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Seminář se koná ve středu dne 22. října 2014 od 10.00 hod. v budově MZe ČR (Těšnov 17, 
117 05, Praha 1) ve velké zasedací místnosti č. 400. 
 

PROGRAM 
 
Moderátoři:  Ing. Ivan Kulík, MZe,  Ing. Ctibor Perlín, CSc., VÚPP, SpV 
 
Slavnostní zahájení: Ing. Jaroslava Beneš Špalková - náměstkyně ministra a předsedkyně 
Českého výboru pro spolupráci s FAO 
 
Ing. Michal Kulík, MZe 
Informace o oslavách SDV v Římě 
 
Ing. Jaroslav Šebek, ASZ 
Rodinné hospodaření v ČR očima farmáře 
 
Bc Martin Charvát, MZe 
Ekologické aspekty rodinného hospodaření 
 
Ing. Jindřich Pokora, SZPI Brno 
Zkušenosti SZPI s prodejem potravin ze dvora 
 
MVDr. Jiří Hlaváček, Ústřední veterinární správa SVS ČR 
Zkušenosti s prodejními automaty na mléko 
 
Doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D., Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze 
Způsoby  hospodaření a produkty tradičního zemědělství u českých krajanů 
v rumunském Banát 
 
Mgr. Kateřina Vítů, RNDr. Halina  Matějová, LF MU Brno 
Problematika plýtvání potravinami 
 
Účast na semináři není vázána na vložné ani na předběžné účastnické přihlášení. 
 



 
 

 
 

ÚVODNÍ SLOVO 

 

Dámy a pánové, dobré dopoledne,  

          dovolte mi, abych Vás tímto srdečně přivítal na dnešním semináři, který pod záštitou 
Ministerstva zemědělství pořádá Výzkumný ústav potravinářský Praha ve spolupráci se 
Společností pro výživu. Seminář se tradičně koná u příležitosti Světového dne výživy, který 
jsme si připomněli 16. října tohoto roku jako 69. výročí založení organizace OSN pro výživu 
a zemědělství. 

Tématem letošního Světového dne výživy, který se ve světě připomíná jako World 
Food Day, je rodinné farmaření, tedy Family Farming. Důvodem pro tuto volbu je fakt, že 
Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2014 rokem rodinných farem. Toto téma se logicky ze 
všech organizací systému OSN nejvíce dotýká činnosti FAO. To také věnovalo mnoho úsilí 
propagaci a výzkumu rodinného farmaření a připomínání jeho důležitosti pro světové 
zemědělství a výživu, pro odstranění hladu i pro udržitelný rozvoj a ochranu životního 
prostředí. Rok rodinných farem byl tématem pro všechna významnější zasedání a konference 
v oblasti zemědělství a výživy pořádaných v tomto roce. Zejména je v této souvislosti nutno 
zmínit Regionální konferenci FAO pro Evropu a střední Asii a zasedání Výboru pro světové 
potravinové zabezpečení, které se konalo minulý týden. 

Rodinný model zemědělské produkce je celosvětově nejrozšířenějším způsobem 
hospodaření. Rodinnou farmu je sice složité definovat dle rozlohy obdělávané půdy či dle 
objemu produkce, ale vždy má specifický způsob managementu a práci z velké části 
obstarávají členové rodiny. Rodinné farmy jsou hlavním producentem potravin, zejména 
v Asii a Africe, kde převažují rodinné farmy malých rozloh. 

I v Evropské unii hrají rodinné farmy důležitou roli. Jsou základním modelem 
zemědělství ve většině členských států. Přestože v České republice převažují spíše větší 
zemědělské podniky, což je dáno historickým vývojem, jsou rodinné farmy významnou 
složkou českého zemědělství a pro jeho budoucnost a rozvoj jsou zásadní. Rodinné 
zemědělství v ČR zajišťuje nejen produkci kvalitních potravin, ale rovněž přináší na venkov 
zaměstnanost, udržuje kulturní krajinu a kultivuje život v obcích. 

Význam roku rodinných farem z pohledu českých zemědělců a spotřebitelů 
vyzdvihuje například Asociace soukromého zemědělství ČR. MZe rodinné farmy propaguje 
prostřednictvím projektu „Poznej svého farmáře“, který zájemcům umožňuje během dnů 



 
 

 
 

otevřených dveří poznat zblízka život a práci českých farmářů. V České republice roste zájem 
o potraviny z farem a malých zpracoven a stoupá informovanost spotřebitelů o původu, 
složení a výživové hodnotě potravin. Proto nemám o budoucnost českých rodinných farem 
obavy a věřím v jejich další rozvoj. 

Příspěvky, které zazní v rámci dnešního semináře, se budou věnovat rodinnému 
farmaření z různých úhlů pohledu. Vyslechneme si názory zástupce Asociace soukromého 
zemědělství, zhodnotíme environmentální přínos rodinných farem a zástupci kontrolních 
orgánů nás budou informovat o specifikách prodeje produkce rodinných zemědělců. 
Vyslechneme také příspěvek o hospodaření českých krajanů v rumunském Banátu a tím tak 
trochu nahlédneme do zahraničí a zároveň do minulosti našeho zemědělství. Závěrečný 
příspěvek pak připomene palčivé téma plýtvání potravinami, což je také jedna ze současných 
priorit  Ministerstva zemědělství.                                                                                                          

     Ing. Petr Ježek 
                                   vrchní ředitel  
          odboru zahraničně obchodní spolupráce MZe 

                                                                                                                                                                
            
      

 



 



 

Ing. Michal Kulík, MZe: Informace o oslavách SDV v Římě 

Každoročně je 16. říjen vyhrazen připomenutí SDV v římském sídle FAO. 
Letos proběhly oslavy během 41. zasedání Výboru pro světové potravinové 
zabezpečení. Delegáti tohoto zasedání měli možnost vyslechnout proslovy 
významných osobností během úvodního ceremoniálu. Dále byla na programu 
prezentace zprávy FAO o stavu výživy a zemědělství, tzv. SOFA a společná 
akce World Food Day a Výboru pro světové potravinové zabezpečení 
“Innovation in family farming: towards ensuring food security and nutrition”. 

Tématem letošního World Food Day bylo rodinné farmaření s podtitulem 
“Feeding the world, caring for the earth” – Sytí svět, stará se o Zemi. Tento 
podtitul připomíná stěžejní roli rodinného farmaření nejen z hlediska produkce 
potravin a zajištění kvalitní výživy, ale i z hlediska environmentálního. 

Generální ředitel FAO José Graziano da Silva v úvodu připomněl, že svět 
udělal pokrok v boji proti hladu. Mnohé země naplnily rozvojový cíl tisíciletí a 
snížily počet hladovějících o polovinu. Ale je potřeba další úsilí a mobilizace 
zdrojů. 

Role rodinného zemědělství je nezastupitelná. Na světě je 570 milionů 
farem a 500 mil z nich, tedy 9 farem z 10ti, je rodinného typu. I když je tato 
skupina velmi různorodá, je drtivá většina z nich menších než 2 hektary. 
Zároveň mnoho těchto farmářů a jejich rodin, i když jsou producenty potravin, 
trpí hladem nebo je jím v kritické míře ohroženo. 

Jako zásadní potřebu dalšího rozvoje produkce a zlepšení potravinového 
zabezpečení ve světě označil Generální ředitel inovace v oblasti technologií, 
politik, výzkumu a vzdělávání, a jejich širokou aplikaci. V tomto úsilí bude 
FAO i nadále podporovat jednotlivé státy, ale ty musí přijmout svou 
odpovědnost za potravinové zabezpečení svých občanů. 

Závěrem se Generální ředitel přihlásil k závazku FAO, jehož povinností 
je bojovat proti hladu a zlepšit výživu a stav zemědělství. 

Hlavní mluvčí a velvyslankyně OSN, královna Maxima, se vyslovila pro 
inkluzivní financování rozvoje rodinného farmaření a hovořila o svých 
zkušenostech z cest. Poznala řadu farmářů, jimž již malý úvěr umožnil odrazit se 



ode dna a pozdvihnout svou farmu ze samozásobitelské úrovně na úroveň tržní. 
Takový posun má přesah do dalších oblastí (sociální, vzdělání, zdravotnictví). 
Změna je přitom skutečně rychlá. Zejména je dle královny třeba podpořit ženy, 
protože ty mají obecně přístup ke zdrojům i k finančním nástrojům nejobtížnější. 
Finanční rozvoj posílí odolnost farmářů proti krizím, posílí sebevědomí a 
umožní další investice. 

Papež František ve své zdravici zejména vzpomněl na všechny hladovějící 
a upozornil na to, že nelze vnímat pouze čísla a statistiky, ale že je potřeba vidět 
tragédii, kterou hlad přináší každé jedné lidské bytosti. I pro papeže je velikým 
morálním problémem dneška plýtvání potravinami, zvláště vzpomeneme-li na 
všechny hladovějící. Připomínat si každoročně SDV je dobré, ale zásadnější je 
každodenní a soustředěné úsilí, které povede k překonávání konfliktů a úpravě 
mezinárodních vztahů. Papež opět vyzval k narovnání světového obchodu 
s komoditami a potravinami, který je dle něj v současnosti nespravedlivý a 
pokřivený a znevýhodňuje chudé a ohrožené. Apeloval na dodržování lidských 
práv. Pozastavil se nad faktem, že objem oficiální rozvojové pomoci 
poskytované rozvinutým světem klesá. 

John Agyekun Kufuro, bývalý prezident Ghany, ve svém projevu apeloval 
na nutnost přizpůsobit se klimatické změně a zároveň zajistit potraviny pro stále 
rostoucí populaci. Růst populace a související nutný růst výroby bude přitom na 
přírodní zdroje vytvářet tlak. Musíme tedy hledat metody pro rozvoj 
udržitelného zemědělství adaptovaného na klimatické změny (climate smart 
agriculture). Zároveň je pro malé farmáře, zejména pro ženy a pro mladé, 
potřeba vytvořit podmínky pro vstup na trh a pro jejich technologický rozvoj. Za 
vzor rozvoje uvedl Vietnam, kde se díky podpoře drobného zemědělství 
podařilo snížit chudobu, a z dovozce potravin se stal čistý vývozce. Pochválil 
rovněž svou vládu, která dokázala zemi povznést z kategorie nejméně 
rozvinutých zemí LDC do zemí s nižším středním příjmem. 

Maurizio Martina, italský ministr zemědělství, svůj projev zaměřil na 
význam rodinných farem pro italské zemědělství. Historie a tradice italských 
farmářů a producentů potravin je slavná. Ministerstvo podporuje a chrání 
tradiční výrobce, pomáhá zavádět systémy kontroly kvality a ochranné známky 
a podporuje jejich vstup na trh. Rodinné farmy jsou zásadní pro tvorbu kulturní 
krajiny a venkovského rázu. Proto Itálie bojuje proti přílišné industrializaci 
venkova s vědomím, že evropská populace stárne, což se nejvíce dotýká 
zemědělců. 



Ohledně světových problémů malých farmářů připomněl vicepresident 
Mezinárodního fondu pro zemědělský rozvoj (IFAD) Michel Mordasini, potřebu 
zajistit přístup ke zdrojům, tedy zejména k půdě a zabránit záborům půdy (land 
grabbing). Také připomněl, že rodinné farmy produkují v rozvojových zemích 
4/5 potravin, jejich význam je ohromný. Přesto jsou poněkud zapomenuti. IFAD 
právě do těch nejchudších investuje a umožňuje jim přístup ke všem přírodním 
zdrojům. Zásadní je opět otázka genderu. Vyjádřil podporu principům 
zodpovědných investic do zemědělství (Principles for Responsible Agricultural 
Investment - RAI), které dají státům vodítko pro investice do zemědělské 
výroby. Připomněl, že stále máme 440 dní pro naplnění Miléniových cílů 
tisíciletí (MDGs) a musíme dále pracovat, i když ve světě hrozí mnoho krizí 
(Ebola, Sýrie). 

Ertharin Cousin, výkonná ředitelka Světového potravinového programu 
(WFP), oznámila, že organizace plánuje od příštího roku nakupovat 10 % 
potravin používaných při intervencích od malých/rodinných hospodářství. I to 
by mělo pomoci posunout je ze samozásobitelství k tvorbě přebytků. Tento 
model nazývaný Nákupem k pokroku (Purchase for progress) podporuje 
zejména ženy. WFP podporuje partnerství jak s dalšími organizacemi OSN, tak 
s nevládními organizacemi a soukromým sektorem.  



 



Ing. Jaroslav Šebek, ASZ 
Rodinné hospodaření v ČR očima farmáře 
 
 
 
 
 
 
 
Tento referát nebyl přednesen ze závažných osobních důvodů 



 



Ekologické aspekty rodinného 
hospodaření 

Ing. Martin Leibl, Ph.D. 
Ministerstvo zemědělství ČR  
oddělení ekologického zemědělství 
  



Rodinné farmy 
• obecně menší intenzita hospodaření, 

menší výměra farem 
• ale jsou rodinné intenzivní farmy, i velké 

extenzivní farmy 
• ekologické farmy – menší intenzita 

hospodaření (malé rodinné i farmy s 
velkými výměrami) 

• rodinná ekologická farma 
 



Vztah ekologického  hospodaření a 
rodinných farem 

• ekologické hospodaření je dobrovolné 
ekologicky hospodaří malé rodinné farmy i farmy 
s výměrou větší než 1000 ha 

• rozvíjí se faremní zpracování biopotravin na 
rodinných ekofarmách (200 faremních 
zpracovatelů biopotravin) 

• ekologické hospodaření je vhodným 
podnikatelským záměrem pro malé farmy 

• udržuje zaměstnanost a rozvíjí venkov 
 

 



Velikostní struktura ekofarem 
(2012) Výměra ekofarmy (ha) Počet farem Plocha (ha) 

0-5 437 882,7 
5-10 478 3 386,5 
10-50 1 485 38 231,9 
50-100 548 39 006,7 
100-500 708 158 799,8 
500-1000 187 130 398,4 
1000-2000 76 102 743,2 
Více než 2000 4 15 093,3 
Celkem 3 923 488 542,6 



Struktura ekopodnikatelů 
V současné době registrujeme: 
• 4 000 ekofarem  
• 500 výrobců biopotravin, z toho téměř 200 

faremních zpracovatelů 
• 350 distributorů a obchodníků, z toho 100 

dovozců a 50 vývozců 
• 18 ekologických včelařů 

 



Struktura ekologické prvovýroby 
• 56.000 ha orné půdy 
• 410 000 ha TTP 
• 1.000 ha vinic 
• 6.700 ha sadů 
• 10 ha chmelnic 
• Celková výměra téměř 500 000 ha 

 



Hlavní pozitiva ekologické produkce 
• ekofarmáři nepoužívají agrochemikálie 
• ekofarmáři chrání životní prostředí a podporují 

biodiverzitu 
• na ekofarmách je větší zastoupení chráněných 

rostlinných a živočišných druhů 
• ekofarmáři pěstují méně tradiční plodiny 

(pohanka, špalda), které jsou zdravotně 
prospěšné pro spotřebitele (rutin, bílkoviny a 
minerální látky) 
 



Trh s biopotravinami 
Zdroj: ÚZEI 2011 2012 

Celkový obrat (mld. Kč) 2,2 2,4 

Spotřeba ČR (mld. Kč) 1,67 1,78 

Vývoz (mil. Kč) 570 624 

Bio z dovozu (%) 46 46 



Spotřebitelský průzkum 

• sběr dat 3.9.-9.9.2014 
• vzorek 630 respondentů 
• možnost srovnání s výsledky z let 2008 a 

2010 



Základní výsledky 
• 41% spotřebitelů kupuje biopotraviny, nejčastěji 

mléčné výrobky a zeleninu 
• hlavním důvodem nákupu je, že jsou zdravější a 

chutnější a jejich produkce je šetrná k přírodě 
• nejčastějším místem nákupu jsou farmářské 

trhy, supermarkety, specializované prodejny a 
farmy 

• národní logo zná 75% spotřebitelů, evropské 
logo zná 25% spotřebitelů 



Základní výsledky 
• nejčastěji kupují biopotraviny ženy 

středního věku, nejméně starší muži 
• častěji kupují biopotraviny podnikatelé a 

ženy v domácnosti 
• největší bariérou nákupu biopotravin je 

cena 
• 50% nakupujících a 15% nenakupujících 

sleduje informace v médiích 



Časové řady 
Postoj 2008 

(%) 
2010 
(%) 

2014 
(%) 

Vím, že se prodávají biopotraviny 92 96 99 
Kupuji biopotraviny 39 37 41 
Kupuji biopotraviny pravidelně (několikrát 
týdně) 

4 4 5 

Kupuji biopotraviny 1x týdně 10 10 12 
Kupuji biopotraviny několikrát měsíčně 12 15 15 
Kupuji biopotraviny méně často 13 8 9 
Znám národní logo pro biopotraviny 56 54 72 
Znám EU logo pro biopotraviny 24 9 24 



Loga pro biopotraviny 
• Národní logo 

 
 
 

• EU logo (od roku 2010) 
 

 

 



Systém ekologického 
zemědělství 

• Pravidla daná legislativou 
• Speciální kontrolní systém 
• Neplnění podmínek - sankční systém 
• Plnění podmínek – certifikace produkce 
• Označování biopotravin 
 



Označování biopotravin 
• Co najde spotřebitel na obalu biopotraviny?  
• označení „BIO“ („EKO“). 
• informaci o původu biosurovin (zemědělská 

produkce ČR, EU, mimo EU). 
• kód kontrolní organizace (CZ-BIO-001, CZ-BIO-

002, CZ-BIO-003, CZ-BIO-004). 
• evropské biologo 
• národní biologo (biozebra) – vlastník MZe, 

uděluje se zdarma při splnění podmínek. 
 



 
 

                 Děkuji za pozornost 
 
             martin.leibl@mze.cz 



 



25. listopadu 2014 

Prodej ze dvora – zkušenosti z úředních 
kontrol Státní zemědělské a 

potravinářské inspekce 

Ing. Jindřich Pokora  
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- Rozhodující je rozsah činnosti výrobce; 
- Zajišťuje sám nebo prostřednictvím velmi 

malého počtu zaměstnanců; 
- Prodej omezeného množství produkce; 
- Vlastní produkce; 
- Prodej přímo spotřebitelům nebo místnímu 

maloobchodu. 
 
 

Prodej ze dvora 
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• Každý kdo vyrábí nebo prodává je 
provozovatelem potravinářského podniku 

• Nařízení č. 178/2002 

- Zdravotní bezpečnost potravin 
- Obchodní úprava 
- Vysledovatelnost 

Prodej ze dvora 
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• PPP musí zajistit hygienickou bezpečnost 
potravin 

• Nařízení č. 852/2004 
-  hygienické podmínky výroby 
- analýza nebezpečí a hodnocení rizik 
- HACCP x GHP 
- předpokládá se kontinuita činnosti 
- Nařízení neklade překážky pro snadnému vzniku 

a rychlému rozvoji malovýrobcům. 
 

Prodej ze dvora 
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• Klasické příklady: 
- Čerstvé ovoce a zelenina 
- Brambory 
- Med  
• Méně běžné:  
- Zpracované ovoce a zelenina 
- Drůbež, králíci  

Prodej ze dvora 
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• Produkty zemědělské prvovýroby nebo by měla být 
přímá návaznost na zemědělskou prvovýrobu; 

• Zpracování nakoupených surovin – plnohodnotný PPP 
se všemi povinnostmi; 

• Ideální by bylo kvantifikovat právním předpisem pojem 
„malé množství; 

• Kolaudační rozhodnutí – přežitek. 

 

 
   

 

Prodej ze dvora 
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• Včetně farmářských trhů 
• Kontrolováno: obecná hygiena, označení a 

obchodní úprava, sledovatelnost, dodržení 
spotřebních lhůt, chladící řetězec, doklad o 
původu, jakost čerstvého OZ 

• Počet zkontrolovaných provozoven  – 2261 
• Počet provozoven s nedodržení   – 272 

 
 

Výsledky kontrol 2013 
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• Nejčastější porušení 
Označování – neuvedení skupiny a hmotnosti u 
pekařských výrobků, vejce bez označení, třídy jakosti 
OZ (88); 
Obecná hygiena – nebalené zboží nedostatečně 
chráněno před vnějším prostředím, plochy stánku 
neomyvatelné, špinavé, nezajištění pitné vody nebo 
teplé vody, bez přístupu k WC, žádné podávací 
náčiní, skladování přímo na zemi, žádné nádoby na 
odpad, chybějící prostředky pro mytí rukou (72); 
 

Výsledky kontrol 2013 
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• Další porušení 
- Bezpečnost (3); 
- DP (3), DMT (3); 
- Vysledovatelnost (4); 
- Jakost čerstvého OZ (6); 
- Klamání (10); 
- Chladící řetězec (24); 

 
• Bez porušení – Mibi požadavky, složení, 

neporušenost obalu 
 

Výsledky kontrol 2013 
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• Případy klamání: 
 

- Označení ČZHM jako burčák 

- „Přírodní“ medovina 

- „Domácí“ masné výrobky  

Výsledky kontrol 2013 
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• Kontroly prodeje ze dvora a různých forem 
trhů představují cca 7,5 % všech kontrol 
maloobchodního prodeje; 

• Frekvence závad je cca 3 x nižší než u 
standardního maloobchodního formátu! 

• Potraviny zde nabízené jsou zpravidla 
jakostnější než v běžném maloobchodě! 

Souhrn 



 



Přímý prodej syrového mléka 

MVDr. Jiří Hlaváček 
ÚVS SVS ČR 

Praha 2014 



Co byste se měli dozvědět? 
Legislativní podklad prodeje 
 
Vývoj zjišťovaných parametrů syrového 
mléka 

 

Přehled o automatech 
 

Závady při dozoru nad syrovým mlékem 
 

Mimořádné akce 
 
 



Přímý prodej mléka 

Upravuje jej národní legislativa – zákon 
166/1999 v aktuálním znění 
Vyhláška 289/2007 
Vyhláška 128/2009 
Dva způsoby prodeje 
– V místě produkce (ručně nebo automatem) 
– Mimo místo produkce - automatem 

 



Přímý prodej mléka 
Chovatel může v malých množstvích  
– prodávat se souhlasem krajské veterinární správy syrové, 

mlékárensky neošetřené mléko a syrovou smetanu v místě 
výroby přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, 
pokud mléko splňuje požadavky a kritéria stanovená pro 
syrové mléko předpisy Evropských společenství 
upravujícími zvláštní hygienická pravidla pro potraviny 
živočišného původu; chovatel, který prodává toto mléko 
nebo smetanu, je povinen zajistit laboratorní vyšetření 
mléka při 

1. podávání žádosti krajské veterinární správě o souhlas 
k prodeji mléka nebo smetany, 

2. každé změně chovu zvířat a každé změně způsobu 
získávání, ošetřování a zpracovávání mléka, která by 
mohla ovlivnit jeho zdravotní nezávadnost, nejméně však 
jednou za 6 měsíců, 

ZMĚNA!!! 



Přímý prodej mléka 
Chovatel může v malých množstvích  
– prodávat se souhlasem krajské veterinární správy syrové, 

mlékárensky neošetřené mléko a syrovou smetanu (dále jen 
"syrové mléko") pocházející od zvířat z vlastního chovu v místě 
výroby nebo prostřednictvím prodejního automatu, který je 
umístěn na území kraje, v němž se nachází chov zvířat, z něhož 
syrové mléko pochází, nebo krajů sousedních, přímo spotřebiteli 
pro spotřebu v jeho domácnosti. Chovatel zajistí, že syrové mléko 
splňuje požadavky a kritéria stanovená pro prvovýrobu syrového 
mléka a mleziva předpisy Evropské unie upravujícími zvláštní 
hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, a zajistí 
vyšetření syrového mléka stanovená prováděcím právním 
předpisem ke zjištění přítomnosti patogenních mikroorganismů 
ohrožujících zdraví lidí, a to při 

1. podání žádosti krajské veterinární správě o souhlas k prodeji 
syrového mléka, 

2. každé změně chovu zvířat a každé změně způsobu získávání, 
ošetřování a zpracovávání syrového mléka, která by mohla ovlivnit 
jeho zdravotní nezávadnost, nejméně však jednou ročně, 
 

 



Přímý prodej mléka 
Chovatel, který prodává syrové mléko podle odstavce 1 písm. e), je 
povinen zpracovat a dodržovat provozní a sanitační řád a na požádání 
jej předložit krajské veterinární správě. Zjistí-li krajská veterinární 
správa, že chovatel při prodeji syrového mléka postupuje v rozporu s 
tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie, souhlas chovateli odejme. 
Chovatel, který prodává syrové kravské mléko podle odstavce 1 písm. 
e), musí dále zajistit, že syrové mléko prodávané spotřebiteli splňuje 
kritérium pro obsah mikroorganismů při teplotě 30 °C v syrovém 
kravském mléce určeném k výrobě mléčných výrobků, které je 
stanoveno předpisy Evropské unie upravujícími zvláštní hygienická 
pravidla pro potraviny živočišného původu. 
 
Prováděcí právní předpis stanoví 
a) veterinární a hygienická pravidla pro prodej a dodávání malých množství 

vlastních produktů z prvovýroby, uvedených v odstavci 1, a pro zacházení 
s těmito produkty, 

b) co se rozumí malým množstvím podle odstavce 1, 
c) rozsah a limity vyšetřování syrového mléka ke zjištění přítomnosti 

patogenních mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí. 
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Syrové mléko – vývoj CPM 
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Syrové mléko – vývoj +RIL 
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Počty automatů 
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Počty evidovaných prodejců 
ze dvora 
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Počty evidovaných prodejců 
ze dvora 
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Porovnání počtu evidovaných 
prodejců ze dvora a automatů 
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Zjišťované závady 
v prvovýrobě 

Výskyt RIL – evidence léčených kusů 
Závady v čištění a sanitaci 
Závady ve správné zemědělské praxi - 
kvalita a kvantita krmiva a napájecí vody 
Nevyhovující prostory mléčnice a dojírny 
Nevyhovující zařízení a pomůcky 
Závady ve správné hygienické praxi 
Závady při chlazení a uchovávání mléka 



Mimořádná kontrolní akce Filtr 
2010 

Zaměření akce:  
– Screeningová akce k zachycení prevalence 

vybraných patogenů v syrovém mléce 
Trvání akce březen 2010 až leden 2011 
Provedení: 
– Odběr textilních filtrů 

Kvalitativní vyšetřování – záchyt: 
– Listeria 
– Campylobacter 
– Staphylococcus 
– Escherichia coli O157 
– Salmonella 
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Mimořádná kontrolní akce Filtr 
2010 

Výsledky akce:  
– Vyšetřeno 252 vzorků 

Pozitivní nálezy 
– Campylobacter jejuni  8 
– Listeria monocytogenes  25 
– Escherichia coli O157  1 
– Staphylococcus aureus  78 
– Salmonella sp. 2 

 
Výsledky korespondují s výsledky následující 
akce 
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Mimořádná kontrolní akce MLSY 
Zaměření akce:  
– Screeningová a dozorová akce ke zmapování 

stupně kontaminace syrového mléka vybranými 
patogeny a indikátory 

Trvání: 
– Březen 2010 – leden 2011 
Provedení:  
– Odběr mléka prodávaného spotřebitelům 
– Kvantitativní vyšetřování 
– Současná kontrola dodržování hygieny a sanitace 

při prodeji 
– Záchyt patogenů nelze přímo postihnout (nejsou 

limity), bylo třeba prokázat porušení legislativy při 
výrobních postupech 
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Mimořádná kontrolní akce MLSY 
Vyšetření: 
– Základní skupina 

L. monocytogenes 
Campylobacter spp. 
S. aureus 
CP mezofilních 
bakterií 
CP psychrotrofních 
bakterií 
koliformní bakterie 
Primokultivace 
RIL 
 
 
 
 

 
– Rozšíření základní 

skupiny 
B. cereus 
Salmonella spp. 
E. coli 
 
Bod tuhnutí mléka 
 

– Kontrola sanitace - 
stěry 

Primokultivace 
CP mezofilních 
bakterií 
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Mimořádná kontrolní akce MLSY 
Výsledky akce:  
– Počet vzorků 711 

 

Nejdůležitější zjištění 
 

– Campylobacter  6 
– Listeria 31 
– Staphylococcus 486 
– Staphylococcus více než 500 21 
– CPM více než 300 000 129 
– Psychrotrofní více než 50 000 182 
– Bod tuhnutí mléka vyšší než 0,520 16 (z 23 

vyšetřených) 
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Mimořádná kontrolní akce 
SMOKKKVE 

Odběr syrového mléka ovcí koz a krav na klíšťovou 
virovou encefalitidu 
 
Výběr stád – taková, která se pasou anebo jsou 
krmena zelenou pící 
 
U vybraných stád ovcí a koz z rizikových oblastí byla 
odebírána krev 

– Vybírány oblasti se zvýšeným hlášením výskytu onemocnění 
u lidí 
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Mimořádná kontrolní akce 
SMOKKKVE 

Výsledky: 
 
Počet vyšetřených vzorků mléka: 215 
Z toho pozitivní: 1  tj. 0,47% 
 
Počet vyšetřených krví 613 
Z toho pozitivní 45 tj. 7,34% 
 
Počet stád, kde byla vyšetřena krev 59 
Z nich pozitivní 14 tj. 23,73% 
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Mimořádná kontrolní akce 
SMOKKKVE 
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Souhrn 
Kvalita mléka je víceméně stabilní se zlepšujícím 
se trendem 
Legislativně se podařilo upravit prodej z automatů 
tak, aby se zabránilo možnosti skupování mléka 
a jeho následnému prodeji spotřebitelům 
Je vydán limit pro CPM v prodávaném mléce 
Zájem o automaty je stabilizovaný 
V zákoně je vytvořeno zmocnění pro uvedení 
patogenů v prováděcím předpise 
Je připravena změna ve sledování CPM a PSB 
Nelze podceňovat možnost přenosu zoonóz 
syrovým mlékem 
 



Děkuji za pozornost! 



 



Způsoby hospodaření a produkty tradičního 

zemědělství u českých krajanů v rumunském 

Banátu 

Seminář ke světovému dni výživy, Mze ČR 

doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D. 

Katedra tropických plodin a agrolesnictví 

FTZ, ČZU v Praze 



Diverzita zemědělských plodin 

 

 

• Agrobiodiverzita Vs. Biodiverzita v 
přirozených ekosystémech 

• Vyšší diverzita: plané nebo 
domestikované rostlinné druhy? 

• Termín „biodiverzita“ původně 
zahrnoval plané druhy 

• „Agrobiodiverzita“ –  poprvé 
definována FAO 

• diverzita pěstovaných plodin 

• Následně definována jako: 

• Pěstování a využívání biologických 
druhů: plodiny, částečně 
domestikované a plané druhy rostlin 

 



Využití rostlin v lidské společnosti 

• Ovlivněno historií, přírodním a 
sociálním prostředím 

• Využití rostlin závisí na: 
– Biologických a fyzikálních vlastnostech 

druhů 

– Biologických potřebách lidstva 

– Přírodním a antropogenním prostředím 

– Genetických limitech rostlin  
• V reakci na přetváření  přirozených 

ekosystémů 

• Etnobotanika 
– Studium interakcí mezi lidmi a rostlinami 

– V dynamických ekosystémech s přírodními 
a sociálními prvky 

– Např. agroekosystémy 

 



Moderní koncept etnobotaniky 

• Přechod od katalogizace druhů a 
jejich využití 

• K multidisciplinárnímu přístupu: 
• Botanika 

• Antropologie 

• Sociologie 

• Participativní metody (PRA) 

• Etnobotanický výzkum – zejména 
v tropech 
• Domorodé kmeny, venkovské i 

příměstské oblasti 

• Výsledky: druhové složení, pěstování 
a sběr druhů a význam 
agroekosystémů – zajistění obživy a 
zachování agrobiodiverzity 



Diverzita v tropech 
V tropech 25-30 tis. užitkových druhů 

Indomalajské 
centrum 

Jihoamerické 
centrum 

Centra původu kulturních rostlin dle Vavilova (1926) 

Vietnam: 
3 tis. užitkových druhů 
- flóra celkem > 14 tis. druhů  

Peru: 
5 tis. užitkových druhů 
- 20% flóry (25 tis. druhů, 17 
tis. druhů vyšších rostlin) 
- přes 200 domestikovaných 
druhů 

Maniok 

Ananasovník 

Kakaovník 

Kaučukovník 

Rýže 

Banánovník 

Kokosovník 

Taro 



Tržiště s rostlinnými produkty v peruánské Amazonii (Pucallpa, Peru)



Evropa? 

• Až do 90. let studium 
agrobiodiverzity 
opomíjeno 

• Např. výzkum užitkových 
zahrad 
• Větší rozmach až po roce 

2000 

• Důležitá centra využití 
agrobiodiverzity lze nalézt 
i v průmyslově rozvinuté 
Evropě 
• Nižší přírodní i 

kulturní/etnická diverzita v 
porovnání s tropy 

 



Rumunsko 

 

• Český Banát 

– 6 vesnic (potomci českých 

emigrantů, emigrační vlny v 

19. st) 

 

– Svatá Helena 

– Gerník 

– Eibentál 

– Rovensko 

– Bígr 

– Šumice 

 

– Projekt: Etnobotanická studie 

agrobiodiverzity 

 



















Agrobiodiverzita v agroekosystémech českých 

krajanů  

 

• 98 druhů užitkových 
rostlin z 36 botanických 
čeledí 

 
• Potravinové druhy (44%) 

• Léčivé rostliny (27%) 

• Veterinární druhy (7%) 

• Pícniny a další krmné druhy 
(7%) 

• Multifunkční druhy (28%) 

 

• Pěstované druhy (54%) 

• Plané druhy (46%) 



Polní plodiny 

• Pšenice (Triticum aestivum) 

• Kukuřice (Zea mays) 
• Osmiřádková kukuřice 

• „mamaliga“ – kukuřičná kaše 

• Fazole (Phaseolus spp.) 

• Brambory (vyšší polohy) 

• Pícniny 
– Oves (Avena sativa) 

– Ječmen (Hordeum vulgare) 

• Další krmné plodiny 
• Krmná řepa (Beta vulgaris var. 

crassa) 

• Dýně „turky“ (Cucurbita pepo) 

 











Ovocné druhy 

• Peckoviny 

– Švestky (Prunus domestica) 

– Slívy (subsp. insititia) 

– Mirabelky (subsp. syriaca) 

• Moruše (Morus nigra, M. 
alba) 

• Vinná réva „lipovák“ 

• Stínění dvorů 

• Stará odrůda odolná vůči 
chorobám 



Sběr planých rostlin 

• Jedlé druhy 

• Allium ursinum 

• Sambucus ebulus X S. 
nigra 

• Rosa canina 

• Cornus mas 

• Urtica dioica 

• Rubus spp. 

• Prunus spinosa 

• Rumex obtusifolius 
(listová zelenina) 





• Sambucus ebulus 
(plody) 

• Sambucus nigra 

• Květenství – pokrm, 
limonáda 

• Plody považovány za 
nejedlé  



Léčivé rostliny 

• Nejcitovanější onemocnění  
- žloutenka 
• Zmiňována u lidí i zvířat 

• Kořínky na žloutenku 
(Thalictrum minus) 

• Nadzemní část rostliny 
vlaštovičníku (Chelidonium 
majus) 

• Bylinné čaje 
• Třezalka tečkovaná 

(Hypericum perforatum) 
• Proti hypertenzi 

• Průjmu 

• Jaterním onemocněním 

• Juglans regia – epikarp plodů 
– nálev proti kašli 







Rostliny pro léčbu zvířat 

• 9 rostlinných druhů 

• Proti žloutence a 
zánětlivým onemocněním 
(Cytissus austriacus – nálev 
perorálně) 

• Léčba zánětu  - čemeřice 
nachová (Helleborus 
purpurascens) 

• Sambucus ebulus (šťáva z 
plodů proti mastitidě) 

• Aristolochia clematitis 
(polní plevel, proti 
ektoparazitům) 



Děkuji za pozornost. 

 

doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D. (polesny@ftz.czu.cz) 
Skupina zemědělské botaniky a etnoekologie 

Katedra tropických plodin a agrolesnictví 

Fakulta tropického zemědělství 

Česká zemědělská univerzita v Praze 



 



Pohled na plýtvání 
potravinami 

Mgr. Kateřina Vítů  
MVDr. Halina Matějová 
LF MU, Brno 
22.10. 2014 



Osnova

• Potravinové ztráty x potravinový odpad
• Příčiny a místa vzniku potravinového 

odpadu
• Příčiny plýtvání potravinami
• Potravinový odpad v domácnostech -

průzkum



Potravinové ztráty x potravinový odpad

Potravinové ztráty – food losses
o ztráty, které se vyskytují a vznikají v oblasti výroby, sklizně, po 

sklizni a při fázích zpracování

o vznikají nejčastěji při činnostech, které produkují potraviny pro 
lidskou spotřebu

o vyskytují se v rozvojových zemích kvůli špatné infrastruktuře, nízké
úrovni technologií a nízkým investicím do systému výroby potravin

Potravinový odpad – food waste
problém v průmyslových zemích

nejčastěji způsoben maloobchodníky, kteří vyhazují ještě jedlé
potraviny



66--11 kg                         9511 kg                         95--115 kg115 kg



Potravinové ztráty x potravinový odpad
v Evropě neexistuje jednotná definice pro vymezení
výrazů „plýtvání potravinami“ či „potravinový odpad“
řešení problému plýtvání - stanovit jednotné definice 
pro pojmy, kategorizovat skupiny potravin 
a potravinových zbytků, sjednotit metodiku sběru 
informací





Příčiny plýtvání potravinami

Více kritérií dělení
rozdělení podle příjmů (země s nízkými příjmy a země
s vysokými příjmy)
podle místa v rámci potravinového řetězce - od fáze 
zemědělské výroby až po fáze skladování, zpracování, 
distribuce, správy a spotřeby
producenti i spotřebitelé



Fáze Příklady potravinových odpadů / ztrát

Při sklizni a polních 
pracích

Na poli zůstávají jedlé potraviny, poškození stroji či špatnou 
technikou, snědeno ptáky, hlodavci či jinými zvířaty, načasování
sklizně není optimální

Při sušení Špatná distribuce a dopravní infrastruktura, ztráty z důvodu 
kažení a potlučení

Při skladování Škůdci, choroby, rozlití, kontaminace, vysychání, špatné
zpracování potravin

Při primárním zpracování
(čištění, loupání, namáčení, 
třídění, sušení, prosévání, 
mletí)

Ztráty při zpracování, kontaminace způsobující ztrátu kvality

Při sekundárním 
zpracování (vaření, 
smažení, krájení)

Ztráty při zpracování

Při balení, vážení a 
označování Nevhodné obaly, škody na obalech (roztržení), hlodavci

Při marketingu 
(propagace, prodej, 
distribuce)

Poškození a kažení během dopravy, nedostatečné
chlazení/chladírenské skladování

Při spotřebitelském 
zpracování

Zbytky pokrmů, špatná skladování v domácnostech, špatná
technologická úprava, společná likvidace s nejedlými potravinami, 
překročení data spotřeby/trvanlivosti



Potravinový odpad v domácnostech

z celkového potravinového odpadu -
domácnosti zodpovědné zhruba za 42 %
V EU v průměru 76 kg na osobu 
neexistuje mnoho publikovaných studií
týkajících se spotřebitelského plýtvání
potravinami v rozvojovém světě, kde platí heslo 
"dnes koupím a dnes sním"
většina dat tedy pochází z tranzitních 
a vyspělých zemí



Potravinový odpad v domácnostech –
Cíl práce 

Odhad množství a ceny vyhozených potravin 
Důvody ke vzniku potravinového odpadu
Důsledky plýtvání potravinami
Návrhy na snížení množství potravinového odpadu 

v jejich domácnosti
Využívání potravinového odpadu
Nejčastěji vyhazované potraviny - druhy
Četnost nákupu jednotlivých potravin během týdne



Potravinový odpad v domácnostech -
metodika

•Průzkum (listopad 2012- únor 2013)
o17 (9 RD +8 B) čtyřčlenných domácností (průměrný věk žen/matek 
42 let, průměrný věk muže/otce 43 let, průměrný věk staršího dítěte 
byl 17 let a průměrný věk mladšího dítěte 11 let)
opoučení o záznamu dat do záznamového archu - 5 dní
osběr vyplněných archů, případně pytlů s odpadky
•Zpracování dat
◦v programu Microsoft Excel - tabulky, grafy
ohypotézy testovány Wilcoxonovým testem a jednostranným 
t-testem



Kategorie potravin
Zbytky z hotového pokrmu na talíři 
Nezkonzumované hotové, znovu uskladněné pokrmy 
a potraviny - např. uvařené brambory, maso apod.
Ovoce - čerstvé, skořápkové ovoce
Zelenina - čerstvá, houby
Pečivo a výrobky z obilovin - chléb, běžné pečivo, trvanlivé
pečivo (oplatky, piškoty, sušenky, perníky apod.), ovesné
vločky, müsli
Maso - syrové, ryby
Uzeniny - salámy, šunka, párky, klobásy
Mléko a mléčné výrobky - sýry, jogurty, tvarohy, mléko, 
kefíry
Konzervované výrobky - ovoce, zelenina, kompoty, 
zavařeniny, paštiky, maso, ryby
Ostatní - sladkosti, pochutiny apod.



Výsledky
Odhad účastníků o polovinu nižší (500 g)
Skutečnost 0 - 3170 g za 5 dnů – průměr 1011,65 g
Množství potravinového odpadu se liší mezi dny všedními 
a víkendovými??
Průměrná hmotnost potravin vyhozených za jeden víkendový 
den činila 274,21 gramů, průměrná hmotnost potravin 
vyhozených za jeden všední den byla 158,92 gramů

Ceny vyhozených potravin 10,6 Kč/den
Pokud by průměrná domácnost vyhodila potraviny každý den 
za průměrnou denní částku, ročně by promrhala
3869 Kč



Průměrná hmotnost vyhozených potravin podle 
typu bydlení (v gramech)



Výsledky
Korelace hmotnosti vyhozených potravin 
s finančním příjmem domácnosti – citlivé téma, 
nemožnost sběru dat



Výsledky

Důvody, proč se vyhazují jednotlivé potraviny 
a pokrmy

1. Znehodnocená potravina
2. Datum spotřeby 
3. Velké množství, které se nespotřebovalo
4. Potravina nechutnala
5. Jiný důvod



Výsledky

Důsledky plýtvání potravinami

o Zbytečně utracené peníze
o Neefektivní využívání zdrojů na produkci potravin
o Negativní dopady na životní prostředí



Výsledky
Návrhy na snížení množství potravinového odpadu 
v dané domácnosti
o Nakupovat potraviny častěji a v menším množství
o Nakupování menšího balení výrobků,  vaření menšího množství pokrmů
o Lepší plánování nákupu 
o Prošlé datum spotřeby/minimální trvanlivosti
o Správné skladování

Využití vzniklého potravinového
odpadu v domácnosti



Výsledky
Četnost nákupu

o Pečivo a výrobky z obilovin 4-6x týdně
o Ovoce a zelenina 2-3x týdně
o Maso a uzeniny 1x týdně
o Mléko a MV 1x týdně
o Ostatní potraviny 1x týdně

Nejčastěji vyhazované potraviny
o 1. Hotové pokrmy a potraviny

o 2. Zelenina

o 3. Pečivo a výrobky z obilovin



Nakládání s odpady 

Předcházení vzniku 
odpadů
Příprava 
k opětovnému použití
Recyklace
Jiné využití odpadů
(např. energetické
využití)
Odstranění odpadů
(skládky)



Závěry práce

Nutnost stanovení jednotných definic
Prevence, zaměření na plýtvání v domácnostech
Zvýšení povědomí o problematice 
Zajištění dostatku potravin pro zvyšující se populaci
Světová populace v roce 2050 bude činit zhruba 
9 miliard obyvatel- zvládneme to??







DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost
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