sklenic.

Jak prokázal nedávný průzkum TNS 
AISA*, obliba čepovaného nealkoholic-
kého piva stále vzrůstá. Ochutnalo ho 

již 54 % návštěvníků pohostinských za-
řízení a zejména v létě je oblíbené pro 
svou schopnost skvěle osvěžit. Nealko-
holické pivo považují čeští konzumenti 
za daleko vhodnější doplněk české gas-
tronomie než slazené nápoje. Nejrozší-
řenější značkou čepovaného piva je Ra-
degast Birell, který je nabízen v několi-
ka stovkách provozoven. Celých 94 % 
konzumentů nealkoholického piva Ra-
degast Birell pije opakovaně. 

Podle výzkumu* je nejčastějším mís-
tem konzumace nealkoholického piva 
právě restaurace nebo hospůdka (s 42 
%), následuje domov (21 %), práce 
a motorest. Právě v restauracích a hos-
podách se tedy již brzy budete moci se-
tkat s čepovaným Radegastem Birell ve 
speciální sklenici s patřičným logem.
*  zdroj: výzkum společnosti TNS AISA 

pro Plzeňský Prazdroj, prosinec 2007
Vladimír Jurina

Plzeňský Prazdroj, a. s.

Litovelská podpora prodeje
L É T O  V E  T Ř E C H  –  M U Ž I  T O U Ž Í ,  Ž E N Y  Ž Á R L Í

Speciální pivní sklenice pro Radegast Birell

MUŽI TOUŽÍ
ŽENY ŽÁRLÍ
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Praha – Moravská a česká vína byla 
i v letošním roce prezentována na meziná-
rodním nápojovém veletrhu pro gastronomii
Víno a destiláty, který proběhl 14.–16. květ-
na v Praze. 

Moravská a česká vína v poslední době sbírají 
jedno ocenění za druhým na významných mezi-
národních soutěžích a veletrzích. Jedním ze způ-

VÍTĚZNÁ VÍNA soutěže o Zlatý pohár veletrhu Víno&Destiláty 2008  (předběžné výsledky) 
Víno Výrobce – dovozce Ročník Země Č. šarže Body Ocenění

Cena premiéra ČR
Tramín červený, pozdní sběr Vajbar Bronislav Rakvice 2007 ČR 4507 94,0 Champion

Cena ministra zemědělství ČR
Gran Barquero Pedro Ximénez BMC Brno – Peréz Barquero Španělsko L8018 93,5 Vice champion

A vína tuzemská
A1 – bílé tiché do 4 g zbytkového cukru
Chardonnay, pozdní sběr Vinselekt Michlovský Rakvice 2007 ČR 1258 87,8 zlatý pohár 
Ryzlink vlašský, výběr z hroznů Vinselekt Michlovský Rakvice 2006 ČR 1153 87,3 stříbrný pohár 
Cuvée bílé, pozdní sběr PATRIA Kobylí 2006 ČR 71 06 86,8 bronzový pohár 
Rulandské šedé, pozdní sběr Vinselekt Michlovský Rakvice 2007 ČR 1359 86,8 bronzový pohár 
A2 – bílé tiché od 4 do 45 g zbytkového cukru 
Tramín červený, pozdní sběr Vajbar Bronislav Rakvice 2007 ČR 4507 94,0 zlatý pohár 
Veltlínské zelené, pozdní sběr NEOKLAS Šardice 2007 ČR 9 07 89,7 stříbrný pohár 
Hibernal, pozdní sběr Vinselekt Michlovský Rakvice 2007 ČR 1252 89,3 bronzový pohár 
A3 – červené tiché do 4 g zbytkového cukru 
Rulandské modré, pozdní sběr Vinselekt Michlovský Rakvice 2005 ČR 961 90,8 zlatý pohár 
Frankovka výběr z hroznů Vinselekt Michlovský Rakvice 2006 ČR 1081 88,0 stříbrný pohár 
Dornfelder, jakostní, barrique SOČ Velké Bílovice 2006 ČR 0 9 88,0 stříbrný pohár 
Cabernet Sauvignon, pozdní sběr Vinselekt Michlovský Rakvice 2005 ČR 911 87,8 bronzový pohár 
Frankovka, jakostní Spielberg Archlebov 2007 ČR 624 87,8 bronzový pohár 
A4 – červené tiché od 4 g do 45 g zbytkového cukru 
Rulandské modré, pozdní sběr Víno Blatel 2006 ČR 634 87,8 zlatý pohár 
Cabernet Sauvignon PATRIA Kobylí 2006 ČR 63 06 84,3 stříbrný pohár 
Rulandské modré, výběr
z hroznů

Vladimír Tetur 2006 ČR 357 83,5 bronzový pohár 

André, výběr z bobulí Réva Rakvice 2006 ČR 6546 83,5 bronzový pohár 
B vína zahraniční 

B1 – bílé tiché do 4 g zbytkového cukru 
Viňa Vilano Verdejo BMC Brno – Bodegas Viňa Vilano 2007 Španělsko L0108 86,4 zlatý pohár 
Grüner Velt. Ried Haidberg–Qualitä L. Cogánová – Heinz Bauer 2007 Rakousko LP642 08 86,2 stříbrný pohár 
Chardonnay Premium Jaroslav Kšána – Pascual Toso 2006 Argentina L7086 85,4 bronzový pohár 
B2 – bílé tiché od 4 do 45 g zbytkového cukru 
Chamarré Tradition Jurancon AOC Vinicola Břeclav – OVS 2003 Francie 7044 87,5 zlatý pohár 

Marqués de Castilla blanco 
La Caoba Praha – Bodegas Cristo
de la Vega 

2007 Španělsko L140208 87,5 zlatý pohár 

Roter Traminer, qualitätswein L. Cogánová – Heinz Bauer 2006 Rakousko LP678 08 87,5 zlatý pohár 
Tokaji Muškát Blanc selection Saveli – Château Megyer 2006 Maďarsko L7134 87,0 stříbrný pohár 
Furmint selection Saveli – Château Megyer 2006 Maďarsko L7128 85,5 bronzový pohár 
B3 – červené tiché do 4 g zbytkového cukru 
Carmenere Vineyard Selection Vinselekt Michlovský – Terranoble 2006 Chile L8032 91,3 zlatý pohár 
Carmener Reserva Vicom – Viňa Morande 2005 Chile 107344 91,0 stříbrný pohár 
SEBASTIAN Lehner 2005 Rakousko E804707 90,7 bronzový pohár 
Carmenére Reserva Martin Valihrach – Agustinos 2006 Chile C7345 90,7 bronzový pohár 
B4 – červené tiché od 4 g do 45 g zbytkového cukru 
Cherry Tree Hill Merlot Saveli – Halewood Romania Vinuri 2003 Rumunsko L5088 84,7 zlatý pohár 
Cabernet Sauvignon Reservado La Caoba –Finca la Amalia 2004 Argentina B88795 83,3 stříbrný pohár 
Fetesca Neagra Saveli – Halewood Romania Vinuri 2005 Rumunsko L8036 82,3 bronzový pohár 
Zweigelt – Qualitätswein Vinné sklepy Roztoky – Baumgartner 2007 Rakousko N230/08 82,3 bronzový pohár 

C vína růžová 
do 45 g zbytkového cukru, bez ohledu na barvu a původ révy 
Cabernet Sauvignon rosé Cépage Nové vinařství Drnholec 2007 ČR 0 41 86,8 zlatý pohár 
Persona rose Provine – Vinprom Yambol 2006 Bulharsko 5875 B 86,0 stříbrný pohár 
Grapes pink moravské zemské víno SOŠV a SOUZ Valtice 2007 ČR 04 07 84,3 bronzový pohár 

D vína šumivá a perlivá 
bez ohledu na zbytkový cukr, barvu či původ révy 
MATTHIAS Pinot
– Chardonnay brut 

PROQIN Velké Němčice 2005 ČR L5102 89,0 zlatý pohár 

BOHEMIA Sekt Prestige brut Bohemia sekt 2006 ČR L7061 88,0 stříbrný pohár 
BOHEMIA Sekt Prestige
demi sec 

Bohemia sekt 2004 ČR L5053D 85,5 bronzový pohár 

Chateau Radyně extra brut Bohemia sekt 2004 ČR L7116 85,5 bronzový pohár 
E vína přírodněsladká 

nad 45 g, bez ohledu na barvu a původ hroznů (ledová, slámová, bobulové výběry, botritická) 
Tokaji ASZÚ 5 puttonyos Saveli – Château Megyer 2003 Maďarsko 6201 87,0 zlatý pohár 
Veltlínské zelené, slámové víno Vinné sklepy Lechovice 2006 ČR 0 6029 85,6 stříbrný pohár 
Tokaji ASZÚ 5 puttonyos Merlot D´Or – Ch. Imperial Tokaj 2000 Maďarsko L240703A 85,2 bronzový pohár 

F vína ostatní 
likérová, aromatizovaná, bez ohledu na zbytkový cukr a původ hroznů (fortifikovaná) 
Gran Barquero Pedro Ximénez BMC Brno – Peréz Barquero Španělsko L8018 93,5 zlatý pohár 
Justino´s Madeira OLD reserve 10 y Vinhos Justino Henriques Portugalsko L803126 92,0 stříbrný pohár 
Pineau Charentes Merlot D´Or – Daniel Bouju Francie N45 2352 86,5 bronzový pohár 

Moravská a česká vína se představila na pražském veletrhu Víno a destiláty
sobů, jak příznivcům vynikajících vín předsta-
vit naše vína, byla i prezentace v rámci jedné 
z nejvýznamnějších českých přehlídek, veletrhu 
Víno a destiláty, jehož 11. ročník proběhl 14.–
16. května 2008 na pražském Výstavišti v Ho-
lešovicích.

První den veletrhu byl jako již tradičně zamě-
řen na domácí vína. Tento den, nazvaný jako Den 
vín z České republiky, proběhl pod garancí a ko-
ordinací Vinařského fondu ve spolupráci s Národ-
ním vinařským centrem. Kromě bohatého progra-
mu zahrnujícího například řízené degustace vín 
umístěných v Salonu vín České republiky ne-
bo slavnostní křest zbrusu nových průvodců po 
Slovácké a Velkopavlovické vinařské podoblasti 
mohli ctitelé našich vín ochutnat i vybrané vzor-
ky z pestré nabídky moravských a českých vinařů 
účastnících se veletrhu. 

Na závěr prvního výstavního dne proběhlo slav-
nostní vyhlášení vítězů soutěže vín o Zlatý pohár 
veletrhu Víno a Destiláty 2008 ve 12 kategoriích. 
První cena, cena premiéra republiky, putovala do 
rukou Bronislava Vajbara z Rakvic za jeho Tramín 
červený, pozdní sběr 2007. 

Pavel Večeřa, Vinařský fond



Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A
RÝŽOVÉ OTRUBY JAKO 

LEVNÁ A ZDRAVÁ 
ALTERNATIVA PŠENIČNÉ 

MOUKY
Stabilizované rýžové otruby použité v obalova-

ných a smažených produktech namísto pšeničné 
mouky zvýší jejich nutriční profil a sníží obsah tu-
ku, kalorií, sodíku a výrobní náklady. Studie by-
la provedena nezávislou americkou výzkumnou 
agenturou Ingredient Technologies a sponzoro-
vána firmou NutraCea, což je výrobce a distribu-
tor produktů a potravinářských přísad vyrobených 
z rýžových otrub. Výsledky testů jednoznačně po-
tvrdily skutečnost, že stabilizované rýžové otruby 
mohu hrát významnou roli ve snižování obsahu 
tuku v obalovaných a smažených výrobcích. Pro 
průmysl je stejně významné i snížení výrobních 
nákladů, neboť otruby jsou levnější přísadou než 
pšeničná mouka.

Výzkumní pracovníci v obalovací směsi nahradili 
20 % pšeničné mouky stabilizovanými rýžovými ot-
rubami. Finální usmažený produkt potom obsaho-
val o 32 % méně tuku, o 5 % méně sodíku a o 26 % 
méně kalorií. Důležitý je rovněž fakt, že náhrada 
pšeničné mouky rýžovými otrubami negativně ne-
ovlivnila senzorickou jakost finálních výrobků, kte-
ré měly stejnou barvu, chuť a texturu jako výrobky 
konvenční. Mimoto u některých typů potravin byly 
náklady na výrobu o více než 10 % nižší. 

V průběhu celého minulého roku rostly ceny 
pšenice. V některých regionech dosáhly ke kon-
ci roku úrovně až pětinásobku hodnoty z počát-
ku roku. Důvodem byla nižší úroda, konkurence 
ze strany výroby biopaliv a zájem o obilí na nově 
se objevujících trzích. Je logické, že výrobci pro-
to hledají způsob, jak utlumit dopad stoupajících 
cen surovin. Kupříkladu začátkem dubna přišla 
společnost AB Enzymes s enzymovými přípravky 
Veron HH. Tyto enzymy lze v pekařských výrob-
cích použít jako částečnou náhradu lepku, kupří-
kladu 1 kg pšeničného lepku lze nahradit směsí 
500 g lepku plus 3 gramů Veronu HF. Tím se do-
sáhne v závislosti na místní cenové hladině sníže-
ní nákladů o 40 až 50 %. 

Stabilizované rýžové otruby NutraCea byly vý-
robcům potravin ze střední a východní Evropy 
poprvé představeny na potravinářském veletrhu

FiCEE, který se konal ve třetím dubnovém týdnu ve 
Varšavě. Zde byl výrobek zřejmě pro svůj potenci-
ál snížit výrobní náklady dobře přijat, proto Nutra-
Cea na trzích tohoto regionu očekává zvýšení je-
ho prodeje. Na západoevropském trhu se otruby 
již prodávají a jejich evropským distributorem je 
firma Azelis Food & Health. Rýžové otruby jsou 
vedlejším produktem ze zpracování rýže. Obvykle 
se likvidují nebo používají do živočišných krmiv. 
Doposud pouze NutraCea jako jediná na světě má 
technologii na zpracování těchto otrub pro lidskou 
spotřebu při současném udržení jejich nutričního 
profilu. Technologie je samozřejmě patentována.

Rýžové otruby jsou nejenom bohaté na vlákni-
nu, ale obsahují i řadu dalších nutričně význam-
ných složek. Pro výrobce potravin jsou atraktiv-
ní svou cenou. Lze je použít jako nízkonáklado-
vou částečnou náhražku pšeničné mouky a jiných 
dražších přísad. Výrobce tvrdí, že zvyšují výtěžek 
produktu a pomáhají udržet jeho jakost. 

Prudce rostoucí ceny obilí nutí výrobce potra-
vin hledat alternativy a dělat změny v receptu-
rách. Společnost NutraCea se domnívá, že nača-
sování uvedení jejích rýžových otrub na východo-
evropský trh nemohlo být lepší. Co se týče rýže, té 
je podle nejnovějších informací taktéž nedostatek 
a i ceny jsou inflační, ale NutraCea nemá o osud 
svého produktu obavy. Podle jejího vyjádření se 
každoročně používá do živočišných krmiv nebo 
likviduje více než 60 mil. tun otrub, takže surovi-
ny pro výrobu stabilizovaných rýžových otrub pro 
lidskou spotřebu je téměř nekonečná zásoba.

PRO A PROTI POUŽÍVÁNÍ 
CITRUSOVÝCH SILIC JAKO 

ANTIMIKROBIÁLNÍCH 
PROSTŘEDKŮ

Katie Fisherová a Carol Philipsová z University 
of Nottingham ve svém přehledovém článku v ča-
sopise Trends in Food Science & Technology pí-
ší o svém pátrání po účinnosti esenciálních olejů, 
včetně olejů z citrusů, jako přírodních konzervač-
ních činidel.

Autorky poukazují na skutečnost, že antimikrobiál-
ní vlastnosti silic (esenciálních olejů) byly známy po 
staletí. Kupříkladu ve 4. st. před Kristem použil Theo-
phrastus výtažky z citrusového ovoce jako antidotum 

nebo je inhaloval, aby zmírnil bolesti v krku. Pliny 
v letech 23–27 po Kristu doporučuje použití citruso-
vých extraktů proti nausee a žaludečním křečím. 

Citrusové silice jsou v tekuté i plynné fázi (olej, 
plyn) účinné vůči grampozitivním i gramnegativ-
ním organismům, mají status GRAS, mimoto jsou 
velmi snadno dostupné, protože tvoří největší sek-
tor světové produkce esenciálních olejů. Tyto sili-
ce jsou vysoce těkavé – 85 až 99 procent jejich 
složek je těkavých, netěkavých je pouhých 1 až 
15 procent. Těkavými složkami jsou směsi mono-
terpenů (limonen) a seskviterpenů a jejich oxido-
vaných derivátů včetně aldehydů (citral), ketonů, 
kyselin, alkoholů (linalool) a esterů.

V článku je vyčerpávající přehled metod hodno-
tících účinnost esenciálních olejů. Minimální inhi-
biční koncentrace (tj. nejnižší koncentrace, při níž 
je inhibován růst) se stanoví buď agarovou diluční 
metodou s vizuálním hodnocením růstu indikač-
ního organismu nebo diluční metodou s kultivací 
v bujónu a opět vizuálním stanovením inhibice růs-
tu, a to buď měřením optické denzity, absorbance 
nebo odečtem počtu kolonií. Jedním z problémů 
druhé metody je, že se musí použít emulzifikátor 
Tween, protože antibakteriální konstituenty jsou 
nerozpustné ve vodních médiích. Minimální inhi-
biční dávky (minimální dávka plynného materiálu 
potřebná k inhibici růstu) lze pro měření inhibič-
ní účinnosti použít též, ale inkubační teplota mů-
že negativně ovlivnit získané výsledky tím, že dojde 
k destrukci nebo alteraci složek silic.

K mechanismům, kterými silice mohou reali-
zovat svůj antimikrobiální účinek, patří poškoze-
ní vnější membrány bakteriálního patogena ná-
sledované ztluštěním a prasknutím buněčné stě-
ny. Kupříkladu se prokázalo, že karvakrol zvyšuje 
fluiditu membrány a způsobuje její vyšší propust-
nost pro protony a draselné ionty. To vede ke ztrá-
tě membránového potenciálu a inhibici syntézy 
ATP. Terpeny mohou vyvolat destrukci lipidové 
struktury buněčné stěny a penetrovat do ní, tím 
zvýšit její propustnost a způsobit únik cytoplazmy 
z buňky, vyvolat buněčnou lyzi a tím smrt buňky. 
Dále může dojít ke snížení hodnoty pH, které pro-
vází destrukci buněčné membrány, což znamená, 
že dojde ke ztrátě kontroly transkripce DNA, syn-
tézy proteinů a enzymové aktivity.

Závěrečná část přehledu probírá organolep-
tické vlastnosti citrusových silic a způsoby jejich 

aplikace v rybích, masových a kuřecích výrobcích 
a mléčných, ovocných, zeleninových a cukrovin-
kářských výrobcích. Citrusové silice jsou účinné 
proti širokému spektru mikroorganismů, mohou 
však bohužel ničit i bakterie, které jsou přiroze-
nou složkou střevní mikroflóry, anebo měnit orga-
noleptické vlastnosti potravin. Taktéž obsah tuku 
v potravinách může ovlivnit účinnost citrusových 
esenciálních olejů a jejich jednotlivých složek. 

Před tím, než se začnou tyto silice v potravinář-
ství nebo v klinické praxi používat, musí se přesně 
identifikovat jejich aktivní komponenty a stanovit 
jejich toxicita. Ficherová a Philipsová proto dopo-
ručují začít s těmi esenciálními oleji, které se již 
osvědčily, používají se jako potravinářské flavory 
a mají status GRAS.

V závěru práce je uveden přehled některých an-
timikrobiálních použití esenciálních citrusových 
olejů, které již byly z hlediska potravinářského po-
užití zkoumány. Kupříkladu byl testován vliv citra-
lu a linaloolu na čerstvé plody moře, jejichž trvan-
livost je velmi krátká – tři dny. Uvedené silice sníží 
množství mikroflóry na žábrech, kůži a vnitřnos-
tech kapra při jejich uchování při 20 oC po dobu 48 
h. U švédských kuliček z mletého hovězího masa, 
při jejichž přípravě byl použitý pomerančový a ci-
tronový extrakt v množství 5 %, došlo ve srovnání 
s kuličkami připravenými konvenčním způsobem 
po 12 dnech skladování k významnému snížení 
počtu bakterií mléčného kvašení, které byly pou-
žity jako indikační mikroorganismus. Počet liste-
rií ani Brochothrix thermosphacta ovlivněn nebyl. 
Rovněž u kuřat citronové, pomerančové a berga-
motové oleje a jejich složky byly na kuřecích ků-
žích záměrně inokulovaných kmeny L. monocy-
togenes, B. cereus, S. aureus a E. coli účinné ne-
dostatečně. U mléčných výrobků testovací panel 
zjistil, že pouze pomerančové, citronové a grepové 
silice byly z hlediska senzorického přijatelné. Nej-
účinnější proti Salmonella senftenberg, E. coli, S. 
aureus a Pseudomonas spp byl terpineol. V poku-
su, kde byly terpineol a pomerančové silice použity 
v pasterovaném mléku v množství 1000 mikrolitrů 
na litr po dobu 52 dnů při teplotě 4 oC, se zjistilo, 
že výsledky zavisí na obsahu tuku. Pomerančová si-
lice byla účinná pouze u odtučněného mléka, kde 
došlo ke snížení bakteriální zátěže o 1 až 2 log.

Tatiana Oldřichová 
Zemědělská a potravinářská knihovna, ÚZPI
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Objednací kupon zašlete na firmu ABONT, s.r.o.,
Chlumova 17, 130 00 Praha 3

O B J E D N Á V K A  P Ř E D P L A T N É H O
Jméno (název podniku):  ..............................................................................................................................
Adresa:  .........................................................................................................................................................
Město: ........................................................................... PSČ:  ......................................................................
IČO: ............................................................................... DIČ: .......................................................................
Číslo účtu/kód banky:  .................................................................................................................................
Počet výtisků:  ..............................................................................................................................................
Datum objednávky: ......................................................................................................................................
Jméno objednávajícího:  ..............................................................................................................................
Telefon:  .........................................................................................................................................................

Objednávka je stálá – není nutno každoročně obnovovat.
Žádáme pouze nahlašování veškerých změn (adresy, počet výtisků apod.) v co nejkratší době.

Objednávaný titul označte v příslušném rámečku.

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 280,- Kč

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

Roční předplatné
+ částečná úhrada

RevuePOTRAVINÁŘSKÁ

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 144,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 360,- Kč

oční předplatnéRo
čá č á úh dč

Potravinářský
zpravodaj

TANY, spol. s r. o.
ul. Čsl. legií 563, 340 22 Nýrsko

Tel.: 376 376 511, fax.: 376 571 517
e-mail: tany@tany.cz

www stránky: www.tany.cz

Sýry,
které svojí chutí

nikdy nezklamou...

·  Návrhy a revize začlenění potravinářských výrobků a správné zatřídění jejich názvů
a zákonných textací pro označování etiket (obalů) pro potraviny. Dle zákona o po-
travinách a prováděcích vyhlášek v platném znění.·zpracování žádostí o integrované povolení IPPC dle zákona č. 76/2002 Sb.,

·  poradenství v oblasti zákonů o obalech a odpadech,·  školení pracovníků z hygienického minima,·  podnikatelské záměry, studie a projekty výroby potravin,·  profesní uplatnění v potravinářském průmyslu, nabídka-poptávka,
bezplatně (viz www.infak.cz),·  další potravinářské služby dle specifických potřeb zákazníka,·  POHLEDÁVKY - profesní zkušenost od r. 1993.

Tel.: 296 374 656, 241 445 863, 296 374 655, fax 296 374 658
E-mail: infak@infak.cz, www.infak.cz

Zelený pruh 1560/99, 140 02 P r a h a  4 

Veletrh zaměřený
na gastronomické

zařízení
konečně v Praze

I přes velmi silné konkurenční prostředí a velké množství 
veletrhů se podařilo během 3 předchozích ročníků uvést 
na trh stabilní prestižní veletrh. Kvůli velkému zájmu po-
tenciálních vystavovatelů z řad hotelového provozu a po-
travinářského průmyslu byla rozšířena nomenklatura 
a název veletrhu upraven na GASTRO & HOTELSET 2008.

Veletrh GASTRO & HOTELSET 2008 je prestižní veletrh, strate-
gicky položen do jedné z významných evropských metropolí.
Je to místo kontrakčních setkání odborníků, obchodníků, vý-
robců a provozovatelů služeb v oblasti gastronomie a hotel-
nictví. Mezi našimi vystavovateli tak najdete většinu význam-
ných společností působících v daném oboru na českém trhu.

Současně s veletrhem GASTRO & HOTELSET 2008 budou pro-
bíhat veletrhy TENDENCE a WELNESS BALNEA. Tyto tři veletrhy 
společně tvoří ucelený celek a představí nové trendy v oblasti 
stravování, hotelnictví, interiérů, estetiky a regenerace. 

Zahajte podzimní sezonu 4. veletrhem gastronomického zaří-
zení, potravin a nápojů a vybavení pro hotely a restaurace. Od 
11. do 13. září v areálu PVA Letňany.

Areál disponuje moderními výstavními prostory se snadnou 
dopravní obslužností, což velmi usnadňuje příjezd, manipu-
laci, montáž a parkování vystavovatelů. S otevřením nové sta-
nice metra „C“ Letňany se letňanský veletržní areál přiblíží dal-
šímu množství návštěvníků z řad odborníků, zájemců o obor 
a koncových zákazníků. 

Hlavním mediálním partnerem veletrhu
je Potravinářský zpravodaj.

Pokud budete mít zájem
zúčastnit se veletrhu

GASTRO & HOTELSET 2008,
kontaktujte nás na tel. číslech

221 992 151, 159
nebo na e-mail gastroset@terinvest.com,

www.gastroset.eu.

Těšíme se na společné setkání

Společnost TERINVEST s. r. o.
pořadatel veletrhu

Potravinářský
zpravodaj

H LAVN Í M E DIÁLN Í PARTN E R


