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Bydžova. Pro příští rok zůstane mo-
del osmi regionálních kol zachován a 
finále budeme pořádat ve spolupráci 
s poděbradskou zemědělkou.
Nejvýznamnější akcí prvního polo-
letí byl Den českého zemědělství. 
V polovině června se otevřely brány 
několika desítek našich členů, kteří 
pozvali školní mládež i širokou veřej-
nost ze svého okolí, aby jim ukázali 
skutečnou podobu zemědělství. Přes 
výzvy a morání podporu ostatních 
nevládek se tato akce konala pouze 
v našich členských podnicích. I tak 
získala pozornost a velký dík patří 
jednotlivých organizátorům a okres-

ním tajemníkům a ředitelům. Příští rok snad bude akce ještě vět-
ší s větším dopadem.
Nezaháleli jsme ale ani v naší hlavní činnosti - lobbingu. Zakládá-
me si na tom, že jsme apolitická organizace a jednáme se všemi, 
kdo jsou ochotni jednat, o budoucí podobě společné zemědělské 
politiky. Konečná podoba je zatím ve hvězdách, ale naše poža-
davky a názory jsou všeobecně známy a snad zvítězí zdravý ro-
zum nad politikařením.
V současné době senát projednává námi vyhlášenou petici za 
rovné podmínky budoucí SZP. Petiční výbor ji vzal na vědomí a 
požádal hospodářský výbor o její projednání a zorganizování ku-
latého stolu. Jen taková drobnost. Při projednávání zazněl, sice 
ojedinělý, názor, o přílišném užívání chemie v českém zeměděl-
ství. Ale uvedený na příkladu likvidace buřeně v lesích. 

Úvodní slovo
Uplynulé dva měsíce od posledního 
vydání Zemědělského zpravodaje 
byly vskutku hektické. Ostatně jako 
každé jiné období. Významnou akcí, 
kde jsme měli možnost prezentovat 
naši organizaci, byla Národní výstava 
hospodářských zvířat v Brně. Letos 
poprvé jsme se rozhodli vystavovat 
aktivně v rámci našich možností. Na 
hlavním stánku zemědělského sva-
zu se neprojížděla těžká technika, 
ani se nepromenovala hospodářská 
zvířata. Ale zorganizovali jsme semi-
nář s tématem precizní zemědělství 
v živočišné výrobě. Šlo vlastně o takový prubířský kámen a zájem 
návštěvníků nás utvrdil, že v této aktivitě budeme pokračovat. 
Nejbližší zemědělskou výstavou je tradiční Země živitelka, kde 
máme připraven program na každý den. Samozřejmě jsme byli 
na národní výstavě přítomni i s naším projektem Zemědělství 
žije!. Kromě naučného programu pro dítka školou povinná po-
slední den výstavy jsme zorganizovali i Zemědělskou olympiádu 
pro střední školy. Dvacítka účastníků ukázala své znalosti a ve 
spolupráci s frýdlantskou střední zemědělskou školou budeme v 
této aktivitě pokračovat.
I další akce se týkala středních škol. Třetím rokem jsme se ve 
spolupráci se středními školami v celé republice zhostili republi-
kového finále Jízdy zručnosti. Tentokrát se mistrovství jelo v Měst-
ci Králové v areáu ZS Sloveč a ve spolupráci se školou z Nového 
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Rizika nelegálního zaměstnávání
Celá problematika zaměstnávání cizinců 
na trhu práce ČR není jednoduchá. 
Cizinec může být přijat do zaměstnání 
a zaměstnáván, je-li držitelem platné 
zaměstnanecké karty nebo má-li platné 
povolení k zaměstnání vydané krajskou 
pobočkou Úřadu práce a platné opráv-
nění k pobytu na území ČR. Zaměstna-
vatelem tohoto cizince musí být v tomto 
případě agentura práce.
Agentura práce může svého zaměstnan-
ce dočasně přidělit k výkonu práce pro 
uživatele pouze a výlučně na základě pí-
semné dohody o dočasném přidělení za-
městnance uzavřené s uživatelem podle 
zvláštního předpisu – tím je myšlen Zá-
koník práce a to § 307, 308 a 309. Uživa-
tel pak platí agentuře odměnu, která za-

hrnuje mzdy, odvody, pojištění agentury 
a její zisk. Jde tedy o zákonem dovolené 
podnikání s pracovní silou.  Z uvedeného 
vyplývá, že zahraniční zaměstnanci jsou 
zaměstnanci agentury a k uživateli jsou 
pouze přidělováni. Toto přidělování musí 
být podloženo již zmiňovanou smlouvou 
podle § 308 Zákoníku práce, která se v 
praxi dle našich poznatků často zaměňu-
je za „smlouvu o dílo“.
Pokud vy, jako uživatel jste věděl nebo 
mohl při vynaložení náležité péče vědět, 
že pracovníci nemají potřebná povolení 
k výkonu práce na území ČR, můžete se 
dostat do problémů.
Co by měl zemědělský podnik udělat, 
než naváže spolupráci s agenturou 
práce? 

1. Ověřit si, že agentura práce je řád-
nou agenturou práce. MPSV vede 
evidenci agentur práce, viz tento 
odkaz: https://portal.mpsv.cz/sz/
obcane/zpr_prace. Můžete se rov-
něž informovat na krajské pobočce 
Úřadu práce, zda jde o legální agen-
turu práce (ukrajinské firmy, které 
jsou oprávněny ke zprostředkování 
zaměstnání ukrajinských občanů v 
ČR).

2. Uzavřít s agenturou řádnou písem-
nou dohodu o dočasném přidělení 
zaměstnanců a specifikovat v ní po-
kuty a odpovědnost agentury.

3. Požadovat seznam zaměstnanců, 
kteří k vám budou v daný čas přiděle-
ni a zkontrolovat si jejich zaměstna-
necké karty nebo povolení k zaměst-
nání vydaná Úřadem práce.

V ostatních případech se může jednat o 
pochybnou a podezřelou akci a pro země-
dělský podnik nebezpečnou.

Lenka ŠÍMOVÁ

Telegraficky

Výjezdní zasedání vlády 
Jednání bylo zaměřeno především na boj 
se suchem v oblasti Rakovnicka, na kte-
ré dlouhodobě upozorňuje ZS ČR, územní 
organizace Rakovník a Kladno a Okresní 
agrární  komora Rakovník. Je zajímavé, 
že a to zde bylo zmíněno zástupcem Po-
vodí Vltavy, že dnes je v regionu Rakovnic-
ko větší sucho než na jižní Moravě.
Vzhledem k tomu, že jsme nechali 
zpracovat v roce 2009 - 2011 Pilotní 
projekt, který se zabýval otázkou boje 
se suchem - posílením průtoků Rakov-
nického a Kolešovického potoka vybu-
dováním dvou retenčních nádrží v Se-
nomatech a Šanově měl být problém 
alespoň z části řešen. Studie proveditel-
nosti však ukázala, že tyto dvě retenč-
ní nádrže nejsou schopny zvláště v su-
chých létech, které již minimálně 3 roky 
za sebou trápí náš region tuto funkci 
plnit. Proto Povodí Vltavy, které se rea-
lizace projektu ujalo, zpracovalo studii, 
která by řešila komplexně problém ne-
dostatku vody v regionu a to kombinací 
technických a přírodě blízkých opatření.
Zástupce stavební fakulty ČVÚT vypra-
cuje studii Komplexní řešení nových 
akumulačních nádrží v povodí Rakov-
nického potoka a Blšanky. Zároveň je 
uvažováno opatření převodu vody z po-
vodí Ohře (Nechranická přehrada), kte-
ré by zajistilo posílení vodních zdrojů v 
povodí Rakovnického potoka a Blšanky.
Tato opatření by umožnila zemědělcům 
pěstujícím chmel v těchto oblastech 
využít závlahy, což bylo také záměrem 
Pilotního projektu.
Předseda vlády se o tento projekt velmi 

zajímal. Jednak chtěl znát časový har-
monogram výstavby dvou navržených 
retenčních nádrží. Zahájení se předpo-
kládá v roce 2020 a celý projekt - tzn. 
včetně případného převodu z Nechra-
nické přehrady se domnívá, že by se 
mohl v létech 2030 - 2040 zrealizovat. 
Ptal se také na náklady s budováním 
retenčních nádrží - těch dvou by se 
mělo jednat zhruba  500 až 600 mil. 
Kč. Komplexní projekt se pohybuje v řá-
dech několika mil. Kč.
Slíbil, že podpoří tyto projekty. Upozor-
nil na nutnost začít vykupovat pozemky 
a přislíbil i finanční pomoc. Divil se, že 
je zatím málo pozemků na tyto úče-
ly vykoupeno. Senomaty a Šanov jsou 
nejdále. Senomaty mají na vybudování 
nádrže vykoupeno již 80 % pozemků, 
Šanov o něco méně. Trvá na jednání se 
starosty dotčených obcí a občany, kte-
rých se výkupy pozemků budou týkat a 
zároveň doporučuje urychleně jednat i 
se starosty, aby přesvědčili obyvatele 
svých obcí o nutnosti budování těchto 
nádrží, neboť situace s nedostatkem 
vody řeší na Rakovnicku již nejen ze-
mědělci, ale i řada občanů - vysychání 
studní. S nedostatkem vody se potýkají 
také průmyslové podniky, které musely 
omezit výrobu.
Záměr budování retenčních nádrží pod-
pořil i ministr zemědělství a ministr ži-
votního prostředí. Na realizaci projektu 
se bude podílet kromě státního podni-
ku Povodí Vltavy, také povodí Ohře.

Ing. Hana VACKOVÁ, 
ÚO ZSČR Rakovník a Kladno

Francouzský ministr zemědělství Didier 
Guillaume a český ministr zemědělství 
Miroslav Toman se shodli na tom, že 
zajištění adekvátního rozpočtu pro SZP 
po roce 2020 by nyní mělo být hlavní 
prioritou na úrovni EU. Pozice obou 
ministrů k reformě SZP jsou dle jejich 
vyjádření ze zhruba 90 % totožné, Čes-
ká republika navíc opětovně podpořila 
zavedení zastropování přímých plateb 
pouze na principu dobrovolnosti.
Společné výzkumné středisko Evrop-
ské Komise (JRC) zveřejnilo vlastní 
monitoring rostlinné produkce a vý-
nosů v EU. Podle monitoringu JRC 
poznamenalo sucho zejména zimní 
a jarní plodiny v ES, FR, LU, DE, PL, 
FR, BE, NL, CZ, LV, LT a IT. Vzhledem 
k očekávaným vysokým teplotám v 
nadcházejících týdnech by se ale do-
pady sucha podle JRC mohly dále roz-
šířit. Podle údajů JRC spadlo v Polsku 
v první polovině července 2019 pouze 
mezi 50–80 % průměrných srážek. Již 
devět členských států EU (PL, FR, ES, 
CZ, RO, GR, PT, FI a LT ) požádalo Ev-
ropskou komisi o vyplacení záloh na 
přímé platby a rozvoj venkova až do 70 
% závazků na pomoc zemědělskému 
sektoru zasaženému suchem. Někte-
ré z těchto států požádaly i o možnost 
upuštění od greeningových opatření. 
Evropská komise žádostem vyhověla 
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Výhodnější 
cena energií
Dne 15. 5. 2019 Zemědělský svaz ČR 
zrealizoval na Českomoravské komo-
ditní burze Kladno centrální nákup elek-
třiny a plynu pro členy Zemědělského 
svazu, kteří projevili zájem nakoupit 
elektřinu a plyn do svých odběrných 
míst na období roku 2020 a 2021.
Pro dodávky jednotlivých energií byly do-
saženy následující ceny:
Elektřina v napěťové hladině nízkého 
napětí: 1.422,- Kč/MWh
Elektřina v napěťové hladině vysokého 
napětí: 1.499,-Kč/MWh
Plyn charakteru maloodběr: 570,-Kč/
MWh 
Plyn charakteru středoodběr/velkood-
běr: 557,-Kč/MWh

Petice za rovné podmínky v senátu
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, 
lidská práva a petice projednal na 
svém zasedání petici Za rovné pod-
mínky při aplikaci reformy Společné 
zemědělské politiky EU po r. 2020, 
kterou inicioval Zemědělský svaz ČR.
Touto peticí chceme podpořit úsilí o 
udržení dobrovolného zastropování pří-
mých plateb a zamezit diskriminaci čás-
ti zemědělců. Petici podepsalo přesně 
16400 signatářů, kterým není lhostejný 
osud českého zemědělství a jeho další 
existence v podmínkách upravené spo-
lečné zemědělské politiky po roce 2020. 
V návrhu projednávané reformy Společné 
zemědělské politiky se objevilo povinné 

zastropování přímých plateb vyplácených 
zemědělcům. V průběhu projednávání 
se objevuje řada návrhů, které tuto po-
vinnost staví do roviny dobrovolnosti, ale 
také výrazně zpřísňují původní návrh. Ze-
mědělských svaz ČR považuje zastropo-
vání za diskriminační akt, který výrazně 
znevýhodní větší a střední zemědělce na 
společném trhu. Zvláště silně se dotkne 
České republiky, kde je výrazné zastoupe-
ní větších zemědělských podniků.
Pro pozitivní vývoj zemědělství ve všech 
zemích EU je nezbytné se vyvarovat opat-
ření, která vytvářejí nerovné podmínky 
na společném trhu. Mezi taková opatření 
patří zastropování přímých plateb, které 
trestá střední a větší zemědělce, kteří za-

Navštivte nás na výstavě 
Země živitelka 2019

22. - 27. srpna 2019
Pavilon T1

Připravili jsme odborný program 
přímo na stánku Zemědělského svazu ČR

Čtvrtek 22.8.2019
10.00 - Trendy v ochraně rostlin proti škůdcům, škůdci v roce 
2019 a očekávaná škodlivost v podzimním období, Ing. Kamil 
Holý, Ph.D.
13.00 - Nové trendy v integrovaných systémech regulace 
plevelů, doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
15.00 - Precizní, chytré nebo digitální zemědělství?, Ing. Jan 
Lukáš, Ph.D.

Pátek 23.8.2019
10.00 - Budoucnost zemědělství - diskuse s předsedou 
ZSČR ing. Martinem Pýchou
13.00 - Budoucnost zemědělství - diskuse s předsedou 
ZSČR ing. Martinem Pýchou

Sobota 24.8.2019
10.00 - Ochrana sadu proti jarním mrazům, Ing. Luděk Laňar
13.00 - Šlechtění excelentních třešní, Ing. Lubor Zelený, Ing. 
Pavol Suran

Pondělí 26.8.2019
10.00 - Welfare v chovu prasat – jaké jsou alternativy chirur-
gické kastrace, Jaroslav Čítek
13.00 - Aktuální problémy ve výživě skotu, zejména při krme-
ní silážemi s krátkou řezankou, Radko Loučka
15.00 - Je výroba mléka pro české farmáře zisková?, Jan 
Syrůček

jišťují významnou část zemědělské pro-
dukce a zaměstnanosti. Zastropování ne-
jen omezí jejich konkurenceschopnost, 
ale i schopnost investic do nových tech-
nologií a možnost platit mzdy srovnatelné 
s ostatními sektory hospodářství.
Petiční výbor ve svém usnesení žádá 
Výbor pro hospodářství, zemědělství a 
dopravu Senátu PČR, aby se ujal šetření 
petice a uspořádal dle svého uvážení k 
petici veřejné slyšení výboru nebo kulatý 
stůl. Zároveň žádá Výbor pro hospodář-
ství, zemědělství a dopravu Senátu PČR, 
aby s výsledkem šetření a stanoviskem 
seznámil Výbor pro vzdělávání, vědu, kul-
turu, lidská práva a petice Senátu PČR.

Vladimír PÍCHAZměny pro Režim 
Zemědělec
Od září 2019 jsou plánovány změny v 
rámci vládních programů na podporu 
ekonomické migrace. Tyto změny se 
budou týkat i Režimu Zěmědělec, který 
zanikne a bude nahrazen programem 
jiným a navíc vzniknou nová mimořád-
ná pracovní víza. Celý proces změn sle-
dujeme, o podmínkách programů vy-
jednáváme a o novinkách vás budeme 
informovat. Kdo plánuje využít Režim 
Zemědělec, ať tak učiní co nejdříve, 
nejpozději do poloviny srpna. Poté již 
nebude možné do tohoto režimu nikoho 
zařazovat. Kdo již máte zaměstnance 
přes tento režim, nic se pro vás nemění 
a můžete vydané zaměstnanecké karty 
prodlužovat.

Lenka ŠÍMOVÁ
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Současný vývoj hospodářství budí 
optimismus. Platí to i pro zeměděl-
ství?
Zemědělství zůstává ekonomicky nej-
slabším článkem a jiné silnější články 
agrobyznysu na něho přenášejí tlak. 
Dá se čekat, že tlaky od potravinářů a 
hlavně od obchodníků budou letos ješ-
tě silnější. Na prvním místě se u nás 
v agrobyznysu zvyšují spotřebitelské 
ceny, jinými slovy ceny obchodníků 
potravin, které se zvyšují ještě rychleji 
než inflace. A to je u nás inflace vyso-
ká a oproti EU nadprůměrná. Ano, v 
ČR sílí inflační tlaky a inflační spirála 
se roztáčí: Míra inflace za r. 2018 byla 
2,1 %, ale za leden až duben 2019 již 
2,7 %. Ministerstvo financí míru infla-
ce predikuje na 2,3 %. Nadprůměrně 
vysokou míru inflace v řadě členských 
zemí EU (týká se to i ČR) nedávno pod-
robila kritice mimo jiné i Evropská cen-
trální banka. Česká národní banka ale 
jen těžko bude inflaci krotit. Musela 
by pokračovat ve zvyšování úrokových 
sazeb, ale tím by ale urychlila zpoma-
lován ekonomiky. Naše ekonomika je 
do určité míry navázaná na německou 
ekonomiku a i zde se mluví o přechodu 

Zemědělci jsou pod neustálým tlakem

Na konci června se ve Větrném Jeníkově konalo zasedání výboru 
Zemědělského svazu ČR. Při té příležitosti jsme požádali předsedu 
ZSČR ing Martina Pýchu o odpověď na několik otázek.

z konjuktury do zpomalení ekonomic-
kého růstu.
Dlouhodobým problémem zeměděl-
ství je nedostatek pracovníků. Platí 
to i v době hospodářského růstu?
Také na trhu práce u nás přetrvává 
napětí. To, že do odvětví zemědělství 
potřebujeme získat především mladé 
lidi, je komplikováno celou řadou věcí 
včetně plošného nedostatku pracov-

níků v ČR ve všech odvětvích. Obecná 
míra nezaměstnanosti je v ČR v rámci 
EU ta nejnižší. Lidé požadují vyšší mzdu 
a výše mezd za loňský rok dosahovala 
v průměru absolutního rekordu přes 31 
800 Kč. Od začátku roku 2019 došlo 
k nárůstu minimální mzdy na 13 350 
Kč a dle údajů ČSÚ se průměrné mzdy 
v 1. kvartálu 2019 zvýšily na téměř 32 
500 Kč. Tlak na vyšší mzdy posílilo i 
rozhodnutí vládního kabinetu o navý-
šení minimálních mezd ukrajinským 
pracovníkům ve výši 1,2 násobku mzdy 
pro danou konkrétní profesi. Kvůli zvy-
šujícím se mzdovým nákladům se u 
nás snížila a dále snižuje ziskovost fi-
rem a z tohoto důvodu by se zvyšování 
mezd mělo letos zpomalit, ale zůstává 
otázkou, jestli se to podaří. Zvyšování 
mezd až nad reálné možnosti rozvoje 
naší ekonomiky vede k jejímu přehřívá-
ní, což je předmětem kritiky mnohých 
zaměstnavatelů včetně guvernéra ČNB 
Jiřího Rusnoka. ČNB opakovaně pouka-
zuje na to, že na vysokou inflaci má vliv 
velké zvyšování mezd. Např. minimální 
mzda od roku 2014 vzrostla více než 
o 60 % a rychleji než mzdy v ostatních 
sektorech. Přesto se už znovu uvažuje 
o jejím navýšení. Řada ekonomických 
odborníků navrhuje, aby se minimální 
mzda nezvyšovala s tím, že přišla doba, 
kdy je a bude složité udržet ekonomic-
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ký růst. Udržet růst bude těžké i pro 
zemědělce a není jisté, jestli se podaří 
udržet výši zisku. Jinými slovy není jis-
té, jestli se v zemědělství letos bude 
pokračovat alespoň s loňskou výší zis-
ku. Sestupný trend založený po rekord-
ně dobrém roce 2014 může pravděpo-
dobně pokračovat.
Ke zpeněžování zemědělské pro-
dukce. Dostávají zemědělci rozum-
né ceny za své kvalitní výrobky?
Neuralgický bod celého zemědělství, 
nízké realizační ceny, je stále v platnos-
ti a ovlivňuje celkové ekonomické vý-
sledky. Pokud někde v cenách došlo ke 
zlepšení, bylo tomu tak z krátkodobého 
hlediska a neudrželo se to. Ve struktuře 
tržeb se ve střednědobém měřítku stří-
daly na prvním a druhém místě mléko 
s obilím a zase na to má vliv především 
výše ceny. Jakmile se zhorší cena, jako 
např. v roce 2016, kdy cena mléka byla 
6,70 Kč/l, tržby za mléko jdou na dru-
hé místo za obiloviny. Na třetím mís-
tě u nás stabilně zůstává řepka. Není 
divu, že zemědělci pěstují řepku, která 
zůstává jedinou komoditou českého 
zemědělství cenově srovnatelnou se 
zahraničím, a to ze střednědobého i 
dlouhodobého hlediska. Uvedu příklad 
ze SRN k tomu, že zemědělci musejí z 
ekonomických důvodů opouštět pěs-
tování komodit s nízkým zpeněžením: 
Cena brambor tam bývala nižší než po 
přepočtu 3 000 Kč/t, což vedlo k ome-
zení zájmu o její produkci. Výsledkem 
je to, že od 10. týdne 2019 doposud 
jsou v Německu brambory dražší než 
řepka: Cena brambor přesahuje 11 
000 Kč/t, zatímco ceny řepky 9 000 
Kč/t. V médiích se proklamovalo, že 
sucho přispělo ke zvyšování cen, ale 

na příkladu Německa je vidět, že to 
není jednoznačné. Velký vliv mají i jiné 
faktory než sucho. Nízké ceny prostě 
vedou k tomu, že se daná komodita 
přestává vyrábět v původní míře. Nyní 
zpět k zemědělství ČR. Obilí a řepka se 
staly nosnými rostlinnými komoditami 
a v průměru zajišťují okolo 80 % tržeb 
zemědělských podniků. Ve finále se u 
nás zvyšuje podíl rostlinných výrobků 
a podíl živočišných klesá. Samozřejmě 
na to má vliv i lepší zpeněžování ko-
modit rostlinného a horší zpeněžování 
komodit živočišného původu. Loni v 
produkci zemědělství ČR, kterou ČSÚ 
počítá jako produkci zemědělských od-
větví v metodice EUROSTATu, naprosto 
převažovala rostlinná produkce (62 %) 
a podíl živočišné činil pouze 38 %. 
A vlastní zpeněžení?
Obecně lze konstatovat, že ceny země-
dělců v ČR se zvyšují z velmi nízkého 

základu a u některých komodit nadá-
le zůstávají podnákladové, krom toho 
ceny řady komodit jsou nižší, než jak 
u nás byly před 10 – 20 lety a nejsou 
srovnatelné s EU ze střednědobého, na-
tož z dlouhodobého hlediska. Za této 
situace je úsměvné občas se vyskytující 
tvrzení v médiích: „za zvyšování cen po-
travin mohou zemědělci." Z dlouhodo-
bého hlediska jsou u nás náklady vyšší 
než ceny u jatečných prasat, drůbeže 
i u mléka. Průměrná cena jatečných 
prasat v období 2007 až 2019 byla dle 
ČSÚ 30 Kč/kg živé hmotnosti, ale prů-
měrné náklady dle Zelených zpráv MZe 
byly cca 35 Kč/kg živé hmotnosti. Cena 
jatečné drůbeže byla cca 23 Kč/kg živé 
hmotnosti, ale průměrné náklady dle 
Zelených zpráv MZe byly cca 25 Kč/kg 
živé hmotnosti. Průměrná cena mléka v 
období 2007 až 2019 byla dle ČSÚ 8,10 
Kč/l, ale průměrné náklady cca 8,30 
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Kč/l. Za zvyšování spotřebitelských 
cen potravin v obchodní síti nemohou 
hlavně zemědělci, kteří často nemají 
uhrazeny náklady, natož nějakou marži 
a jsou nejslabším článkem v potravino-
vé vertikále, ale jiné silnější články ag-
robyznysu. Už v minulosti Zemědělský 
svaz opakovaně konstatoval, že silní ob-
chodníci na zemědělce i na potravináře 
přenášejí ekonomický tlak. Je nutno 
neztrácet ze zřetele, že s konečnými ce-
nami pro spotřebitele „hýbou“ i marže 
obchodníků a právě obchodní řetězce 
jsou tím dominantním článkem vertiká-
ly. Realita je taková, že řetězce dokáží 
navyšovat marže i za přechodného po-
klesu spotřebitelských cen. Svaz vypo-
čítal, že marže obchodníků u hlavních 
druhů potravin vzrostly za uplynulých 
20 let více než 2,5krát. Od roku 2017 
marže souhrnně překračují 40 %.
Dlouhodobou slabinou je zhoršující 
se zahraniční obchod se zeměděl-
skými výrobky.
Stále se nedaří zlepšovat strukturu 
agrárního zahraničního obchodu a 
navyšovat export výrobků, zejména s 
vysokou přidanou hodnotou. Zlepšo-
vání poměrů v agrárním zahraničním 
obchodě ČR nastalo jen z krátkodobé-
ho hlediska a neudrželo se. Záporné 
agrární saldo za uplynulé čtyři měsíce 
letošního roku -16 mld. Kč je podobné, 
jako bylo za celý rok 2000. Za období 
od ledna do dubna 2019 bylo vyšší zá-
porné saldo než za stejné období loň-
ského roku. Z toho je zřejmé, že se si-
tuace v agrárním zahraničním obchodě 
skutečně nezlepšuje. Téměř polovinu 
záporného agrárního salda ČR tvoří ob-
chod s masem. U této komodity nadá-
le zůstává absolutně nejvyšší záporné 
saldo ze všech agrárních komoditních 
skupin. Za první kvartál to bylo více než 

-5,4 mld. Kč a za leden až duben již -7,6 
mld. Kč. Agrární saldo nám tradičně 
zachraňuje několik komoditních sku-
pin. Zajímavé je, že na první místo ze 
všech agrárních komoditních skupin se 
letos nově dostává nezahuštěné mlé-
ko, u kterého bylo od ledna do dubna 
2019 kladné saldo ve výši 2,6 mld. Kč. 
Následovala živá zvířata s kladným sal-
dem 2,3 mld. Kč a pak na třetím místě 
(dříve zpravidla první) obilí s kladným 
saldem ve výši 1,9 mld. Kč.
Nedá mi to nezeptat se na aktuální 
vývoj na trhu s mlékem, kdy hospo-
dářské družstvo JIH přesunulo do-
dávky tuzemskému zpracovateli do 
zahraniční mlékárny.
Zemědělský svaz ČR dlouhodobě boju-
je za sdružování zemědělců do odbyto-
vých organizací a případně za vyšší po-
díl na dalším zpracování zemědělských 
produktů tak, jak bylo běžné za 1. re-
publiky a je běžné v ekonomicky silněj-
ších zemích. Plně proto podporujeme 
majetkový vstup Mlékařského a hos-

podářského družstva JIH do mlékárny 
v Chamu. Je proto logické, že země-
dělci budou dodávat suroviny do zpra-
covatelského závodu, ve kterém mají 
majetkový podíl a dlouhodobě patří 
ke spolehlivým obchodním partnerům. 
Odmítáme proto veškeré úvahy, že by 
dodavatelé zemědělským komodit, 
včetně mléka, zahraničním odběrate-
lům měli být jakýmkoli způsobem zne-
výhodňováni nebo dokonce trestáni za 
standardní podnikatelské rozhodnutí.
Pojďme od hospodářského vývoje 
k prostředí, ve kterém musejí ze-
mědělci hospodařit. Jak se vyvíjí 
návrh změn společné zemědělské 
politiky?
Od posledního zasedání Výboru a kon-
trolní komise ZS ČR, jsme byli svědky 
voleb do Evropského parlamentu, kte-
rý ve svém novém složení bude spo-
lurozhodovat o finální podobě reformy 
společné zemědělské politiky. Řada 
kandidátů, kteří na našem posledním 
zasedání deklarovali svoje postoje, se 
nakonec skutečně stali europoslanci, 
některým se však jejich plány nevyplni-
ly. Bude nyní na nás aktivně komuniko-
vat s našimi novými reprezentanty v EP 
a vysvětlit jim priority nastavení budoucí 
SZP. Je třeba si uvědomit, že v mezičase 
od posledního zasedání zaujal výbor pro 
zemědělství a rozvoj venkova formální 
pozici, která byla vtělena do kompro-
misní zprávy tohoto výboru, po vyjed-
návání s výborem pro životní prostředí. 
Zemědělský výbor nadále deklaruje 
podporu udržení rozpočtu pro reformo-
vanou SZP na stávající úrovni, avšak v 
řadě dalších aspektů se zpráva odklání 
od oficiální pozice ČR a ještě více od 
pozice konsorcia zemědělských a po-
travinářských organizací, jehož je ZS ČR 
aktivním členem. Čím více se bude od-
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dalovat finalizace reformy SZP, tím více 
bude záležet na složení budoucí vlády 
ČR, neboť většina kontroverzních para-
metrů reformované SZP má charakter 
dobrovolné volby členských států – tedy 
politické reprezentace, která bude u fi-
nalizace vyjednávání SZP a následně 
bude implementovat tuto reformu v ČR.
Zemědělský svaz hraje i důležitou 
roli při navrhování a projednávání 
některých zákonných norem. Došlo 
k posunu při stanovení pravidel v 
souvislosti s ohlašovací povinností 
chovatelům včel?
Stále nedořešenou otázkou je zjedno-
dušení povinnosti hlášení použití POR 
nebezpečných včelám do 48 hodin 
před aplikací včelařům. Po dlouhých 
jednáních s MZe se nakonec odpo-
vědný útvar přiklonil k našemu poža-
davku k realizaci utility pro zjednodu-
šení hlášení přes email, avšak vlastní 
nastavení navrženého řešení i přesto 
předpokládá uvádění řady informací k 
jednotlivým dílům půdních bloků , jako 
je datum aplikace, název přípravku. 
Svaz začal s MZe vyjednávat alternativ-
ní řešení, které by spočívalo v možnosti 
využití stávajícího nástroje generování 
xls tabulky, který by však byl rozšířen o 
vícečetný výběr DPB/PB a zároveň by 
vedle seznamu DPB/PB dokázal vyge-
nerovat mailing list včelařů s odstra-
něním duplicit. Vlastní hlášení by pak 
zemědělec prováděl ze svého emailu 
nikoliv z adresy MZe, kam by nakopíro-
val již „vyčištěný“ mailing list a sám by 
zvolil formu informace včelaři.
Velká debata se cyklicky objevuje 
v souvislosti s obnovitelnými zdroji 
energií.
S obavami sledujeme vývoj těchto de-

bat. Nejen že se snažíme odrážet útoky 
na pěstování řepky pro účely produkce 
metylesteru pro přimíchávání do nafty, 
ale stále více velkých energetických hrá-
čů hledá možnosti využití biomasy pro 
spalování a výrobu energie. To by mohlo 
v budoucnu vytvářet tlak na využití slá-
my v tomto sektoru a vést k nevracení 
slámy do běžného koloběhu zeměděl-
ského hospodaření, což nevnímáme 
jako žádoucí. Ve spolupráci s CZ BIOM 
hledáme cesty, jak tento trend brzdit.
Velkým problémem nejen českého 
zemědělství je ubývání zeměděl-
ského půdního fondu a spekulativ-
ní nákupy zemědělské půdy.
O tomto problému hovoříme a dlou-
hodobě. Vzniká návrh novely zákona 
o zemědělství pod gescí MZe a za naší 
účasti, který do zákona zapracovává 
v souvislosti s prodejem zemědělské 
půdy tzv. oznamovací povinnost. Pro-
blém se tím sice zcela nevyřeší, ale 
jde o podstatný krok z hlediska práv-
ní ochrany zemědělské půdy v rovině 
soukromoprávních vztahů. Tento aktu-
ální návrh představuje zcela minimální 
omezení vlastníka zemědělského po-
zemku, které spočívá pouze v naplnění 
oznamovací povinnosti vůči pachtýři o 
záměru převést vlastnictví k pozemku 
ještě předtím, než zahájí právní jedná-
ní směřující k získání zájemců o tento 
převod. V intencích návrhu by tedy měl 
pachtýř k dispozici 30 dnů k tomu, aby 
event. vstoupil s vlastníkem do jednání 
o koupi pozemku. Návrh novely zákona 
o zemědělství by měl zahrnovat i někte-
rá další témata – kromě jiného např. i 
převod veškeré administrace dotací, tj. 
v plném rozsahu, z MZe na SZIF. 
V této novele ale nejde jen o půdu.

V souvislosti s touto novelou, kterou 
rovněž Sněmovna aktuálně projed-
nává, jsme byli úspěšní v našem úsilí 
o řešení problému oprávnění k řízení 
traktorů cizinců, zejména Ukrajinců – 
řešení je již součástí vládního návrhu 
a spočívá v tom, že by k řízení trakto-
ru mělo stačit oprávnění skupiny C. V 
těchto dnech se z podnětu členů sva-
zu snažíme vyřešit další problém. Jde 
opět o záležitost, týkající se zaměst-
nanců – cizinců, opět především Ukra-
jinců. Konkrétně jde o tzv. „rezidenční 
dobu“, tj. definici pojmu „obvyklé by-
dliště na území ČR“, který zákon spo-
juje se splněním podmínky „pobývá 
alespoň 185 dnů v kalendářním roce“. 
Tato dikce předmětného ustanovení 
zákona znamená, že cizinci, který přije-
de do ČR pracovat např. v červenci, se 
zbývajících 5 měsíců daného roku do 
požadovaného počtu dnů pobytu vůbec 
nezapočítává, počítá se až od 1. led-
na následujícího roku. O tuto dobu se 
tedy nedůvodně a nelogicky zkracuje 
doba, kdy by mohl být cizinec zapojen 
do pracovního procesu v ČR v souladu 
s požadavky českých zaměstnavatelů. 
Proto jsme zpracovali pozměňovací ná-
vrh, který bude při projednávání novely 
zákona předložen na základě dohody 
jako poslanecký pozměňovací návrh. 
Náš návrh představuje pozměněnou 
formulaci stávajícího znění a zní – „po-
bývá alespoň 185 dnů v jakémkoliv 
období 12 měsíců po sobě jdoucích“. 
Takto formulované období zákonem 
požadované délky pobytu cizince na 
území ČR zmiňované negativní důsled-
ky stávajícího znění odstraní. Hovoříme 
o něm opakovaně a dlouhodobě.

Text a foto Vladimír PÍCHA
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Proto se rozhodl dát podnět k ote-
vření bran zemědělských podniků 

nejen pro školy, ale také pro širokou 
veřejnost, hosty i politiky. Většina ze-
mědělců otevřela dveře do svých are-
álů v termínu 14. a 15. června 2019 
a podle svých možností pozvala děti z 
mateřských a základních škol na pou-
tavý program.
Velký zájem
„Většina dětí dnes nemá možnost po-
dívat se zblízka k hospodářským zví-
řatům, do stájí ke kravám, pohladit si 
telátko či dokonce si vlézt do kabiny 
traktoru či dokonce kombajnu. A to 
je bohužel skutečnost i dětí z vesnic,“ 
uvedl Martin Pýcha, předseda Země-
dělského svazu, který dal podnět k 
tomu, aby se děti i veřejnost se země-
dělstvím seznámili napřímo. 
Ke Dnům českého zemědělství se 
připojilo celkem 60 zemědělských 
podniků, farem a školních statků na-
příč celou vlastí. Dvě třetiny z nich 
otevřely brány právě v červnovém ter-
mínu. Další se ještě připojí v průběhu 
roku. Doposud navštívilo Dny české-

Dny českého zemědělství přinesly 
nevšední zážitky

Dny českého zemědělství v zemědělských podnicích, na farmách 
a školních statcích po celé republice startují poutavou tradici. 
Zemědělský svaz ČR totiž usiluje o to, aby veřejnost vnímala 
zemědělství takové, jaké ve skutečnosti je, ne podle toho, jak jej líčí 
mnohá média a jak koluje internetem. 

ho zemědělství 18 tisíc návštěvníků, 
z nichž byla cca polovina dětí. Pátek 
dopoledne patřil školám, odpoledne 
či v sobotu již byly brány otevřené ve-
řejnosti. 
Pestrý program
A ohlasy? Děti byly naprosto nadše-
né, děkovaly i učitelky základních i 
mateřských škol. Dětem se prý vůbec 
nechtělo z podniku pryč. Bodejť by ne, 

když kromě krásných prohlídek stájí a 
zemědělských strojů si mohly navíc i 
zasoutěžit v poznávání zvířat, plodin, 
strojů a semínek, či si projít naučnou 
stezku a k tomu také vyhrát drobnou 
odměnu či dokonce knížečku o poslá-
ní zemědělství. Naučné materiály pro 
všechny nechal vyrobit Zemědělský 
svaz ČR s podporou Ministerstva ze-
mědělství. Ve většině podniků nejen 
na malé návštěvníky navíc čekalo i 
drobné občerstvení a někde dokonce 
i velmi zajímavá tombola.
Také děti s rodiči byly velmi nadšené. 
Kdo má dnes možnost vidět na vlastní 
oči, jak se dojí, spatřit krmení telátek 
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či zblízka kabinu moderních strojů. 
Někde se mohly děti povozit i na koni 
či v kočáře, nebo i v již zmíněném 
traktoru. Některé farmy při svých ex-
kurzích ukázaly to nejmodernější, co 
je v dnešních stájích k vidění, a to od 
dojících robotů až po počítačem pro-
gramovanou ventilaci a s tím i názor-
nou ukázku pohody ve stáji. Nadšenci 
strojů si zase přišly na své na ukáz-
ce zemědělské techniky. V některých 
podnicích to byla i názorné předvede-
ní či ukázka moderních technologií, 
které napomáhají boji proti erozi či 
správné péči o půdu. 
Odborníci i laici
Nosné Dny českého zemědělství byly 
hned dva. Pátek, který hostil školy, 
laickou i odbornou veřejnost, kro-
mě tradičního dne otevřených dveří 
přinesl bohatý program především v 
podobě chovatelské soutěže české-
ho strakatého skotu, byl Zemědělský 
den ZAS Mžany na Královéhradecku 
na farmě v Sověticích. Stovky dětí 
absolvovaly naučný program, jehož 
tématem nebylo jen zemědělství, ale 
také produkce potravin a související 
obor lesnictví a myslivost. Kromě teo-
retických znalostí získaly děti i doved-
nosti, kdy si mohly zkusit umlít mou-
ku z obilí. Prezentaci pro děti dovršily 
také střední zemědělské školy, které 
nabídly možnost studií v tomto per-
spektivním oboru, který rozhodně má 
budoucnost i smysl.
Spousta informací
Sobotní Den českého zemědělství se 
přesunul do ZD Čechtice u Vlašimi. 
Tato akce byla určena jen pro laickou 
veřejnost, která vzala bránu podniku 
útokem od samého rána. Kromě vý-
robků z vlastní masné výrobny lákala 
většinu návštěvníků prohlídka areá-
lu zemědělského družstva. Někteří 
tak měli možnost poprvé vstoupit do 
moderní stáje, kde je překvapilo pří-
jemné prostředí a pracující přihrnující 
automat, a dokonce i do dojírny, aby 
se přesvědčili, že dojení krav je zod-
povědná práce s velkým důrazem na 
hygienu.
Odměnou za příjemně strávený, ač 
horký den bylo nejen občerstvení, 
ale právě spousta nových informací, 
k nimž se jen tak běžný člověk nedo-
stane. Proto Dny českého zemědělství 
rozhodně letos nepatří k posledním. 
Ba naopak. Na další se můžete těšit i 
v dalším roce.

Text a foto Soňa JELÍNKOVÁ, 
Vladimír PÍCHA
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Jízda zručnosti 2019 tak zná své šam-
piony! Jsou jimi Josef Šťastný ze SZeŠ 

a SOŠ Poděbrady a Tereza Miskowiczo-
vá ze SOŠ a SOU Sušice. Letošní ročník 
totiž přinesl novinku v podobě samo-
statné krasojízdy nejlepších řidiček z 
republiky, které se skutečně nenechaly 
zahanbit.
„Všude se hovoří o genderovém vyrov-
nání mužů a žen. A zemědělství si žádá 
šikovných mladých lidí, tak proč ne i 
dívek. Pro letošní rok jsme tak nachys-
tali novinku, kterou je samostatná jízda 
zručnosti dívek. Chceme ukázat laické i 
odborné veřejnosti, že i ženy mají v ze-
mědělství i za volantem své oprávněné 
místo a nemusí se toho bát. Jak jsme 
totiž mohli vidět na regionálních ko-
lech, ani slečny se těžkých strojů nebojí 
a jejich zručnost je srovnatelná s chlap-
ci,“ říká Ing. Martin Pýcha, předseda Ze-
mědělského svazu ČR.
Do finále, které organizuje Zemědělský 
svaz České republiky pro letošní rok ve 
spolupráci se SŠTŘ Nový Bydžov, tedy 
loňskou vítěznou školou, a ZS Sloveč 
se nominovalo 25 chlapců a osm dívek 
z předešlých osmi regionálních soutě-
ží, které se konaly v průběhu dubna a 
května. Postoupili totiž vždy tři nejlepší 
chlapci a jedna dívka. Svou finálovou 
jízdu nakonec zajelo celkem 31 soutě-
žících. 
Na trati na ně čekalo hned několik zá-
ludných úseků. Hned po startu projet 
osmičkou, zajet do haly, kde museli 

Tak to byla jízda!

Jednatřicet soutěžících z pětadvaceti středních převážně zemědělských 
škol a učilišť zajelo ve středu na národním finále v rámci doprovodného 
programu polního dne BEDNAR ve Slovči u Městce Králové famózní jízdy 
zručnosti traktorem s vlekem John Deere 5100M.

projet slalomem mezí tyčemi a přejezd 
přes lávku, následně s pravoúhlou za-
táčkou, průjezdem úvozem a zastave-
ním u rampy na vzdálenost do 20 cm. 
Další zručnost mělo prokázat zastavení 
na přesnost u tyče, kdy jedna z tyčí mu-
sela být shozena a druhá zůstat stát. 
Největší oříšek však představovalo cou-
vání do garáže, kterého byly ušetřeny 
jen slečny. Každé pochybení znamena-
lo trestné body, které se k výslednému 
času přičítaly v podobě trestných minut. 
Svou bezchybnou jízdou s nejlepším cel-
kovým časem 5:10 bez trestných minut 
se ujal prvenství od začátku usměvavý 
Josef. Svým vítězstvím tak předává po-
řadatelství na příští rok do Poděbrad. 
Neuvěřitelná shoda následně panovala 
na druhém místě, kdy si pro stříbro za-

jeli hned dva soutěžící naráz. Byli jimi 
Miroslav Mareček ze SOU Liběchov a 
Michal Mráka ze SŠ a ZŠ Tišnov.
Za dívky svou suverénní jízdou již v regi-
onálním kole na sebe upozornila Tereza 
Miskowiczová ze Sušice. Zajela si tak v 
čase 3:31 bez chybičky pro prvenství 
za jízdu dívek. Druhý nejlepší čas měla 
Svatava Salamonová ze SŠZ a P Rož-
nov pod Radhoštěm a třetí pak Petra 
Grygarová ze MSŠZ a VOŠ Opava.
Na vítěze čekalo slavnostní předání 
cen v rámci polního dne společnosti 
Bednar FMT s.r.o., který kromě připravil 
pro šampiony věcné ceny i od partnerů 
akce. Zapůjčení traktoru na jízdu zruč-
nosti zajistil Strom Praha. Další ceny 
pro vítěze věnovaly společnosti Země-
dělský svaz ČR a ú.o. Hradec Králové, 
ZS Sloveč, SŠTŘ Nový Bydžov a Moneta 
Money Bank.

Soňa JELÍNKOVÁ



Blatná     
25.4.  

Opava     
29.4.  

Frýdlant     
30.4.  

Poděbrady     
9.5.  

Tišnov     
14.5.

Světlá nad Sázavou
15.5.

Hlušice
16.5.

Sušice
23.5.
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Výsledky poskytly důkazy, že GE ku-
kuřice byla lepší než její blízká izo-

genní linie: výnos zrn byl o 5,6 až 24,5 
% vyšší při nižších koncentracích my-
kotoxinů (−28,8 %), fumonisinu (−30,6 
%) a thricotecens (−36,5 %). Analyzo-
vané NTO nebyly ovlivněny, s výjimkou 
Braconidae, reprezentovaného zavíje-
čem kukuřičným. Parametry biogeo-
chemického cyklu, jako je obsah lig-
ninu v stoncích a listech, se nemění, 
zatímco rozklad kukuřičné biomasy je 
vyšší. Výsledky doporučují pěstování 
GE kukuřice, zejména díky vyšší kvali-
tě zrna a snížení expozice člověka my-
kotoxinům. Dále je potvrzena redukce 
cílených parazitoidů a nízký účinek na 
jiné NTO.
Od svého prvního uvedení na trh v 
roce 1996 byly geneticky modifikova-
né plodiny (GE) rychle přijaty v mnoha 
zemích a staly se nejrychleji zavede-
nou zemědělskou technologií na svě-
tě. Pěstování GM plodin vzrostlo z 1,7 
milionu hektarů v roce 1996 na 185,1 
milionu hektarů v roce 2016, což před-
stavuje asi 12 % světové zemědělské 
půdy, z nichž 54 % se nachází v rozvo-
jových zemích4.
V roce 2016 se různé rysy GE vnese-

Dopady pěstování geneticky 
modifikované kukuřice 

Navzdory rozsáhlému pěstování geneticky modifikované kukuřice (GE) 
a značnému počtu vědeckých zpráv o jejím agroenvironmentálním 
dopadu se stále diskutuje o rizicích a přínosech GE kukuřice a 
přetrvávají obavy o bezpečnost. Tato metaanalýza byla zaměřena na 
zvýšení znalostí o agronomických, environmentálních a toxikologických 
vlastnostech GE kukuřice analýzou odborné literatury (od roku 1996 
do roku 2016) o výnosu, kvalitě obilí, necílových organismech (NTO), 
cílových organismech (TO). a rozkladu půdní biomasy.

né do hlavních plodin (sója, kukuřice, 
řepka a bavlna) skládají z tolerance 
herbicidů (HT), která zahrnuje 95,9 mi-
lionu hektarů GE plodin (53 % celkové 
plochy GE); odolnost proti hmyzu (IR) 
na 25,2 milionu hektarů (14 % celko-
vé plochy GE) a jak HT, tak IR v jedné 
plodině, na 58,5 milionu hektarů (33 
% celkové plochy GE) 4.
Navzdory rozsáhlému pěstování a 
značnému počtu vědeckých zpráv ved-
ly obavy z jejich bezpečnosti k tomu, 
že 38 zemí po celém světě, z toho 19 

v Evropě, oficiálně zakázalo jejich pěs-
tování, ačkoli umožňovalo dovoz potra-
vin a krmiv pocházejících nebo skláda-
jících se z těchto rostlin.
Mezi GM plodinami má kukuřice (Zea 
mays L.) nejvyšší počet schválených 
odrůd (jednovrstvé a skládané rysy) a 
je druhou nejrozšířenější plodinou po 
sóji z hlediska globálního pěstování. 
V roce 2015 bylo v celosvětovém mě-
řítku pěstováno 53,6 milionu ha GE 
kukuřice, což představuje téměř 1/3 
ze 185 milionů ha kukuřice oseté na 
celém světě.
Třicet tři milionů ha bylo pěstováno v 
USA, a GE kukuřice pěstovaná v Brazí-
lii, Argentině a Kanadě představovala 
17,4 milionu ha. Globální hodnota GE 
kukuřice se odhaduje na 8,1 miliardy 
USD. Kukuřice má kromě toho nejvyšší 
možnou expanzi mezi GE plodinami. 
Důvodem je poměrně nízká míra rozší-



ření (30 % celosvětové kukuřice v roce 
2015) a obrovská obdělávaná plocha.
Byly provedeny četné pokusy synteti-
zovat obrovské množství literaturu o 
agronomickém a ekonomickém výko-
nu GE kukuřice. Tyto studie, zejména 
literární rešerše, nám však neumožňu-
jí vyvodit jednoznačné závěry.
Dosud bylo provedeno několik meta-
analýz na kukuřici GE na úrovni farmy 
a na pole, které se zabývají otázkami 
týkajícími se výnosů, výrobních nákla-
dů a podmínek hrubé marže, používá-
ní pesticidů a účinků na necílové (NT) 
bezobratlé. Stále však existují určité 
nevyřešené klíčové otázky v pěstování 
GE kukuřice, které je třeba řešit, jako 
například, že technologie GE zlepšuje 
kvalitu zrna z hlediska nutriční hodno-
ty a obsahu toxinů (včetně mykotoxi-
nů), a zda ovlivňuje důležité vlastnosti 
–ekosystémové vlivy včetně rozkladu 
organické hmoty v půdě.
Tato studie je proto zaměřena na zvý-
šení našich znalostí o agronomických 
vlastnostech a bezpečnosti při pěsto-
vání GE kukuřice pro lidské zdraví a 
životní prostředí provedením metaana-
lýzy odborné literatury (od roku 1996 
do roku 2016) o výnosu a rozšířením 
analýzy o nové parametry, jako je ja-
kost zrna, účinek na necílové organis-
my (NTO) na úrovni čeledi, cílové orga-
nismy (TO) a rozklad půdní biomasy, 
což umožňuje důkladnější vyhodno-
cení výkonnosti produkce GE kukuři-
ce. Tato studie, která zahrnuje období 

1996–2016, aplikuje přísná kritéria 
pro výběr studií, jako je zahrnutí do da-
tového souboru terénních pozorování 
srovnávajících GE kukuřici s její nemo-
difikovanou variantou během jeho ce-
lého období pěstování.
Složení databáze.
Prvním krokem byl výběr 6 006 pub-
likací. Následný podrobný výběr podle 
přísných kritérií, poskytl 32, 5, 32 a 10 
způsobilých publikací, které se týkaly 
následujících kategorií: výnos a kvali-
ta obilí, TO, NTO (necílové organismy) 
a biogeochemické cykly ( např. ob-
sah ligninu v stoncích a listech, ztráta 
hmotnosti stonku a ztráta biomasy, 
emise CO2). Porovnání této datové 
sady s dostupným datovým souborem 
NTO Wolfenbargera et al. umožnilo za-
hrnout 40 pozorování. Hlavní důvody 
pro vyloučení byly, že experimenty ne-
byly prováděny v polních podmínkách, 
neměly blízký isogenní hybrid jako 
komparátor, hybridy nebyly pěstovány 
za stejných podmínek, nebo data po-
strádají míru rozptylu, statistickou vý-
znamnost, nebo velikost vzorku. V ka-
ždé kategorii byl zohledněn maximální 
počet pozorování. Pro kategorii biodi-
verzity a pro emise CO2 nebyly vybrány 
žádné dokumenty.
Pokud jde o geografické rozložení terén-
ních studií, většina z nich byla provedena 
v Severní Americe (202), za nimi násle-
dovala Evropa (52) a Jižní Amerika (17). 
Asie, Afrika a Austrálie byly zastoupeny 
jedenácti, jednou a bez studií. Devade-

sát devět procent studií v Severní Ameri-
ce bylo provedeno ve Spojených státech, 
z toho 49 % v Iowě, Illinois a Nebrasce. 
V Evropě byly terénní studie prováděny 
v devíti zemích (Německo, Španělsko, 
Francie, Česká republika, Dánsko, Ma-
ďarsko, Itálie, Slovensko a Spojené 
království), zatímco v Jižní Americe byly 
provedeny ve třech zemích (Brazílie, Ar-
gentina a Chile).
Odezva na výnos zrn byla založena na 
46 % pozorování na hybridní kukuřici s 
jednou mutací a na 33, 13 a 8 % dvo-
jitých, trojitých a čtyřnásobných muta-
cíchv hybridní kukuřice (tabulka 2).
Soubor poškození palic se skládal z 
údajů o poškození způsobených Spo-
doptera frugiperda a Helicoverpa zea 
a bakterii Dickeja dadantii. Odezva 
byla založena na pozorováních jednot-
livých mutací (27 %), dvojitých (30 %), 
trojitých (26 %) a čtyřnásobných (17 %) 
hybridů.
Datový soubor TO se skládal z údajů o 
hojnosti Diabrotica spp; Diabrotica vir-
gifera, Diabrotica barberi a Diabrotica 
undecimpuctata howardi. Pro jiné dru-
hy než Diabrotica spp. nebylo dostatek 
pozorování k provedení metaanalýzy. 
Datový soubor TO byl analyzován na 
úrovni rodu, aby se dosáhlo odpoví-
dající velikosti vzorku pro analýzy. Vliv 
Diabrotica spp. byl založen na 65 % 
pozorování jednotlivých mutací a 35 % 
na dvojitých.
Datové sady NTO byly složeny z úda-
jů o množstvích NTO klasifikovaných 
jako fylum, třída, řád a čeleď, ale byly 
analyzovány na úrovni čeledi, což bylo 
nejlepší možné taxonomické rozlišení, 
umožňující spolehlivou analýzu. Analy-
zované NTO čeledi byly: Anthocoridae, 
Aphididae, Braconidae, Carabidae, 
Chrysopidae, Cicadellidae, Coccinelli-
dae, Nabidae, Nitidulidae a Staphylini-
dae. Pavouci byli analyzováni na úrovni 
Araneae. Pro odezvu všech čeledí byla 
analyzována četnost dospělých, zatím-
co u Chrysopidae a Coccinellidae byla 
také analyzována četnost larv.
Účinky na výnos a kvalitu 
zrna.
Téměř všechny studie o výnosu zrna a 
poškozených palicích byly provedeny 
s rostlinami exprimujícími geny proti 
Lepidoptera, některé také s geny to-
lerancu vůči Coleoptera a herbicidu. 
Pěstování geneticky upravené kuku-
řice vedlo k významnému zvýšení vý-
nosu ve srovnání s hybridními liniemi. 
Celková střední velikost účinku (g +) 
pro výtěžek zrna byla 0,526 a procent-
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ně 10,1 %. Průměrná velikost zrn vy-
počtená pro výtěžek zrna u GE hybridů 
byla pozitivní (g + v rozmezí od 0,38 do 
0,629). Procento změn se pohybovalo 
od 5,6 do 11,7 % u jedno, dvou a troj-
četných mutací, zatímco u čtyřnásob-
ných bylo 24,5 %.
Průměrná velikost účinku (g +) poško-
zených palic vypočtená pro všechny 
hybridy byla -0.061 a 95 %. Procento 
redukce činilo 59,6 %. Při rozdělení na 
hybridní typ byla střední velikost účin-
ku pozitivní na poškozené palic dvou, 
tří a čtyřnásobně mutovaných hybridů, 
zatímco rozdíl nebyl významný u jed-
nočetných mutací (95 % CI, −0,012– 
0,011). Procento poškození poškoze-
ných palic bylo 73,4, 31,1 a 84,0 % pro 
dvojité, trojité a čtyřnásobné hybridy.
Koncentrace proteinů, lipidů, kyselých 
detergentních vláken (ADF), neutrál-
ního detergentního vlákna (NDF) a 
celkové stravitelné vlákniny (TDF) v zr-
nech se mezi GE hybridy a ikontrolami. 
Pozorování mykotoxinů byla většinou 
prováděna na rostlinách exprimují-
cích rezistenci na Lepidoptera (84 %), 
zatímco pozorování na fumonisinu a 
thricotecens byla prováděna pouze na 
rostlinách exprimujících rezistenci na 
Lepidoptera. Koncentrace mykotoxi-
nů, vypočtená pro všechny hybridy, a 
fumonisinů a thricotecenů, vypočtená 
pro jednotlivé hybridy Cry1Ab, byla 
významně snížena v GE kukuřici s 
průměrnou velikostí efektu v rozmezí 
od -1559 do -0,00 pro fumonisiny a 
thricoteceny. Snížení výskytu se pohy-
bovalo v rozmezí od 28,8 do 36,5 % u 
mykotoxinů a thricotecenů.
Účinky na cílové a necílové 
organismy.
Téměř všechna pozorování na TO byla 
prováděna s rostlinami exprimujícími 
rezistenci na Coleoptera. Výskyt Dia-
brotica spp. byl vysoce citlivý na pěsto-
vání GE s průměrnou velikostí účinku 
−5,007 a snížením o 89,7 %. Tento vý-
sledek byl podpořen oběma analýzami 
citlivosti.
Pozorování množství NTO bylo získána 
z rostlin exprimujících rezistenci na Co-
leoptera (35 %) a Lepidoptera (65 %). 
Mezi taxonomickými skupinami NTO 
nebyly Anthocoridae, Aphididae, Ara-
neae, Carabidae, Chrysopidae (dospělí 
a larvy), Coccinellidae (dospělí a larvy), 
Nabidae, Nitidulidae a Staphylinidae 
ovlivněny pěstováním GE. Tyto výsledky 
byly podpořeny analýzou citlivosti zalo-
ženou na odstranění jednoho souboru 
pozorování. Pouze výsledky na Cocci-

nellidae (dospělí) a Staphylinidae byly 
podpořeny testem bezpečného počtu 
selhání. Naopak, Braconidae byly vý-
znamně sníženy (g + = −0,457) a Cica-
dellidae byly signifikantně zvýšeny (g + 
= 0,030). Výsledky na Braconidae byly 
odolné vůči oběma testům citlivosti. 
Výsledky na Cicadellidae nebyly podpo-
řeny analýzou citlivosti. Výskyt Braconi-
dae byl snížen v kukuřici GE o 31,5 %.
Rozklad biomasy.
Všechna pozorování byla prováděna s 
hybridy exprimujícími rezistenci vůči 
hmyzu, buď jednotlivě nebo spolu s to-
lerancí vůči herbicidům. Koncentrace 
ligninu v listech a stoncích se mezi hybri-
dy GE a jejich kontrolními vzorky nemě-
ní. Tyto výsledky byly podpořeny testem 
bezpečného počtu chyb, ale nikoli ana-
lýzou citlivosti založenou na odstranění 
jednoho souboru pozorování, pravděpo-
dobně v důsledku malého počtu páro-
vých srovnání (n = 4). Ztráta stonkové 
hmoty se významně nelišila od GE hybri-
dů ve srovnání s kontrolou, zatímco ztrá-
ty biomasy, včetně všech zbytků plodin, 

byly významně zvýšeny u hybridů GE. 
Ztráta biomasy odpovídala zvýšení rych-
losti rozkladu biomasy o 5,9 %.
Složení databáze.
V literatuře je k dispozici značný počet 
vědeckých článků o GE kukuřici (6 006 
zkoumaných publikací). Na základě kri-
térií přijatých pro výběr údajů však bylo 
pro metaanalýzy způsobilých pouze 76 
publikací. Tento výběr naznačuje, že je 
zapotřebí dalšího terénního výzkumu s 
širším geografickým pokrytím a s vhod-
nými komparátory a návrhem polních 
pokusů umožňujících rozsáhlé statis-
tické analýzy. Je zajímavé pozname-
nat, že v Evropě existuje poměrně vel-
ký počet terénních studií prováděných 
v několika členských státech Evropské 
unie navzdory tomu, že GM kukuřice 
je v důsledku národních legislativních 
omezení rozsáhle pěstována pouze ve 
Španělsku. Navíc je třeba zveřejňovat 
výzkumná data standardizovanějším 
způsobem, např. poskytování surových 
dat s nejméně třemi opakováními, 
umožňující výpočet rozptylu.
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Co se týče rozdělení GE hybridů podle 
znaku v datovém souboru výnosů zrna, 
zjistili jsme, že chybí hybridy jediného 
případu HT, což neumožňuje vyhodno-
tit hlavní kategorii hybridů GE kukuřice 
na výnos zrna a další agroenvironmen-
tální znaky související s rozvojem odol-
nosti plevelů vůči herbicidům. Nako-
nec jsme zjistili, že některé kategorie 
nebyly v databázi dostatečně pokryty, 
jako jsou biologická rozmanitost a bio-
geochemické cykly půdy, které jsou 
procesy, které modulují poskytování 
agroekosystémových služeb.
Účinky na výnos zrna.
Studie ukázala, že hybridy GE kukuřice 
zvýšily výnos o 10,1 %, což odpovídá 
0,7 t ha-1. Tyto výsledky, založené na 
vysokém počtu pozorování (n = 276), 
v podstatě potvrdily předchozí výsled-
ky, které ukázaly zvýšení výnosu GE 
kukuřice o 0,6 t ha-1. V metaanalýze 
výnosových odpovědí hybridů GE kuku-
řice ve Španělsku bylo zaznamenáno 
podobné zvýšení výnosů (5,6 %, což 
odpovídá 0,7 t ha-1), a vyšší výnosy 
byly hlášeny v Německu a Jižní Africe 
(12,2 a 24,6 %, což odpovídá 1,1 a 1,8 
t ha-1). Zvýšení výtěžku pro GE kuku-
řici, vypočtené pomocí disagregačních 
údajů uvedených Klümperem a Qaim, 
bylo 18,1 %. Tento vyšší výnos ve srov-
nání s našimi výsledky (18,1 % oproti 
10,1 %) by mohl být způsoben tím, že 
Klümper a Qaim zahrnovali knižní ka-
pitoly, šedou literaturu a další soubory 
dat, které byly pro metaanalýzu vylou-
čeny. To je podpořeno pozorováním, že 
typ publikace (tj. Studie publikované 
v recenzovaných časopisech) ovlivnily 
výsledek analýzy. Ve studii jsme zjistili, 
že zvýšení výnosu GE kukuřice se lišilo 
v závislosti na typu hybridu, v rozmezí 
od 5,6 do 24,5 % u dvojitých a čtyřná-
sobných hybridů. Čtyřnásobně muto-
vané hybridy poskytovaly vyšší výnosy 
zrna. To by mohlo být spojeno s větší 
celkovou ochranou proti škůdcům v 
důsledku vložení více vlastností, které 
poskytují rezistenci na Coleoptera a 
Lepidoptera, což potvrzuje pozitivní vý-
sledek nových technologií genetického 
inženýrství. Globální ztráty produkce 
kukuřice způsobené škůdci a plevelem 
se odhadují na 31,2 %, resp. 10,5 %, 
zatímco výnos způsobený ochranou 
proti hmyzu chemickými insekticidy se 
odhaduje na 18 %.
Vliv na použití přípravků na 
ochranu plodin.
Vzhledem k přijatým výběrovým krité-
riím jsme ve studii nenalezli dostatek 

údajů pro analýzu množství insektici-
dů a herbicidů používaných v GE ku-
kuřici ve srovnání s běžnými hybridy 
a pro provedení ekonomické analýzy. 
Jiní autoři odhadli, že v období od roku 
1996 do roku 2011 se pěstování GE 
kukuřice HT a IR projevilo snížením ob-
jemu účinných látek herbicidů a insek-
ticidů o 10,1 % a 45,2 %, resp. Podle 
této studie mělo zavedení geneticky 
modifikovaných plodin za následek 
především posun profilu použitých her-
bicidů a technologie GE IR účinně sní-
žila množství insekticidů používaných 
k ničení důležitých škůdců plodin.
Předchozí metaanalýzy porovnávaly 
plodiny Bt a plodiny jiné než Bt, které 
byly ošetřeny insekticidy. Tyto studie 
ukázaly, že systémy využívající tech-
nologii GE těží také z lepší biologické 
kontroly všech škůdců, na které tato 
technologie nemá vliv. To by mohlo 
být považováno za nepřímý přínos této 
technologie.
Účinky na kvalitu
Výsledky jasně ukazují, že zrno GE 
kukuřice obsahuje nižší množství my-
kotoxinů (29 %), fumonisinu (31 %) a 
thricotecens (37 %) než jeho protějšek 
z jiných výrobců. Zdá se, že nižší obsah 
mykotoxinů souvisí s nižším výskytem 
napadení hmyzem, protože GE kuku-
řice vedla k 59,6% snížení poškození 
palic ve srovnání s odpovídajícími hyb-
ridy. Hmyz podporuje kolonizaci plísní 
tím, že působí jako čiřitel spór plísní a 
vytváří rány v zrnech, na kterých snáze 
dochází ke klíčení spór hub při pěsto-
vání a skladování s výslednou akumu-
lací mykotoxinů v zrnech. Mykotoxiny 
jsou toxické a karcinogenní pro lidi a 
zvířata a vysoký obsah mykotoxinů v 
zrnu vedle zdravotního rizika způsobu-
je neprodejnost nebo snížení ceny na 
trhu. Naproti tomu nižší obsah myko-
toxinů v zrnu GE kukuřice může přispět 
k minimalizaci expozice lidí toxickými, 
pro zdraví škodlivými organismy ve 

stravě. Riziko expozice mykotoxiny je 
zvláště závažné v rozvojových zemích. 
Za suchých a teplých podmínek se u 
kukuřice projevuje tepelný stres a chy-
bí technologické zdroje a infrastruktu-
ra pro rutinní monitorování potravin; 
oba faktory napomáhají rozvoji hub. 
Ve scénáři klimatických změn s reduk-
cí srážek a zvýšení teploty bude kukuři-
ce stále více vystavena stresu ze sucha 
a náchylnější k napadení houbami.
Postup povolování geneticky modifiko-
vaných plodin vyžaduje srovnatelnost s 
plodinami, které nejsou geneticky mo-
difikovanými plodinami. Kromě myko-
toxinů výsledky ukázaly, že složení GE 
kukuřice se nelišilo od složení hybridů 
z hlediska bílkovin, lipidů, ADF, obsahu 
NDF a TDF a potvrdilo to, co bylo zjiště-
no na kompoziční ekvivalenci mezi GM 
plodinami a jinými než GE kontrolami 
za poslední dvě desetiletí.
Dopad na TO a NTO.
Nejvice jsou kukuřice ošetřovány proti 
Ostrinia nubilalis, Sesamia nonagrio-
ides Lefebvre a Diabrotica virgifera. 
Ve studii byly dostatečná k provedení 
spolehlivé metaanalýzy pouze údaje o 
Diabrotica spp.. Výsledky jasně ukáza-
ly, že GE kukuřice byla vysoce odolná 
proti Diabrotica spp. Napadení činilo ve 
srovnání s jinými než GE liniemi 89,7 
%. Všechna využitá data byla shromáž-
děna v terénních experimentech, kde 
nebyl aplikován žádný insekticid. Účin-
nost IR plodin proti hmyzím škůdcům je 
hlavním cílem genetického inženýrství 
a naše potvrzují, že tohoto cíle bylo do-
saženo, i když použití těchto hodnot pro 
dospělce Diabrotica lze považovat za ne 
zcela spolehlivý ukazatel, protože škoda 
je většinou způsobena. larvami. Odol-
nost vůči Diabrotica u hybridů poslední 
generace kukuřice je navíc indikována 
výrobci semen jako částečné a probíhají 
pokusy o další zlepšení znaku rezisten-
ce použitím RNA interference (RNAi).
Studie ukázala, že GE kukuřice vý-
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znamně neovlivnila většinu čeledí NTO, 
zejména Anthocoridae, Aphididae, 
Araneae, Carabidae, Chrysopidae, 
Coccinellidae, Nabidae, Nitidulidae 
a Staphylinidae. Naopak byl zjištěn 
značný pokles výskytu Braconidae.
Celkově jsou výsledky NTO v souladu s 
předchozími výsledky, které nevykazují 
žádné účinky kukuřice IR GE na různé 
třídy NT hmyzu, s výjimkou přítomnos-
ti Hymenoptera, která byla nižší u GE 
kukuřice. Podobně nebyl v metaana-
lýze na základě výsledků 13 terénních 
pokusů ve Španělsku zjištěn žádný 
účinek Bt kukuřice na 26 taxonů čle-
novců, včetně býložravců, predátorů, 
všežravců a parazitoidů.
Pozorovaný pokles Braconidae, větši-
nou reprezentovaný M. cingulum (98 
% pozorování), u GM plodin je v soula-
du s dalšími nálezy, které ukázaly po-
kles populací náležejících do funkční 
skupiny parazitoidů. Protože množství 
parazitoidů závisí do značné míry na 
hojnosti cílového hostitele, pozorova-
ný pokles M. cingulum v kukuřici GE je 
velmi pravděpodobně nepřímým účin-
kem snížení O. nubilalis.
Na rozdíl od ostatních výsledků, které 
se týkaly omezené oblasti, jsme na zá-
kladě pozorování získaných na třech 
kontinentech zjistili nárůst Cicadelli-
dae.
Dopad na rozklad biomasy.
Výživa rostlin a kvalita půdy jsou přímo 
ovlivněny rozkladem organické hmoty, 
která zase závisí na skladbě rostlin, 
podmínkách prostředí a biotu půdy. 
Analýzy ukázaly, že koncentrace ligni-
nu v listech a stoncích se mezi GE ku-
kuřicí a jejich isoliniemi nemění. Množ-
ství a kvalita ligninu jsou považovány 
za hlavní rysy ovlivňující rychlost roz-
kladu rostlinné biomasy, protože lig-
nin je nejodolnější složkou rostlinných 
tkání a nabízí ochranu přidruženým 
polysacharidům, proteinům a dalším 
složkám rostlin, které jsou náchylnější 
k biologickému rozkladu. Míra ztráty 
hmoty koreluje s počátečním ligninem 
a obsahem N. Nezaznamenali jsme 
žádný rozdíl v úbytku hmotnosti stonku 
mezi GM plodinami a jejich isoliniemi.
Naopak jsme zjistili významné rozdíly 
ve ztrátě celkové biomasy, která za-
hrnuje všechny zbytky plodin. Tento 
nesoulad může být způsoben rozdíly 
mezi GE a jejich isoliniemi v poměru 
a složení rostlinných orgánů, které 
mají výrazně vyšší rychlost degradace. 
Bohužel nebylo možné porovnávat vý-
sledky ztráty biomasy s dopady úniku 

CO2 z půdy a skladování C v půdě z 
důvodu nedostatečného počtu analy-
zovaných dat.
Laboratorní a skleníkové studie na ku-
kuřici IR a HT upozornily na bílkoviny 
GE v půdě a jejich potenciální účinky 
na půdní biot, ale jen málo studií hod-
notilo vliv GE kukuřice na půdní biot 
v polních podmínkách, takže nebylo 
možné provést metaanalýzu z důvodu 
nedostatku údajů pro jednotlivé čeledi 
nebo proto, že údaje nesplňovaly kri-
téria metaanalýzy. Konkrétně, terénní 
srovnání GE kukuřice a non-GE odhali-
ly sporadické poklesy biomasy améb, 
žížal, bičíků, nálevníků, stejně jako 
hlístic bez rozdílu nebo malého roz-
dílu ve složení komunit. Zdá se tedy, 
že v případě hlístic, které slouží jako 
potrava pro bakterie, houby nebo rost-
liny, se zdá, že GE kukuřice má přímý 
vliv na specifické zdroje potravin než 
na nepřímý účinek. Půdní mikrobiální 
biomasa a aktivita se navíc mezi GE 
a non-GE kukuřicí nezměnily. Profily 
bakteriálních komunit v rhizosféře ne-
byly modifikovány nebo pouze mírně 
modifikovány hybridy HT-kukuřice a 
hybridy kukuřice IR-kukuřice. Pokud 
však došlo k některým mírným změ-
nám bakteriálních komunit, ukázalo 
se, že tyto změny nejsou perzistentní, 
pravděpodobně v důsledku rychlé de-
gradace nebo inaktivace toxinů v půdě 
v polních podmínkách. A konečně, ko-
munita arbuskulární mykorhizní houby 
(AMF), hojnost spór a kolonizace koře-
nů se v Bt versus non-Bt kukuřice ne-
změnily, což naznačuje, že pěstování 
kukuřice Bt nemusí mít vliv na AMF v 
půdě.

Závěrem lze říci, že metaanalýza 
21letých údajů o zemědělsko-envi-
ronmentálním dopadu GE kukuřice 
jasně ukazuje přínosy z hlediska zvý-
šení výnosnosti a kvality zrna a sníže-
ní výskytu cílového hmyzu Diabrotica 
spp. Analýza zdůrazňuje nízký nebo 
žádný vliv na hojnost necílového hmy-
zu, což naznačuje, že na rozmanitost 
komunit hmyzu neexistuje podstatný 
vliv. To potvrzuje předchozí výsledky v 
NTO a rozšiřuje naše znalosti o nové 
čeledi. Poskytuje také silný důkaz, že 
pěstování GE kukuřice snižuje obsah 
mykotoxinů v zrnu. Vzhledem k tomu, 
že kontaminace mykotoxiny v kukuřič-
ném zrně ročně vede k vysokým eko-
nomickým ztrátám ve všech regionech 
světa, lze za účinný nástroj považovat 
ochranu rostlin kukuřice pomocí tech-
nologie GE proti poškození hmyzem, 
což podporuje vývoj toxinogenních hub 
a snížení kontaminace obilí. To může 
vést ke zvýšení hospodářského příjmu 
a kvality produkce a ke snížení expozi-
ce člověka mykotoxinům, čímž se sníží 
zdravotní rizika. Vzhledem k tomu, že 
se technologie GE posouvá kupředu 
o nové plodiny, nové rysy a nové apli-
kující země, měly by být nové údaje o 
experimentálních polích zpřístupně-
ny v otevřeném a standardizovaném 
formátu, který umožní výzkumným 
pracovníkům a regulačním orgánům 
vyvodit další závěry o agroenvironmen-
tálních a zdravotních rizicích GE plodin.

Elisa Pellegrino, Stefano Bedini, Mar-
co Nuti & Laura Ercoli

Překlad Vladimír PÍCHA
Dostupné na: 

www.nature.com/scientificreports
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Rekonstrukcí k lepším podmínkám

Dobrá užitkovost je nejen odrazem genetiky, ale také výživy a pohody 
zvířat. O tom svědčí i chov prasat v Měcholupské zemědělské a.s. na 
Klatovsku, kde se po dlouhém zvažování rozhodli pro rekonstrukci 
stájí pro předvýkrm a výkrm prasat. „Jediným důvodem pro zachování 
chovu prasat byla skutečnost, že máme vlastní jatka, které jsme 
rekonstruovali a nově také malou prodejnou,“ říká Ing. Luboš Šilhavý, 
ředitel společnosti. 

Na vlastních jatkách se poráží tisíc 
prasat ročně, dále i 200 ks hově-

zího z vlastního chovu plemen masný 
simentál, aberdeen angus a charolais 
ve stáří do 20 měsíců. Mezi naše další 
služby patří porážka skotu, prasat, ovcí 
a koz, formou "domácí porážky.
Bez rekonstrukce by to nešlo
„Stáli jsme stejně jako jiní chovatelé 
prasat před otázkou, zda chov prasat 
úplně zrušit, či nikoliv. Jen díky tomu, 
že jsme zrekonstruovali vlastní jatka, 
bourárnu i chladírnu, jsme chov prasat 
zachovali. Ztráty díky tomu nejsou tak 
výrazné jako u jiných chovatelů, kteří 
nemají vlastní porážku.“ Základem pro 
chov prasat je 110 prasnic od PIC, se 
kterou naše společnost dlouhodobě 
spolupracuje. V roce 2017 jsme využi-
li dotaci na repopulaci chovu prasnic, 
která nám přinesla výrazné zlepšení 
zdraví a zvýšení počtu odchovaných se-
lat od prasnic.
V Měcholupské zemědělské a.s. 
tak došlo na kompletní rekonstruk-

ci předvýkrmu a výkrmu prasat od 
opláštění, přes podlahy, hrazení, ven-
tilaci a automatické krmení. Díky 
plastovému opláštění a snazší sanita-

ci se navýšila hygiena chovu. Černobí-
lý systém a uzavřený obrat stáda tak 
představují základ pro udržení dobré-
ho zdravotního stavu stáda. 
Obrovským přínosem je také nová 
ventilace, která do stáje přinesla vý-
razně lepší mikroklima, jenž se také 
odráží na zdraví zvířat a v neposled-
ní řadě i na jejich vyšší užitkovosti. Z 
původních 65 dkg se po rekonstruk-
ci stájí podařilo navýšit užitkovost 
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ve výkrmu na 85 až 90 dkg denně,“ 
informuje Ing. Šilhavý.  Ventilace je 
ovládána počítačově, v případě po-
třeby je napojena na mobilní telefon. 
Technologii do stájí dodala společ-
nost BDtech. 
Úspěšný chov masného skotu
Měcholupská zemědělská, a.s. v sys-
tému chovu krav bez tržní produkce 
mléka chová 450 ks krav. Chov je 
rozdělen na dvě skupiny, a to na chov 
plemenného materiálu kde se chovají 
plemena charolais, masný simentál a 
hereford. Druhou skupinu tvoří kříženci 
s podílem krve v průměru 85 % mas-
ného simentála, charolaise, aberdeen 
anguse. Společnost se pravidelně 
účastní na výstavách masného skotu, 
odkud přivezla již mnoho ocenění. O 
kvalitě zdejšího chovu svědčí i letošní 
účast na mezinárodní výstavě SIMA v 
Paříži.
Do třetice završuje živočišnou výrobu 
chov dojného skotu. Společnost chová 
530 ks holštýnských dojnic. Průměrná 
užitkovost dosahuje 9600 kg mléka za 
laktaci.  
Jedna pro druhou
Živočišné výrobě je podřízena také do 
jisté míry rostlinná výroba, která po-

skytuje dostatek krmiv. Měcholupská 
zemědělská hospodaří na 2550 hek-
tarech zemědělské půdy, z nichž 950 
ha tvoří louky a pastviny. Krmivovou zá-
kladnu doplňuje 550 hektarů kukuřice 
na siláž a 900 ha obilovin. Navíc se pro 
ozdravení půdy a přerušení osevního 
postupu pěstuje jen 250 hektarů řepky.  
Část produkce kukuřice a travních po-
rostů se pěstuje pro využití v bioply-
nové stanici o výkonu 1,2 MW, kterou 

společnost vybudovala mj. i z důvodu 
dostatečného množství kejdy a hnoje, 
jež zbývá i po zásobení půdy touto or-
ganickou hmotou. 
„Krmnou směs pro prasata si míchá-
me sami ve vlastní výrobně krmiv. Do 
směsi přijdou vlastní obiloviny a na-
koupená krmiva (bez GMO), jako je 
sója a minerální doplněk,“ doplňuje 
informace Ing. Šilhavý.

Text a foto Soňa JELÍNKOVÁ

Lohenická 607, 190 17 Praha 9 - Vinoř, tel.: 283 092 508, e-mail: info@bdtech.cz
www.bdtech.cz

Představte si to. Všechny ovladače, počítače a senzory 
ve Vaší farmě jsou schopny komunikovat a Vy můžete 
kontrolovat a spravovat celou farmu s jedním programem 
pro všechny aplikace. Ať krmíte nebo větráte, ať je to jen 
jedna stáj nebo celý komplex. Vše ovládáte osobním po-
čítačem, stájovým počítačem 717, nebo chytrým telefo-
nem či tabletem. BigFarmNet je univerzální řešení.

Prawdziwy Mercedes 
za cenę Golfa

NOWOŚĆ:  SYSTEM ŻYWIENIA WYWOŁYWANEGO CALL– INN

Przecież nie każdy potrzebuje do swoich codziennych wojaży modelu klasy – S, dlatego również 
i Big Dutchman stworzył uproszczony system żywienia wywoływanego o nazwie Call–Inn. 
Co wyróżnia system Call-Inn?

| korzystniejsza aż o 25% cena

| rozwiązanie dla każdej chlewni i każdego rytmu produkcyjnego

| bezkompromisowa Top-jakość na najwyższym poziomie Big Dutchman

| konstrukcja nie zajmująca dużo miejsca

| najprostsza i niezawodna obsługa BigFarmNet

| idealny do zastosowania w starych budynkach

Nasi specjaliści udzielą Państwu 

wyczerpujących informacji.

Prawdziwy Mercedes 
NOWOŚĆ:  SYSTEM ŻYWIENIA WYWOŁYWANEGO CALL– INN

www.bigdutchman.pl

Big Dutchman Polska Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Sowia 7, tel. (061) 89 62 800, fax (061) 816 44 51, biuro@bigdutchman.pl, www.bigdutchman.pl, 
Big Dutchman International GmbH, P.O. Box 1163, D-49360 Vechta, Niemcy, tel. +49 (0) 4447/801-0, fax +49 (0) 4447/801-237, big@bigdutchman.de, www.bigdutchman.com, 
AGRO-BIG-POL Sp. j., Import-Export Service, tel. (068) 391 11 18, Stanisław Bukowski, tel. kom. 601 65 61 06, fax (068) 391 18 25, agro-big-pol@wp.pl, AGRITECH, Ryszard 
Kujawa, tel. (081) 746 77 73, tel. kom. 601 732 106, fax (081) 746 77 73, ryszard_kujawa@interia.pl, Krzysztof Niemiec, tel. kom. 669 555 889, niemiec@bigdutchman.pl, 
Wiktor Antuszewicz, tel. kom. 600 383 028, antuszewicz@bigdutchman.pl, Rafał Moczkowski, tel. kom. 661 888 559, moczkowski@bigdutchman.pl

BD ad Call-Inn 205x292 2c 07-12 pl.indd   1 19.07.12   13:30
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Aktivity České technologické 
platformy pro zemědělství 

1) Monitoring top know-how v oblasti 
výzkumu a inovací u každé priority
2) Stánky na výstavách
3) Propagace činnosti ČTPZ
4) Mezinárodní spolupráce
5) Rozvoj inovační sítě v zemědělství 
6) Zahraniční pobyty
7) Webové stránky
8) Aktivity v rámci stanovených te-
matických směrů
 
1) Monitoring nejnovějších 
poznatků v oblasti vědy a 
výzkumu
V roce 2019 pokračuje tvorba abstraktů 
z české a zahraniční literatury. Byli oslo-
veni odborníci v daných oblastech, aby 
prostudovali nejnovější výstupy výzkumu 
a shrnuli je do krátkých abstraktů. 
Dosud bylo v roce 2019 vypracováno 
12 abstraktů. Celkem za rok 2019 jich 
bude 114.
Za roky 2017 a 2018 bylo celkem vytvo-
řeno cca 850 abstraktů.
V roce 2019 bude vypracováno 13 re-
šerší na konkrétní úzká témata. V roce 
2018 bylo vytvořeno 26 rešerší. Délka 
rešerše je cca 5 stran vlastního textu. 
Součástí rešerše je literární přehled, 
dále doporučení pro praxi a seznam po-
užité literatury. 
Abstrakty a rešerše jsou umístěny na 
webu https://www.ctpz.cz/, lze v nich 
vyhledávat podle klíčových slov.
2) Stánky na výstavách
Česká technologická platforma pro ze-
mědělství měla svůj stánek na Národní 
výstavě hospodářských zvířat konané 
ve dnech 12. – 15.5.2019 na Výstavišti 
Brno. ČTPZ návštěvníkům z řad země-
dělské praxe představovala svoji činnost.
Na stánku byli přítomni odborníci za úče-
lem poskytování informací a poradenství 
z oblasti nejnovějších inovací a navázání 
další spolupráce se zemědělskou praxí. 
Předem byl stanoven program, ve kte-
rých dnech a hodinách byli konkrétní 
odborníci na stánku přítomni. Tento 
program byl s předstihem uveřejněn na 
webových stránkách platformy, zaslán 
do zemědělských podniků a uveřejněn v 
týdeníku Zemědělec.
Svůj stánek bude mít ČTPZ také na Me-
zinárodním agrosalónu Země živitelka.
3) Propagace činnosti ČTPZ
Na všech dokumentech vydávaných 

ČTPZ (tj. pozvánky, články, publikace, 
dotazníky atd.) a také na všech akcích 
pořádaných ČTPZ je uváděno logo MZe 
a věta „…vznikl za podpory Ministerstva 
zemědělství při České technologické 
platformě pro zemědělství“ a dále logo 
platformy.
Všechny informace týkající se činnosti 
ČTPZ a výstupy z jednotlivých aktivit jsou 
umístěny na webových stránkách htt-
ps://www.ctpz.cz/.
V týdeníku Zemědělec pravidelně publi-
kujeme informace o aktivitách a výstu-
pech ČTPZ. 
Pravidelně jsou uveřejňovány výstupy čin-
nosti v Zemědělském zpravodaji ZS ČR
4) Mezinárodní spolupráce
Česká technologická platforma pro ze-
mědělství získala dne 4. září 2018 sta-
tut pozorovatele v European Technology 
Platform “Plants for the Future”. V bu-
doucnu bychom se rádi stali jejími řád-
nými členy.
Dne 17.4.2019 v Bruselu se zástupce 
ČTPZ zúčastnil workshopu seznamují-
cím s možným vývojem odrůd plodin 
do roku 2050, který vytvořili účastníci 
projektu "Preparatory action to Boost 
Global Crop Yield for Food & Nutriti-
on Security and to Fuel a Bioeconomy 
(CropBooster-P)". 
CropBooster-P (H2020-SFS-2018-1) je 
koordinačním a podpůrným projektem, 
který má pro Evropskou komisi vytvořit 
podklady, které jí pomohou při přípravě 
politiky a budoucích výzkumných směrů. 
Tento projekt je reakcí na projekt Evrop-
ské komise Horizon 2020 “Future pro-
ofing our plants”.
Cílem projektu CropBooster-P je vytvořit 
podrobný návod, včetně možností a scé-
nářů, jak vyšlechtit odrůdy plodin, které 
zajistí dostatek potravin pro 10 miliardo-
vou světovou populaci předpokládanou 
v roce 2 050 a vyrovnají se s dopady kli-
matických změn. Navrhované technolo-
gie nemění pouze jeden nebo dva znaky 
plodin, ale mohou změnit velký počet 
znaků.
Až se stane ČTPZ členem uvedené ETP, 
stane se partnerem ve stávajících a při-
pravovaných projektech, zástupci zde 
pak mohou prezentovat názory a prosa-
zovat stanoviska ČR, a čerpat finanční 
prostředky z těchto projektů.
Ve dnech 27.-28.6.2019 se uskutečnil 

Workshop on Application of Novel Bree-
ding Techniques in Crops the context 
of Food Security and Climate Change v 
Madridu. I tohoto workshopu se účastnil 
zástupce ČTPZ. 
5) Rozvoj inovační sítě v 
zemědělství
V roce 2019 budou uskutečněna 4 se-
tkání zástupců zemědělské praxe, vý-
zkumné sféry a firem za účelem pod-
pory aktivit směřujících k rozvoji oboru, 
zlepšení inovačního prostředí, sdílení 
znalostí a informací a iniciace výzkum-
ných a vývojových projektů klíčových pro 
budoucí konkurenceschopnost a udrži-
telný rozvoj.
V první polovině roku 2019 byly 
uskutečněny 2 kulaté stoly 
28.5.2019 – zaměřeno na přenos a sdí-
lení dat (20 účastníků)
7.6.2019 – zaměřeno na ochranu rostlin 
(14 účastníků)
Závěry, které zazněly na setkání 
28.5.2019:
•  MZe musí podporovat sběr, zpraco-

vání a sdílení dat. 
•  Je nutné sdílení dat z dálkového 

průzkumu Země (Sentinel 2), je tře-
ba tyto data zpracovávat, vytvořit 
časové řady satelitních dat a dát je 
zemědělcům k dispozici ve srozumi-
telné podobě spolu s odpovídajícími 
nástroji pro interpretaci a rozhodo-
vání. 

•  Chybí státní autorita, která by vytvo-
řila páteřní státní informační sys-
tém. 

•  Je třeba definovat, jaká data potře-
bujeme a v jakém formátu. Výstu-
pem by měly být aplikace, které 
zemědělcům ulehčí práci. 

•  Je třeba rozdělit data na vhodná pro 
sdílení a na data jen pro podnik.

•  Je třeba stanovit, která data budou 
online a která ne, tj. další dělení dat.

•  Data lze rozdělit do 3 základních 
oblastí: z rostlinné výroby, živočišné 
výroby a z účetnictví. Data a dato-
vé formáty je třeba standardizovat 
tak, aby byly dostupné a přenosné 
nezávisle na výrobci techniky (v sou-
časnosti neexistuje). Důležitá je bez-
pečnost přenosu dat, ochrana proti 
zcizení při přenosu, změna dat při 
přenosu.

•  Problémem je počítačová gramot-
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nost a digitální kompetence v země-
dělských podnicích, a to i u mladší 
generace, je třeba řešit na školách. 

•  Zemědělci nemají k dispozici stan-
dardizovaná a kalibrovaná meteoro-
logická data. 

•  Potřebujeme vytvořit validační/
transformační systém na převody 
meteorologických dat z různých sys-
témů.

•  Je nutná osvěta mezi zemědělci v 
oblasti Big Data, přesvědčit je, že 
sdílení dat je pro ně nutné a potřeb-
né.  Vysvětlovat zemědělcům, že se 
stroji jsou spojená i data.

•  Je třeba velká podpora výzkumu, 
aby se celý systém sdílení dat uvedl 
do chodu.

•  Sběr a zpracování dat je důležité 
téma pro výzkum.

•  Potřebujeme podobnou aplikaci na 
národní aplikaci jako Google Engi-
ne. K tomu je třeba super počítač.

•  Není stále k dispozici rychlý internet, 
což komplikuje zavádění robotizace, 
není ani všude signál. Je pokryto 99 
% populace, ale ne území.

•  Na TAČR bude vyhlášen program 
Trend, kde bude alokováno 2 mld. Kč, 
jedna větev je určena pro digitalizaci.

•  Je třeba řešit právní rámec v oblas-
ti Big Data, kdo je vlastníkem, dat, 
kdo a jak s nimi může nakládat. Da-
tabáze je autorské dílo, vlastník má 
autorská práva. 

•  Je třeba od zemědělců co nejdříve 
zjistit (formou dotazníku), jaká data 
je třeba sbírat, která jsou ochotni 
sdílet a která budou jen pro podnik. 

Závěry, které zazněly na setkání 
7.6.2019:

•  Nutnost vyjednání výjimky pro pou-
žívání insekticidních mořidel - Čes-
ká republika za podpory např. Ze-
mědělského svazu.

•  Spotřebitelé nevědí, co to je inte-
grovaná produkce. Je třeba v tomto 
směru větší osvětu, že se jedná o 
šetrnější způsob produkce.

•  MZe by mělo udělat kampaně smě-
řující ke změně velmi negativního 
obrazu zemědělství v očích veřej-
nosti.

•  Na webových stránkách MZe by bylo 
dobré dát větší prostor a viditelnost 
rubrice „Reakce na nepřesnosti v 
médiích“.

•  Je třeba uvádět v médiích, že pro-
dukce, která se k nám dováží, často 
obsahuje látky, které jsou u nás za-
kázané. Že glyfosáty že se používají 
i mimo zemědělství – na železnici 
(často podél řek), v lidských síd-
lech atd. Přesto se stále mluví jen 
o škodlivosti zemědělství. Mediální 
kampaň, která bude objektivní je 
naprosto nutná.

•  Pokud budou zemědělci muset plnit 
přísná nařízení, měl by se korigovat 
dovoz ze států, kde pesticidy a další 
ochranné látky používají, a ještě v 
mnohem větší míře.

•  Bez používání pesticidů se může 
jednat o pokles výnosu u některých 
plodin až o 80 %.

•  Snižování množství pesticidů atd. se 
snižuje šíře osevního postupu, což je 
v rozporu s tím, že existuje tlak na 
pěstování širokého spektra plodin.

•  Je třeba používat bohaté osevní 
postupy jako nástroj boje proti re-
zistenci škodlivých organismů vůči 

pesticidům a degradaci půdy.
•  Zemědělci musí vědět dostatečně 

dopředu, jaké přípravky budou v bu-
doucnu povolené, resp. zakázané.

•  Měl by být podpořen záchyt invaz-
ních druhů rostlin ze zahraničí.

•  Výzkum by se měl věnovat tomu, že 
díky mnohem většímu počtu tropic-
kých dnů mají škůdci více generací 
za rok – v současnosti jsou větším 
problémem než fytopatogenní hou-
by.

6) Zahraniční pobyty
V prvním období roku 2019 probíhaly 
přípravy a plánování 6 zahraničních po-
bytů dle pracovních skupin. Na zahranič-
ních pobytech účastníci navštíví přímo 
zemědělské podniky, kde mají zavede-
né nejnovější výsledky vědy a výzkumu, 
ale také výzkumná pracoviště. 
Tyto zahraniční pobyty budou realizová-
ny v období září až listopad 2019.
7) Webové stránky
Na webových stránkách průběžně 
doplňujeme následující sekce: 
• Články
• Události 
• Výzkum v literatuře
• Publikace
• Fotogalerie
8) Aktivity v rámci 
stanovených tematických 
směrů
V roce 2019 bude realizováno:
•   15 seminářů s exkurzí nebo praktic-

kou částí,
•   6 seminářů a workshopů,
•   7 konferencí s mezinárodní účastí,
•   30 článků,
•   5 publikací.

Lohenická 607, 190 17 Praha 9 - Vinoř, tel.: 283 092 508, e-mail: info@bdtech.cz
www.bdtech.cz

Kvalitní americké ventilátory Schaefer jsou účinnou pomůckou 
při překonávání tepelného stresu zvířat. Ventilátor Schaefer 
VS36DFA o výkonu motoru 0,373 kW a 840 otáčkách/min. 
dokáže vyměnit až 357 m3 vzduchu za minutu. Ventilátor 

Schaefer vyniká vysokou účinností s minimální údržbou. Nejsou 
zde žádné řemeny či řemenice ani žádné mazací body. Vnější 

drátěná klec umožňuje přímý tok vzduchu, který zajišťuje vysoký 
chladící účinek.

VENTILÁTORY
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Cvrčovická pekárna: firma, jejíž chléb 
chutná jako chléb

Cvrčovice jsou malá obec několik kilometrů od Kladna, místní pekárna 
je však pojmem. Vyrábí okolo 90 druhů pečiva, známá je ale především 
Cvrčovickým chlebem, který je mezi zákazníky oblíbený pro svou 
specifickou chuť a vůni. Svou roli v tom sehrála i netradiční pomoc 
České spořitelny, která ve správnou chvíli přispěla k předání receptury.

Cvrčovickou pekárnu, s.r.o., dnes 
vede Petr Suk spolu s bratrem 

Martinem a Andreou Aylsworthovou. 
Otec obou bratrů se v roce 1991 roz-
hodl přebudovat nedostavěný kultur-
ní dům, na který měl výhled přímo ze 
svého rodinného domku, na pekárnu 
a začít podnikat. „Otec byl profesí hut-
ní inženýr a s pekárenským oborem a 
podnikáním neměl žádné zkušenosti. 
Učil se za pochodu,“ říká dnes jeho 
syn Petr Suk. Novou pekárnu tehdy fi-
nancovala Česká spořitelna a majitel 
ji spolu se svou rodinou vybudoval své-
pomocí. Když v zimě roku 1993 začali 
péct, vyráběli všechen obvyklý sorti-
ment, včetně sladkého pečiva. 
Začátky ale vůbec nebyly jednoduché, 
mimo jiné i proto, že zakoupené nové 
pece nepekly stejnoměrně. Bylo pro-
to brzy nutné je nahradit jinými, ten-
tokrát staršími, repasovanými. Jen o 
dva roky později se ale přihodilo něco, 
co Cvrčovické pekárně dopomohlo k 
produktu, který je dnes její „vlajkovou 
lodí“. Jak k tomu došlo? Majitel ne-
daleké Horoměřické pekárny Oldřich 
Šubrt měl schůzku v České spořitelně, 
kde mu položili otázku: „Vám jde pe-
kárna velmi dobře, ale kousek od vás, 
ve Cvrčovicích, je pan Suk – a ten má 

s pekárnou potíže. Čím to je?“ Oldřich 
Šubrt poté zajel za Josefem Sukem do 
Cvrčovic a přesvědčil ho, aby začal vy-
rábět „jeho“ chléb. 
Pekárna tak našla svůj stěžejní pro-

dukt, který staví především na vysoké 
kvalitě. Kváskový chléb ze Cvrčovic si 
rychle získal velkou oblibu. Mimocho-
dem – přípravě vlastního kvasu a jeho 
správné vyzrálosti věnují ve Cvrčovi-
cích obzvlášť velkou péči.
Ani moderní technologie 
zcela nenahradí pekařův um
Upéct opravdu dobrý chléb není sa-

Cvrčovická pekárna je s Českou spořitelnou spojená od samého začátku, tedy 
více než čtvrt století. Naše pobočka v Kladně pomáhala s financováním výstav-
by její provozovny a tehdy i později s nákupem strojů. Nedávno se s ohledem na 
růst obratu stala klientem korporátního bankovnictví, kde o ni budeme nadále 
pečovat,“ říká Jan Přibík, vedoucí obchodního týmu Regionálního korporátního 
centra Praha-západ.



Každý měsíc porce 
exkluzivních informací 

Máte zájem o pravidelný odběr Zemědělského zpravodaje?
Najdete jej na: www.zscr.cz/zpravodaj

Chcete dostávat elektronickou verzi mailem?
Napište nám na: zpravodaj@zscr.cz

mozřejmost. Zásadní je především 
kvalita mouky. Velkou roli hraje na-
příklad obsah lepku či obsah pope-
lovin. Obilí se neustále šlechtí za 
účelem větší výtěžnosti – a šlechtění 
následně ovlivňuje pekařskou kvalitu 
mouky, jejíž parametry se tím výraz-
ně mění. Cvrčovický mistr pekař si 
nechává dělat detailní rozbory mou-
ky na České zemědělské univerzitě 
či VŠCHT. Nejdůležitější ale je, jak se 
těsto chová v praxi. Pokud něco ne-
vyhovuje, sejde se s mlynářem, od 
kterého pekárna mouku odebrala, a 
společně se domluví na nápravě, jako 
je např. její větší vymletí. „Když jsme 
měli v roce 2006 potíže s moukou, 
náš mlynář začal speciálně pro nás 
dovážet zrna z Německa. Mouka pak 
byla hodně drahá, ale pro nás bylo 
nejdůležitější udržet kvalitu a dodržet 
tradiční pekařské postupy,“ říká Petr 
Suk.        
Kvalitní mouka a pece ale zdaleka ne-
jsou vše: zkušenosti dobrého pekaře 
jsou ve Cvrčovicích stále nenahraditel-
né. „Moderní technologie ulehčují lid-
skou práci. Mouka se ale mění a žádný 
běžný stroj nenahradí lidskou zkuše-
nost a um. Přijde jiná mouka, do těsta 
dáte o dva litry vody víc, a i když si na-
stavíte čas, může snadno překynout,“ 
popisuje jistou nepředvídatelnost celé-
ho procesu majitel. „Je to řízené auto-
maticky, ale v kynárně pak třeba mistr 
pohmatem zjistí, že by to chtělo ještě 
tři minuty,“ dodává. 
Žitný chléb si kupují spíše 
„fajnšmekři“
Cvrčovická pekárna v současné době 
dodává své pečivo do přibližně 600 

prodejních míst v Praze a Středočes-
kém kraji. Jsou mezi nimi jak malé 
obchody, tak i velké potravinové řetěz-
ce. Vedle už zmiňovaného Cvrčovické-
ho chleba peče ještě několik dalších 
druhů chleba včetně žitného. Ten je 
v posledních letech stále žádanější, 
přesto ale v celkové produkci chlebů 
tvoří necelých 5 procent. Žitný chléb je 
hutnější, protože lepek v žitné mouce 
má odlišné vlastnosti od lepku pše-
ničného a nedrží tolik strukturu těsta. 
„Většina lidí dává přednost měkkému 
chlebu,“ vysvětluje Petr Suk. Tedy v 
podstatě takovému, kde je vyšší podíl 
pšeničné mouky. Ať už ale máte rádi 
jakýkoli chléb, podle majitele Cvrčo-
vické pekárny je nejlepší ho kupovat v 
celku a nebalený: tak totiž může jeho 
chuť skutečně vyniknout.  

Rozšíření produkce může 
narazit na nedostatek 
pracovních sil 
Počáteční obtíže Cvrčovická pekárna 
úspěšně překonala a od roku 2002 její 
produkce i obrat neustále rostou. Ma-
jitelé také uvažují o rozšíření výrobní 
kapacity o další halu. Pokud se jejich 
představy naplní, bude je čekat úkol 
ze všech nejnáročnější: najít dosta-
tek nových kvalitních zaměstnanců. 
Vzhledem k tomu, že výroba probíhá 
i v noci, trpí pekárenství v současnosti 
nedostatkem pracovních sil ještě zna-
telněji než jiné obory.
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Co nás čeká a nemine

Zemědělství je pod neustálým tlakem. Zvyšují se požadavky na 
ekologizaci, řada politiků má dojem, že má odborné znalosti, zpřísňují 
se protierozní předpisy, omezují se agrochemické vstupy a roste snaha 
o zadržování vody v krajině. Spolu s tím zemědělci čelí riziku eroze a 
utužení půdy, nedostatku nebo naopak přebytku vody a nedostatku 
pracovníků.

I těmto tématům se věnoval seminář 
společnost Leading Farmers, s.r.o. 

Kromě pojmenování rizik ale tato spo-
lečnost nastínila možná řešení, který-
mi zemědělci mohou odolávat těmto 
tlakům a spolu s tím zvyšovat svoji 
konkurenceschopnost.
Společnost Leading Farmers, s.r.o. 
byla založena v roce 2000, nyní je vět-
šinově vlastněna soukromými norský-
mi investory. Během posledních let se 
stala uznávaným partnerem velkých 
zemědělských podniků pro zavádění 
inteligentních zemědělských techno-
logií.
Moderní technologie
Hlavním zaměřením podniku je dis-
tribuce a vývoj inteligentních země-
dělských technologií a elektroniky 
zemědělských podniků, systémová 
integrace v oblasti přesného země-
dělství, poradenství v oblasti země-
dělství, zpracování dat a internetová 
poradenská, obchodní, komunikační 
a informační platforma www.leading-
farmers.cz.
Prodejním územím je Česká repub-
lika a Slovensko s určitými exportní-
mi aktivitami do různých evropských 
zemí. Od roku 2015 působí na Sloven-

sku sesterská společnost - Leading 
Farmers SK, s.r.o.
Řešení výzev, které stojí před země-
dělci, společnost vidí v moderních 
technologiích. Satelitní navigace s 
vysokou přesností pomocí korekční-
ho signálu RTK a řízení pomocí toho-
to systému je jen základem. Na tuto 
technologii navazují další, jako je 
například optimalizace tras po poli, 
variabilní dávkování hnojiv, osiv, pro-
středků na ochranu rostlin, ale také 
řízená doprava po pozemcích, nebo 
úplná změna agrotechniky a použí-

vání například systému konturového 
hospodaření.
Například technologie MacGrow 
umožňuje kvalitnější ochranu rostlin. 
MagGrow je patentovaná technolo-
gie pro tvorbu postřikových kapének, 
která poskytuje významné snížení 
úletu o více než 70 % a zlepšení po-
krytí postřikem až o 40 % ve srovnání 
s konvenčním postřikem. MagGrow 
má mnoho dalších výhod při aplika-
ci přípravků na ochranu rostlin, jako 
je výrazné snížení spotřeby vody až o 
50 %, prodloužení aplikačního okna a 
úspory pracovního času.
Nástup robotů
Velkým krokem vpřed, který je reak-
cí na stále vyšší potřebu udržitelného 
rozvoje a zároveň na nedostatek pra-
covníků v zemědělství, je robotizace. 
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KVALITA • INOVACE • SOFISTIKOVANÁ ŘEŠENÍRadek Svoboda
tel.: 724 531 213

Jan Bradáč
tel.: 601 089 405

Václav Jirka
tel.: 724 717 781
Aleš Otáhal
tel.: 607 942 057

Je to jednoduché.
Moderní navigační
systém s pilotem
přináší prospěch
hospodáři i půdě.

Akční cena se slevou 10 %
do 31. 8. 2019!

Kontakty

Přinášíme přesné 
zemědělství. Víme jak!
www.Leadingfarmers.cz

*  Cena je za sadu bez instalace ve verzi 
pro přesnost +/- 20 až 25 cm. Možno 
instalovat na většinu dobrých traktorů. 
Instalace 15 000 Kč bez DPH. Systém je 
možno kdykoliv později upgradovat na vyšší 
přesnost a připojovat různá další automatická 
zařízení. Akce platí jen při přímém nákupu 
u Leading Farmers CZ, a.s.

celkem jen za 

155 000 Kč*

ceníková cena 172 400 Kč bez DPH

bez
DPH

%

í

celkem jen za 

155 000 Kč* bez
DPH

GFX-750
+ EZ-Pilot Pro

Letos společnost Leading Farmers 
představila první autonomní nosič ná-
řadí Agrointelli Robotti. Svojí nízkou 
váhou (celý stroj váží cca 1700 kg) se 
minimalizuje utužení půdy.
Robot pracuje autonomně, ale kdyko-
liv lze převést na manuální ovládání 
pomoci tabletu. Toho se využívá při 
nakládání nebo skládání na podval-
ník, na kterém se musí na pole do-
pravit. Dosah manuálního ovládání 
je 300 m. Pomocí tabletu je zajištěn i 
nepřetržitý dohled nad strojem.
Data, která má farma k dispozici se 
doplní o data získaná od robota bě-
hem jeho práce a lze tak lépe opti-
malizovat jednotlivé operace, např. 
ošetřit postřikem jen část porostu. 
Naplánování pohybu po pozemku se 
provádí v uživatelském rozhraní na 
webu, kde zůstane i uložen.
Základní verzi robota lze ještě rozšířit 
o další funkce jako je například ka-
merový systém, který umožňuje roze-
znávat plevele na pozemku a vytvořit 
tak mapu zaplevelení v řádkových kul-
turách. Umí i rozlišit trávy a jeteloviny 

na pastvině a aplikovat tak rozdílnou 
dávku hnojení dusíkem.
Požadavkem je okamžitá reakce na 
jakýkoliv jev na poli a odvrácení ne-
bezpečí. Proto stroj stále skenuje pro-
stor kolem sebe a je schopný identifi-
kovat překážky v podobě lidí, zvířat i 
objektů, které má před sebou a oka-
mžitě zastavit. Kromě toho jsou na 
stroji tři bezpečnostní tlačítka k oka-
mžitému zastavení stroje.

Robot je schopen zasít 10 ha cukrové 
řepy za den a pohybuje se rychlostí 6 
– 8 km/hod. Objem nádrže je 40 litrů 
a umožní tak práci při ošetřování po-
zemků na ploše 5 – 6 ha, ale již nyní 
má výrobce v plánu kapacitu nádrží 
navýšit. Robot může nést různé typy 
nářadí v záběru od 1,5 do 3 metrů a 
disponuje hydraulickým systémem s 
nosností 750 kg.

Text a foto Vladimír PÍCHA
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Nový rozměr ochrany rostlin

S novým modelem Leeb 4 AX HORSCH nyní nabízí postřikovač pro 
segment středního trhu. Leeb LT je 4000litrový návěsný postřikovač, 
který zaručuje maximální provozní komfort a nabízí mnoho verzí 
vybavení. Stejně jako všechny ostatní postřikovače HORSCH, je vybaven 
osvědčeným systémem Leeb BoomControl, který zaručuje optimální 
ovládání ramen. 

Kapacita plastové nádrže je 3800 
litrů pro postřikovou jíchu a 400 li-

trů pro čistou vodu. Optimální kvalita 
povrchu uvnitř i vně nádrže umožňuje 
snadné čištění. K dispozici je písto-
-membránové čerpadlo s výkonem 
270 l / min nebo 400 l / min, které je 
poháněno hnacím hřídelem. Přehled-
ně uspořádané řídicí centrum Leeb AX 
je vybaveno dvěma vícecestnými venti-
ly, jeden ovládá sání a druhý tlakovou 
stranu stroje. 
Systém vyniká jednoduchou manipulací 
a pevnou konstrukcí. Plnící nádoba je 
podobná jako u známých větších návěs-
ných modelů Leeb a má kapacitu 35 lit-
rů. Vysoký plnící výkon umožňuje rychlé 
a důkladné rozpuštění práškových a gra-
nulovaných prostředků na ochranu rost-
lin. S ovládáním ramen BoomControl 
nový Leeb AX spolehlivě udržuje vzdále-
nost k cílové ploše 50 centimetrů při pro-
vozní rychlosti až 15 km / h. Standardní 
vzdálenost trysek je 50 cm. Ramena s 
pracovními záběry od 18 do 30 metrů 
jsou rozdělena do pěti až devíti sekcí.

Oj může být vybavena horním nebo 
dolním závěsem. Jako volitelný dopl-
něk je k dispozici řízení oje, které za-
ručuje automatické, přesné sledování 

stop. Nový Leeb AX může pracovat s 
šířkou stopy od 1,5 do 2,25 metru, 
kterou lze kdykoliv změnit. Leeb 4 AX 
je plně kompatibilní s ISOBUS a může 
být použit například se známými ter-
minály HORSCH. Vývoj nového HOR-
SCH Leeb 4 AX byl zaměřen na přizpů-
sobení se různým situacím.

Vladimír PÍCHA
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Chytřejší práce s daty

Platforma MyCaseIH poskytuje rychlé a pohodlné přihlášení pomocí 
jednoho bodu pro zákazníky Case IH prostřednictvím intuitivního a 
snadno použitelného rozhraní. Nový telematický portál AFS Connect 
™ jim umožňuje mapovat, spravovat a analyzovat agronomická data a 
informace o strojích.

Přední světový výrobce zemědělských 
strojů Case IH poprvé veřejně před-

stavil novou platformu MyCaseIH zalo-
ženou na cloudu, která zákazníkům po-
skytne jediné kontaktní místo se všemi 
prvky značky Case IH.
Case IH také upozornil na svůj nový te-
lematický portál AFS Connect ™, který 
pracuje ve spojení s MyCaseIH a obsa-
huje tři hlavní prvky: správu vozového 
parku, správu polí a správu dat. Aplikace 
AFS Connect Mobile, která se zaměřuje 
na poskytování informací zemědělcům a 
smluvním partnerům o správě vozového 
parku, bude dostupná prostřednictvím 
Apple App Store nebo Google Play Store 
a je kompatibilní s mobilními zařízeními 
iOS i Android.
Maxime Rocaboy, marketingový ma-
nažer produktu Precision Farming So-
lutions AFS pro Case IH - EMEA, uvedl: 
„MyCaseIH je jedinečný vývoj, který 
zákazníkům poskytne jednoduché při-
hlášení k jejich účtu. Investovali jsme 
mnoho času a úsilí do vývoje nového roz-
hraní, které vyžaduje pouze minimální 
počet kliknutí pro přístup k maximální-
mu množství informací. “
Společně s mnoha dalšími účty pro uklá-
dání dat založenými na cloudu, jakmile 
se uživatel přihlásí k MyCaseIH, bude 

mít možnost vidět přehled o své činnosti 
a bezproblémově přistupovat ke všem 
funkcím v ní kliknutím na ikony Fleet 
Management, Farm Management a 
Data Management. Klíčovým bodem je, 
že všechna zařízení a agronomická data 
jsou bezpečně uložena v cloudových 
serverech, jsou „vlastněna“ zákazníkem 
a mohou být kdykoli dostupná, spravo-
vána, sdílena nebo odstraněna.
MyCaseIH nabízí zákazníkům centrální 
referenční místo podpůrných materiálů 
se všemi nástroji a informacemi potřeb-
nými pro správu jejich vozového parku a 
kontaktních informací. Poskytuje také 
bezproblémový přímý přístup na webové 
stránky společnosti Case IH a Centrum 
nápovědy spolu s rozsáhlou škálou infor-
mačních zdrojů, které se týkají vybavení, 
které zaregistrovali.
MyCaseIH bude také primárním pří-
stupovým bodem pro nový telematic-
ký portál Case IH AFS Connect ™. Celý 
ekosystém zahrnující stroje, telematiku, 
sdílení dat a aplikace. AFS Connect je 
přístupný prostřednictvím uživatelsky 
přívětivého operačního systému Case IH 
AFS a umožňuje zákazníkům mít infor-
mace o jejich provozu na dosah ruky, ať 
jsou kdekoli. Je také vybaven přístupem 
k zařízení Case IH v reálném čase na ja-

kémkoli zařízení s informacemi, jako je 
poloha, palivo a statistiky motoru zob-
razované na obrazovce „Podrobnosti o 
vozidle“.
AFS Connect poskytuje zemědělcům 
a jejich dodavatelům vizualizaci jejich 
vozového parku a agronomických dat 
spolu se schopností bezproblémového 
přenosu dat důvěryhodným partnerům. 
Systém pomáhá s každodenním řízením 
podnikání a dat poskytováním map po-
krytí, umístění strojů a oznámení, spolu 
s agronomickými daty a oprávněními k 
datům a schopností sdílet data s poradci 
třetích stran. AFS Connect také pomáhá 
prodejcům Case IH, aby poskytovali pr-
votřídní, proaktivní služby a efektivněji 
spolupracovali přímo se zákazníky.
Pomocí mobilní aplikace AFS Connect 
budou moci zobrazit „živou“ mapu, kte-
rá poskytuje přehled o stavu a umístění 
všech registrovaných vozidel vzhledem 
k poloze uživatele. Tato mapa obsahu-
je ikony, které označují typ a stav vozi-
dla, včetně údajů o motoru a množství 
paliva, tlačítka, která se zaměřují na 
umístění uživatele nebo vozového par-
ku, legendu označující stavové barvy 
a seskupení okolních vozidel. Odkaz s 
Mapami Google umožňuje uživateli na-
plánovat nejkratší cestu z libovolného 
počítače z aktuálního umístění, zatímco 
aplikace umožňuje jejich umístění sdílet 
s jinými zařízeními prostřednictvím apli-
kace WhatsApp nebo textové zprávy.

Vladimír PÍCHA
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Využití pomocných plodin v pěstebních 
technologiích 

Současné trendy vývoje pěstebních postupů polních plodin reagují 
na celospolečenské požadavky kladené zemědělskou výrobu. 
Celospolečenské požadavky se zásadním způsobem promítají nejen 
do preferencí zpracovatelů a spotřebitelů zemědělských produktů, 
ale i do  legislativních norem. Celospolečenské požadavky jsou 
obecně spojovány s tzv. ekologizací zemědělské výroby ve vztahu ke 
kvalitě potravin a k eliminaci negativního vlivu zemědělství na životní 
prostředí. 

Tento velmi zjednodušený pohled 
však vede k nesystémovému ře-

šení problémů a tvorbě nových rizik. 
Na odborné úrovni je vývoj nových 
pěstebních systémů řešen zejména 
z hlediska:
1. omezení energetické náročnosti 

systémů
2. zamezení degradačních procesů 

půdy, včetně eroze
3. zvýšení využití vody a omezení její-

ho znečišťování
4. snížení vstupů pesticidů a dalších 

škodlivých látek na jednotku plochy 
půdy

5. snížení spotřeby a zvýšení efektivity 
využití průmyslově vyráběných hnojiv

6. zvýšení vstupů organické hmoty do 
půdy, včetně systému biologického 
zpracování půdy

7. stabilizace potravní nabídky pro 
mikrobní společenstva v půdě a 
zajištění druhové pestrosti půdní 
mikroflóry

8. podpora druhové pestrosti agrofy-
tocenóz za účelem podpory volně 
žijících organismů ve vztahu k ome-
zení škod škodlivými činiteli

9. zvýšení dočasné fixace oxidu uhliči-
tého

10. zvýšení produktivity pěstebních sys-
témů na základě využívání biotic-
kých principů

Na nutnost snižování negativního vlivu 
zemědělství na životní prostředí pou-
kazují Tilman et al. (2002) a Robertson 
a Swinton (2005). Nové pěstební tech-
nologie by měly využívat tzv. princip 
biotické intenzifikace (Cadoux et al., 
2015). Biotická intenzifikace spočívá v 
cíleném využití pozitivních a negativních  
biologických interakcí mezi rostlinou a 
půdou, ostatními rostlinami, mikroorga-
nismy, škodlivými a užitečnými zástupci 
z říše hmyzu apod. Na využití biotické in-
tenzifikace z hlediska zvýšení úrodnos-
ti půdy a při ochraně rostlin poukazují 
(Doré et al., 2011; Gaba a spol., 2014). 

Zásadní roli zde hraje podpora druho-
vé pestrosti (Vandermeed et al., 1998; 
Ratnadas et al., 2012). Směsné prosty 
rozdílných druhů plodin mohou zvyšovat 
produktivitu systémů, omezovat výskyt 
škodlivých organismů, zvyšovat fixaci 
CO2 a omezovat ztráty živin (Malézieux 
et al., 2009).
Jednou z možností naplnění výše uve-
dených skutečností je uplatnění tzv. 
pomocných plodin v rámci pěstebních 
systémů. Pomocné plodiny jsou obecně 
vnímány jako rostliny, které napomáha-
jí dosažení pěstebních a ekologických 
cílů hlavní plodiny a mohou být využity 
i jako producenti hlavního produktu. 
Cílů, které mohou tyto plodiny plnit, je 
několik a mnohdy se vzájemně překrý-
vají. V rámci konvenčního a ekolo-
gického zemědělství se například 
jedná o:
1. eliminaci degradačních procesů 

půdy (omezení erozních procesů, 
podpora infiltrace a retence vody, 
zdroj organické hmoty, stabilizace 
rozkladných procesů, podpora půd-
ní struktury apod.)

2. snížení rizika zaplevelení porostů 
na počátku vývoje či v krizových 
fázích růstu, nebo po celou dobu 
vegetace

3. omezení rozvoje chorob a škůdců v 
rámci pěstované plodiny, či v plodi-
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ně následné, zejména ve vztahu k 
půdním patogenům

4. zajištění nutričních nároků porostů 
- v době růstu či po jejich odumření 
(cílené umrtvení porostu, vymrznu-
tí či potlačení hlavní plodinou) při-
spívají ke zlepšení výživného stavu 
hlavní plodiny (především zdroj N 
nebo P)

5. zvýšení využití slunečního záření a 
jeho kumulace do chemických va-
zeb s následnou transformací or-
ganické hmoty do půdy zajišťující 
efektivní degradovatelnost biomasy

Z hlediska stávajícího praktického vy-
užití pomocných plodin v pěstebních 
systémech se jedná o jejich uplatnění v 
rámci protierozní ochrany a tvorby mul-
če, omezování výskytu plevelů, snižo-
vání infekčního tlaku chorob a škůdců, 
zajištění výživy hlavní plodiny dusíkem a 
fosforem a v systémech dočasné fixace 
živin za účelem eliminace jejich propla-
vení do spodních vrstev půdního profilu.
Regulace plevelných 
společenstev pomocí 
pomocných plodin
Regulace plevelných rostlin pomocí po-
mocných plodin vychází z několika prin-
cipů. Dlouhodobě se v rámci praxe využí-
vá alelopatického působení pomocných 
plodin. Chemické látky vylučované koře-
ny během růstu, či uvolňující se z bioma-
sy, po umrtvení rostliny, omezují jak klí-
čivost semen plevelů, tak samotný růst 
již vzešlých plevelných rostlin. Alelopa-
tické působení vůči plevelům je proká-
záno u velkého počtu rostlinných druhů. 
V rámci rostlinné výroby se z hlediska 
praktického využití jedná o využití alelo-
patického působení druhů pěstovaných 

jako hlavní plodina, či jako meziplodina.  
Intenzivně je zkoumáno u rýže (např. 
(Norsworthy et al., 2011; Bernstein et 
al., 2014),  ale existují alelopaticky pů-
sobící odrůdy u ječmene a pšenice, ale 
také u slunečnice a ozimí řepky a dal-
ších druhů (např. Dhima et al. 2008; 
Asaduzzaman et al. 2014). Alelopatické 
působení vykazují i druhy vysévané jako 
meziplodiny: pohanka setá, jetel nacho-
vý, hořčice bílá, hořčice černá, ředkev 
olejná, vikev huňatá apod. (Jabran et 
al., 2015). Významné alelopatické pů-
sobení vykazují některé odrůdy či hybri-
dy čiroku (Weston et al., 2013). Známé 
je působení rostlin z čeledi brukvovitých 
na základě přeměny glukosinoláty  až 
na inhibiční isothiokyanáty (Halkier a 
Gershenzon, 2006). Inhibiční vliv rost-
linných zbytků je dán jednak přímým 
uvolňováním látek z poškozené či umr-
tvené biomasy, především však mezi-
produkty rozkladu v důsledku působení 

půdní mikroflóry. Alelopatické působe-
ní v kombinaci s působením rozkladu 
biomasy je popisován např. i u hořčice 
bílé, která byla pěstována jako podsev, 
či předplodina, při pěstování kukuřice. 
Další možností je využití samotných in-
hibičních látek obsažených v rostlinách 
pro tvorbu extraktů, které jsou následně 
aplikovány především formou postřiku. 
Tyto způsoby využití jsou však již mimo 
rámec technologií využívajících efekt 
pomocných plodin.
Dalším z nich je přímá konkurence mezi 
pomocnou plodinou, zde se jedná přímou 
konkurenci o živiny, vodu a především o 
světlo. Pomocné plodiny zde plní funk-
ci živého mulče. Živý mulč lze v rámci 
pěstebních technologií uplatnit jako 
celoplošně založený porost, do kterého 
dochází k následnému založení hlavní 
plodiny. Porost živého mulče je násled-
ně při setí mechanicky umrtven, nebo je 
umrtven chemicky po založení porostu. 
V Evropě se ověřují především technolo-
gie tzv. setí do živého či čerstvého mul-
če (např. Ilgen, 2017; Böhler a Dierauer, 
2017). Tyto systémy vycházejí z principů 
výsevu polních plodin do mechanicky 
umrtveného porostu meziplodiny. Porost 
meziplodin je pomocí řezných válců pova-
len nebo mulčovačem rozdrcen v rámci 
samostatné operace těsně před výsevem 
nebo při něm. Výsev probíhá pomocí stro-
jů, které umožňují výsev do nezpracované 
půdy, nebo konvenčními stroji pro výsev 
do částečně zpracované či zpracované 
půdy. Systémy jsou označovány jako „bio 
no-till“. Využívány jsou při pěstování obil-
nin, kukuřice  slunečnice.
Druhým způsobem je založení živého 
mulče jako podsevu v meziřádcích hlav-
ní plodiny. Pomocné plodiny jsou za-
kládány před založením hlavní plodiny, 
souběžně s hlavní plodinou, nebo až po 
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vzejití hlavní plodiny. Jednou z možností 
je zakládání pomocných plodin do pásů 
(jaro nebo podzim) mezi které je násled-
ně vysévána hlavní plodina. Pozitivní vliv 
výsevu kukuřice mezi pásy jílku vytrvalé-
ho založené na podzim z hlediska ome-
zení eroze a snížení zaplevelení popisují 
Brant et al. (2017). Využití živého mul-
če u obilnin popisuje např. Hiltbrunner 
(2005), v jehož pokusech rozteč mezi 
řádky obilniny činila 0,3 m. Založení 
porostů ozimé řepky se souběžným vý-
sevem pomocných vymrzajících plodin 
(bob obecný, čočka jedlá, hrachor setý 
a jetel nachový) vedlo ke snížení rozvoje 
plevelů (Cadoux et al., 2015).
Pomocné plodiny jako 
regulátory chorob a škůdců
V rámci využití pomocných plodin pro 
omezení výskytu chorob a škůdců se 
jedná o přímé efekty, které jsou spojeny 
přítomností pomocné plodiny na stano-
višti. V rámci ochrany rostlin proti hmy-
zím škůdcům se velmi často využívá 
rostlinných insekticidů. Ty jsou ve velké 
míře získávány jako extrakt z daného 
rostlinného druhu. Tyto biotické efekty 
však nejsou většinou dosažitelné při vy-
užití rostlinných druhů jako pomocných 
plodin. Pomocné plodiny pěstované 
souběžně s hlavní plodinou však přispí-
vají ke snižování selekčního procesu vý-
běru hostitelské rostliny hmyzem (např. 
Finch a Kienegger, 1997; Theunissen et 
al., 1995). Důvodem je zhoršení optic-
ké fáze výběru hostitelské rostliny, pro-
tože pomocné plodiny snižují optický 
kontrast mezi půdou a rostlinou.
Významnější roli hraje využití pomoc-
ných plodin při regulaci půdních pato-
genů. Zde se jedná o regulaci patogen-
ních baktérií, hub a virů, včetně půdních 
nematodů (Farooq et al., 2013). Využití 
alelopatických látek vůči půdním pa-
togenům vykazuje vyšší efektivitu ve 
srovnání s použitím chemické ochrany 

(Farooq et al., 2011). Standardně ale-
lopatické působení plodin využíváno v 
osevních postupech zaměřených na pěs-
tování cukrovky. K tomuto účelu se vyu-
žívá odrůd ředkve olejné a hořčice bílé 
rezistentních vůči háďátku řepnému (Le-
livelt a Hoogendoorn 1993, Rühm et al. 
2003). V rámci současných pěstebních 
systémů se však nejedná pouze o využití 
výše uvedených druhů jako strniskových 
meziplodin, ale ověřovány jsou i podsevy 
do meziřádku cukrové řepy s následným 
mechanickým umrtvením těchto rost-
lin. Zařazení hořčice bílé, ředkve olejné, 
řepky ozimé, slunečnice roční nebo sva-
zenky vratičolisté jako strniskové mezi-
plodiny snížilo napadení pat stébel ječ-
mene jarního (Lemańczyk et al. 2001). 
Tyto výsledky poukazují na možnost pří-
sevu vybraných meziplodin do porostů 
obilnin a jejich následné umrtvení herbi-
cidem (konvenční systémy) či mechanic-
ky plečkováním. Tato otázka je spojena 
i s pěstováním obilnin v širších řádcích.
Pomocné plodiny zdrojem 
živin pro hlavní plodinu
Zde se jedná o podsevy vikví v ozimé 

řepce, kdy podsev do jara vymrzne, 
nebo je umrtven herbicidem. Ověřová-
no je také souběžné pěstování fazolu 
a kukuřice (Paul, 2016). V těchto sys-
témech luskovina zajišťuje zlepšení 
půdní struktury, eliminaci eroze, kon-
kurenci vůči plevelům, optimalizaci 
funkce mikrobních společenstev a zá-
roveň představuje zdroj dusíku, a to jak 
během jejich růstu, tak po odumření. 
Intenzivně se zkoumá využití luskovin, 
a to i hrachů, z hlediska zpřístupnění 
fosforu v půdě pro ostatní plodiny a 
jako samotného zdroje jeho dobře pří-
stupných forem po odumření rostliny 
(např. Di Palo a Fornara, 2015; Alam-
gir a Marschner, 2016). 
Výše uvedených efektů luskovin jako 
pomocných plodin se začíná využívat i 
při pěstování hrachů jako meziplodin, 
a to jak prostorových monokultur, tak 
jejich směsí s jinými meziplodinami.
Uvedený článek vznikl za podpory Mini-
sterstva zemědělství ČR při České tech-
nologické platformě pro zemědělství.

Doc. Ing. Václav Brant, PhD
Česká zemědělská univerzita
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Geny a genetické markery ovlivňující 
užitkové vlastnosti prasat

Snaha o zlepšení užitkových vlastností a produkčních ukazatelů prasat, 
má za cíl především zefektivnění chovu prasat po stránce chovatelské 
i ekonomické. Z hlediska produkčních znaků nás především zajímají 
ukazatele výkrmnosti a jatečné hodnoty. Mezi ně řadíme především 
přírůstek a konverzi krmiva, dále také podíl libové svaloviny, podíl 
tuku jak intramuskulárního tak hřbetního a podíl jednotlivých masných 
partií. Rovněž je kladen důraz na ukazatele kvality vepřového masa 
jako je barva, pH, vaznost, textura, chemické složení, oxidační stabilita, 
zastoupení masných kyselin a v neposlední řadě také senzorické 
vlastnosti vepřového masa.

Mezi faktory ovlivňující kvalitu masa 
můžeme zařadit například pleme-

no, genotyp, krmení, manipulace před 
porážkou, omráčení a způsob porážky, 
podmínky chlazení a skladování. Obsah 
tuku, složení, jednotnost a oxidativní 
stabilita jsou ovlivněny především geno-
typem a strategií krmení, zatímco např. 
vaznost a barva masa jsou ovlivněny té-
měř všemi výše uvedenými faktory (Ro-
senvold and Andersen, 2003). 
Významným mezníkem v chovu prasat 
bylo zavedení umělé inseminace, která 
umožnila využití genetického potenciá-
lu zvířat. Dalším významným krokem je 
využití principů molekulární genetiky ve 
šlechtění prasat. Pomocí molekulární 
genetiky dochází k  detekci genů velké-
ho účinku, které řídí kvantitativní znaky 
- QTL (Miller et al., 2000). Dalším krokem 
po identifikaci QTL je identifikace genu, 
potažmo příčinné mutace či souboru 
mutací (variant), což je nezbytný bod v 
rámci praktického využití v šlechtitel-
ských programech prasat. V tomto ohle-
du se začala rozvíjet řada molekulárních 

metod ve vztahu k charakterizaci DNA 
sekvencí a detekci polymorfizmů (nejno-
věji DNA čipy) a současně vznikla řada 
databází obsahující nespočet sekvencí 
většiny živočišných druhů (DDBJ, EMBL, 
GenBank atd.). Nejvíce QTL bylo naleze-
no na chromozómu 1 a dále pak na chro-
mozómech 2, 4, 6 a 7 (Ford et al. 2001).
Jedním z hlavním limitujících fakto-
rů asociačních studií u kvantitativních 
znaků je analýza nedostačeného počtu 
genetických markerů (mikrosatelity či 
SNP). Analýzu nedostatečného počtu 
markerů by měly eliminovat právě DNA 
čipy-neboli microarrays DNA čipy umož-
ňují detekovat desetitisíce variant v rám-
ci jedné analýzy (Ramos et al. 2009). 
DNA mikročipy mohou být efektivně 
využity pro detekci polymorfismů, sekve-
nační analýzy či studie genové exprese 
(Bottwell a Sambrrook 2002). Princip 
techniky DNA čipů spočívá v hybridizační 
reakci mezi vzorkem DNA a sekvenčně 
specifickými DNA sondami, které jsou 
vázány na povrchu čipu. Na čipu může 
být imobilizováno až několik stovek tisíc 

sond specifických pro různé úseky DNA, 
což umožňuje analyzovat široké spekt-
rum mutací (Gojová a Kozák 2006). Vy 
užití DNA čipů je dnes poměrně rozšíře-
né především v oblasti chovu mléčného 
skotu.
Kandidátní a příčinné geny 
prasete
Metody studia kandidátních genů jsou 
založeny především na asociační analý-
ze mezi QTL a užitkovými znaky. Asoci-
ační studie mohou být provedeny celo-
genomovým studiem (Gibbs a Singleton 
2006) či testováním efektu jednoho či 
několika SNP na vybrané užitkové znaky 
hospodářských zvířat.
RYR1 (Ryanodinový receptor 1; 
HAL1; CRC1)
RYR1 dříve nazývaný jako halotanový 
gen (HAL) patří k nejdůležitějším příčin-
ným genům prasat. Byl lokalizován po-
mocí hybridizace in situ na chromozómu 
6 (Harbitz et al. 1990). Fujii et al. (1991) 
v genu RYR1 nalezli jednobodovou 
mutaci g.1843C>T (Arg615Cys), která 
je zodpovědná za syndrom maligní hy-
pertermie prasat. Tato vada způsobuje 
náchylnost zvířat ke stresu a především 
je příčinnou ztrát zvířat během výkrmu 
a po porážce se může projevit jako PSE 
vada masa. V šedesátých letech bylo 
zjištěno, že některá plemena, například 
Pietrain, nebo určité linie v plemeni Lan-
drace mají velký podíl zvířat náchylných 
na PSE, zatímco jiná plemena nebo linie 
nezaznamenala tuto vadu prakticky sko-

| 33

zemědělský zpravodaj 4/2019

živočišná výroba| 33



34 |

zemědělský zpravodaj 4/2019

živočišná výroba
ro vůbec (Sellier, 1998). Byla prokázána 
reakce prasat s recesivním homozygot-
ním genotypem nn (CC). Dominantní 
homozygoti NN (TT) a heterozygoty Nn 
(TC) touto vadou netrpí, nicméně hetero-
zygoti jsou přenašeči této vady.  Asociač-
ní analýzu mezi příčinnou mutací genu 
RYR1a užitkovými znaky u prasat publi-
kovala řada autorů (Krzęcio et al. 2007; 
Otto et al. 2007; Salmi et al. 2010 atd.).
 IGF2
Tento gen se nachází na chromosomu 
2 (databáze ensembl). Patří do skupiny 
impritovaných genů. IGF2 je exprimován 
pouze z paternální alely. Alela, která se 
dědí po matce se neexprimuje (Rosypal, 
2000). Gen ovlivňuje zmasilost, podíl a 
rozložení tuku a postnatální růst u pra-
sat. Nejnovější studie prokázaly také vliv 
genu IGF2 na složení mastných kyselin v 
jatečném těle prasat (Hong et al., 2015).  
U tohoto genu se běžně testuje mutace v 
intronu 7. V intronu 3 byla zjištěna příčin-
ná mutace ovlivňující svalový růst, ulože-
ní tuku a velikost srdce u prasete.
MC4R
MC4R se nachází na chromozómu 1. 
U prasat je tento gen spojován přede-
vším se znaky jatečné hodnoty a výkrm-
nosti (Kim et al.2000; Maagdenberg 
et al., 2007; Dvořáková et al., 2011; 
Van den Broeke et al., 2015a, 2015b). 
SNP mutace Asp298Asn (AF087937:c.
746G>A) má významný vliv na podíl 
hřbetního tuku u prasat. Alela A koreluje 
s vyšším podílem tuku a alela G s vyšším 
podílem 30 libové svaloviny (Dvořáková 
et al., 2011). Maagdenberg et al., (2007) 
a Reyer et al (2017) popisují příznivý vliv 
této mutace na průměrný denní přírůs-
tek. Ten je ovšem dán vyšším podílem 
tuku v jatečném těle. Hong et al. (2015) 
rovněž prokázal asociaci genu MC4R a 
složení mastných kyselin ve vepřovém 
mase. Především s kyselinou stearovou, 
γ – linoleovou a palmitovou. 
CAST
Gen CAST se nachází na chromozómu 2 
(Ernst et al. 1998). Calpain-calpastatin 
proteolytický systém hraje klíčovou roli v 
normálním růstu kosterníhosvalu a dále 
ovlivňuje odbourávání svalových bílko-
vin, čímž ovlivňuje proteolytický systém 
masa post mortem (Ropk-Molik et al., 
2014). Ciobanu et al. (2004) publikovali 
u tohoto genu asociační studii mezi sub-
stituční mutací Ser638Arg genu CAST 
a kvalitativními znaky jatečné hodnoty 
u prasat. Autoři uvádějí vliv na texturu 
masa a vodní metabolizmus ve svalech 
(Davoli et al., 2017; Zhang et al., 2018)
FTO
FTO se u prasat nachází na chromo-

somu 6 (Fontanesi et al. 2009). U lidí 
je tento gen spojen se znaky obezity a 
ukládání tuku (Dina et al. 2007; Frayling 
et al. 2007). Proto byla u prasat prove-
dena řada studií a detekováno několik 
SNP. U těchto SNP byla provedena aso-
ciační analýza pro znaky ukládání tuku, 
růstový potenciál, konverzi krmiva a 
intramuskulární tuk. Fan et al. (2009), 
identifikoli dva SNP, jeden v intronu 1 a 
druhý v exonu 3. Autoři ve své studii uvá-
dějí, že tyto dvě mutace jsou statisticky 
průkazně (P < 0,01) spojeny s růstovým 
potenciálem prasat a ukládáním tuku v 
jatečně upraveném těle prasete (Fonta-
nesi et al. 2009; Gan et al. 2015; Zhang 
et al. 2013). Navíc Fontanesi et al. 
(2009) uvádějí, že mutace v intronu 3 je 
spojena s obsahem intramuskulárního 
tuku u duroka a konverzí krmiva u ital-
ského bílého ušlechtilého (Large White).
FABP3 (Fatty acid binding protein 3)
Gen FABP3 se nachází na chromozó-
mu 6. V pracech Gerbense et al. (1997, 
1999, 2000), byly identifikovány 3 SNP 
genu FABP3 (jeden v 5´regulační oblas-
ti/HinfI a dva v intronu 2/MspI a HaeIII). 
Autoři uvádějí, že nalezli statisticky prů-
kazný vliv tohoto genu na výšku tuku v 
linii půlícího řezu a obsah intramuskulár-
ního tuku u plemene duroc. K podobným 
závěrům dospěla studie Li et al. (2010) 
jež uvádí, že byl nalezen vliv genu FABP3 
na intramuskulární tuk. Dále byla v této 
studii nalezena vyšší hladina exprese 
ve svalech u jedinců s vyšším obsahem 
intramuskulárního tuku. Navíc Zhao et 
al. (2010) nalezli vliv tohoto genu na 
průměrný denní přírůstek a zastoupení 
MUFA (monounsaturated fatty acids) a 
PUFA (polyunsaturated fatty acids).
Geny rodiny MYOD
Myogenní regulační faktory tedy geny ro-
diny MYOD (myogenin, MYF5, MYF6 and 
MYOD1  jsou zodpovědné, spolu s mno-
ha dalšími kofaktory pro řízení exprese 
genů, za řízení exprese genů potřebných 
pro tvorbu kontraktilních částí dospělé-
ho svalu (Bryson-Richardson a Currie, 
2008). Dále za utváření a zastoupení 
svalových vláken ve svalovině zvířat a 
člověka. Výsledky práce Klosowska et al. 
(2004) naznačily, že geny MYOD lze po-
važovat za kandidátní geny pro některé 
mikrostrukturální charakteristiky svalu 
m. longissimus lumborum u prasat.
MYOG (myogenin)
Tento gen byl lokalizován na chromozo-
mu 9. Tento gen hraje klíčovou roli v di-
ferenciaci svalů, řídí začátek fůze myob-
lastů a vznik myofibril (Soumillion et al., 
1997). Se začátkem exprese myogeninu 

je redukovaná exprese MYOD1 a MYF5.
MYOD1
Gen MYOD1 je první z rodiny genů 
MYOD, který byl izolován a osekvenován. 
Soumilion et al. (1997) lokalizovali gen 
na chromozomu 2. V průběhu embryo-
nálního vývoje ovlivňuje formování svalo-
vý vláken. Postnatální exprese MYOD1, 
MYF5 a MYOG genů  byla zaznamenána 
pouze ve skeletárních buňkách (Klo-
sowska et al. 2004).
MYF5
Tento gen je lokalizován a chromozómu 
5. Gen MYF5 se aktivuje u časného emb-
rya a přímo se účastní počátečního vývo-
je svalové buňky a hraje významnou roli 
v regulaci kosterního svalstva (Rudnický 
et al.,1993). Experimenty u myší proká-
zaly, že gen MYF5 má vliv na vývoj svalů 
počet a zastoupení svalových vláken. 
MYF6 (MRF4)
Gen MYF6 se nachází na chromosomu 
5. Olson et al. (1990) uvádí, že tetnto 
gen se projevuje zejména po naroze-
ní organismu a jeho hlavní úlohou je 
udržování myofibril v diferencovaném 
stavu. Dále má také vliv na fůzi satelit-
ních buněk s myofibrilami a podílí se i 
na regeneraci svalů. Je považován za 
kandidátní gen pro kvalitu masa (Zhou a 
Bornemann, 2001). Postnatálně je tento 
gen exprimován až 10x více než ostatní 
geny rodiny MYOD (Bober et al., 1991)
Další studované geny
FOXO1, TACC2, DEGS1, MTTP, SCD, 
LEPR
Z nejnovějších studií uvádíme například 
Ropka-Molik et al. (2018); (2017) nebo 
Ros-Freixedes et al. 2016. Tyto studie se 
zabývají využitím celogenomové analý-
zy pro určení chromozómových oblastí, 
genů a SNP variant na kvalitativní znaky 
jatečné produkce prasat.  Jelikož mezi 
konzumenty stoupá poptávka, přede-
vším po potravinách s dobrými parmetry 
kvality. V případě genů FOXO1, TACC2 
byl prokázán vliv na zastoupení a plo-
chu svalových vláken (Ropka-Molik et 
al. 2018). Gen MTTP mino jiné může 
pozitivně ovlivnit metabolismus mast-
ných kyselin, a ukazatele kvality jako je 
pH masa a jeho barva (Ropka-Molik et 
al. 2017). Práce Ros-Freixedes považuje 
SCD za kandidátní gen jehož SNP mo-
hou mít vli na zastoupení a biosyntézu 
mastných kyselin. Podobné asociace 
byly prokázány také v genu LEPR.
Uvedený článek vznikl za podpory Mini-
sterstva zemědělství ČR při České tech-
nologické platformě pro zemědělství.

doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D,
 Česká zemědělská univerzita v Praze
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právní okénko

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ ZSČR

Správa společné věci

Vzhledem k tomu, že zmiňujete nájemní 
smlouvu z roku 1998, tak pochopitelně v 
intencích ustanovení § 680 „starého“ OZ 
při změně vlastníka přecházejí všechna 
práva a povinnosti na nového vlastníka. 
Za trvání této nájemní smlouvy uvede-
né platilo i po účinnosti NOZ, tedy po 
1.1.2014 a to do doby, než se družstvo 
stalo spoluvlastníkem. Pak již pojmově 
nemohlo jít ze strany družstva o užívání 
z titulu nájmu či pachtu, neboť jedním z 
obligatorních atributů těchto institutů je, 
že jejich předmětem musí být věc (zde 
pozemek) cizí. Tedy od roku 2016, kdy 
se družstvo stalo spoluvlastníkem, šlo o 

správu společné věci - § 1126 a násl. zá-
kona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Platí, že při rozhodování o společné věci 
se hlasy spoluvlastníků počítají podle ve-
likosti jejich podílů s tím, že o běžné sprá-
vě společné věci rozhodují spoluvlastníci 
většinou hlasů. Vzhledem k tomu, že 
družstvo je majoritním spoluvlastníkem, 
přísluší toto právo družstvu – a to rozhod-
lo, že společnou věc bude užívat. Toto 
užívání by v ideálním případě mělo být 
podloženo smlouvou o správě společ-
né věci – vzor takové smlouvy zasílám 
v příloze. Donutit kohokoliv k uzavření 
smlouvy však pochopitelně nelze. Nic-

méně minoritní spoluvlastník má právo 
na nějaké plnění (ideálně dohodnuté) a 
to v míře odpovídající jeho spoluvlastnic-
kému podílu – jde o formu náhrady za 
užívání (obdoba pachtovného). Pokud 
mu zasíláte finanční částku, která odpo-
vídá obvyklé výši pachtovného (za jeho 
podíl), pak je to v pořádku – to je onen 
„podíl z plodů a užitků“ ze společné věci 
(§ 1118). V zájmu dobrých vztahů bych 
však doporučoval  onoho menšinové-
ho spoluvlastníka informovat (vysvětlit) 
kdo, od kdy a jak společnou věc užívá a 
navrhnout mu uzavření smlouvy o sprá-
vě společné věci. 

Od roku 1998 máme nájemní smlouvu na pozemky, kde byli 2 spoluvlastníci, každý ½.  Jeden spoluvlastník zemřel 
a dědické řízení se protahovalo, což jsme zjistili když se nám vracela složenka za nájemné.  Dědicem se staly dvě 
dcery, každá 1/6. V roce 2016 jsme odkoupili pozemky od 1 spoluvlastníka ½  a dále v polovině roku 2016 další 1/6. 
Takže jsme vlastníky 5/6. Druhý spoluvlastník 1/6  nám vůbec nesdělil že se stal dědicem, ale přesto po zjištění  
adresy námi dostupných informací jsme nájemné zasílali a zasíláme. Nyní však přišel dopis, kde spoluvlastník 1/6 
požaduje vyúčtování jak bylo s těmito pozemky nakládáno a zároveň žádá o zaslání podílu z plodů a užitků z těchto 
pozemků. Proto se ptám, když byla NS uzavřena už v roce 1998  přechází práva a povinnosti na nového vlastníka 
a nebo platí podle zákona 89/2012Sb. obč. zákoníku, že musí být uzavřena dohoda o společném užívání věci a má 
tudíž nárok na podíl z plodů a užitků z pozemků?

Mzda ve svátcích

V dotazovaném případě je aplikace usta-
novení § 115 odst. 3 ZP v pořádku. Toto 
ustanovení je třeba vykládat následov-
ně: Pokud svátek připadne na den, který 
je pro zaměstnance podle rozvržení jeho 
pracovní doby pracovním dnem, mo-
hou nastat dvě situace – zaměstnanci 

z důvodu svátku práce odpadla anebo 
mu zaměstnavatel výkon práce nařídil, 
případně s ním výkon práce dohodl. V 
prvním případě se mzda zaměstnance 
nekrátí, přestože se v důsledku svátku 
snížil rozsah zaměstnancem odpraco-
vané doby. Uvedené platí pochopitelně v 

případech, kdy je zaměstnanec odměňo-
ván měsíční mzdou. Pokud by s ohledem 
na systém odměňování  (hodinová časo-
vá mzda či úkolová mzda) zaměstnanci 
z důvodu takto odpadlé práce ušla mzda 
nebo její část , náleží mu náhrada takto 
ušlé mzdy ve výší průměrného výdělku.

Chtěla bych se zeptat na placení svátků u pracovníků, kterým se poskytuje měsíční mzda. V současné době 
se řídíme § 115 odst. 3 Zákoníku práce. To znamená, že se těmto zaměstnancům měsíční mzda za odpadlou 
pracovní dobu snižuje a místo ní obdrží náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Evidence členů

Pokud jde o evidenci resp. seznam čle-
nů, povinnosti družstva v této věci urču-
je ustanovení § 580 zákona č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (ZOK). Na základě tohoto 
ustanovení družstvo do seznamu čle-
nů zaznamená u zemřelého člena den 
a způsob zániku členství (členství dle 
ustanovení § 610 písm. f) zaniká smr-
tí) a to bez zbytečného odkladu poté, 
co mu bude tato skutečnost relevant-
ním způsobem prokázána. Vzhledem 
k tomu, že, jak uvádíte, není ukončeno 
dědické řízení, není tedy ani známo kdo 
je dědicem a zda bude či nebude čle-

nem družstva, v dané chvíli je důsled-
kem úmrtí člena prosté snížení počtu 
členů – a to pochopitelně i ve vztahu 
k připravované členské schůzi. Pokud 
pak jde o počítání hlasů na členské 
schůzi a její usnášeníschopnost, tyto 
otázky řeší ustanovení § 644 až 646 
ZOK. V intencích ustanovení § 644 je 
podmínkou usnášeníschopnosti člen-
ské schůze „přítomnost většiny všech 
členů majících většinu všech hlasů“ 
(pokud zákon- § 650 ZOK či stanovy 
nevyžadují účast členů majících vyšší 
počet hlasů). Je-li tato podmínka splně-
na, členská schůze se usnáší většinou 

hlasů přítomných členů (pokud opět 
zákon či stanovy nevyžadují vyšší počet 
hlasů). V této souvislosti poznamená-
vám a zdůrazňuji, že v zákoně použitou 
dikci „přítomna či přítomných“ nelze 
vykládat ve smyslu obligatorní osobní 
přítomnosti a to vzhledem k ustanovení 
§ 635 odst. 2 ZOK – člen se zúčastňuje 
členské schůze osobně nebo v zastou-
pení. Proto účast i hlas zástupce člena 
na základě písemné plné moci je třeba 
chápat stejně, jako by byl přítomen sám 
člen (je přítomen v zastoupení).

Jak máme postupovat v evidenci členů ZD v případech, kdy člen družstva zemře a my k datu konání členské 
schůze neznáme jeho dědice - právního nástupce? Jak počítat počet členů v tomto mezidobí? Jak počítat hlasy při 
prezenci-usnášeníschopnost schůze a hlasování na členské schůzi samé?




