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Jeden z největších součas-
ných problémů českého země-
dělství je, že ČR ročně vyváží
až tři milióny tun obilí. Důvo-
dem je, že zemědělci kvůli níz-
kým stavům chovaných hospo-
dářských zvířat nestačí obilí
zkrmit v živočišné výrobě. 

Na konferenci o budoucnosti
českého zemědělství a potravi-
nářství, jež byla součástí česko-
budějovického agrosalónu Země
živitelka, to včera uvedl prezi-
dent Agrární komory ČR (AK)
Zdeněk Jandejsek.

Podle posledního odhadu Čes-
kého statistického úřadu země-
dělci letos sklidí 6,7 miliónu tun
obilí, zhruba o 13 procent méně
než v loňském roce.

„Vyvážíme tak vlastně surovi-
nu. Všechen fosfor, který nemá-
me v půdě a který odebere rostli-
na, vyvezeme s obilím. Němci
toto obilí zkrmí, mají fosfor do-
ma a my jedeme a draze ho na-
kupujeme v Argentině, na vý-
chodě Ruska. To není vůbec
dobré,“ řekl Jandejsek. 

Šéf agrární komory ve svém
vystoupení navrhl zvýšit podpo-
ru takzvaných citlivých komodit
živočišné a rostlinné výroby z ny-
nějších 15 na 30 procent. Týká se
to chovu krav, produkce mléka,
chovu prasat či pěstování ovoce
a zeleniny. „Máme zeleninu, kte-
rou vůbec neprodukujeme. Třeba
květák produkuje někdo, kdo jej
prodává načerno, ale evidován

není. A přitom jsme v něm byli
soběstační. U rybízu a angreštu
jsme na sedmi a 15 procentech
toho, co jsme kdysi produkovali,“
posteskl si Jandejsek. 

Produkujeme stále
méně masa i mléka

Podle Jandejska Česká repub-
lika v zemědělské výrobě zaostá-
vá za konkurencí. Například
v porovnání s Německem se
v ČR vyrobí více než pětkrát mé-

ně vepřového masa. Němci ho
v současnosti v přepočtu na 100
hektarů půdy vyprodukují 326
kilogramů. V roce 1989 měly
obě země na 100 hektarů zhruba
stejnou výrobu. Velké rezervy
jsou podle šéfa AK také v pro-
dukci mléka. Proti Nizozemsku,
kde ho tamní zemědělci vyrobí
na sto hektarů 680 litrů, je to
v Česku devětkrát méně.

„Přitom při přímém porovná-
ní farem živočišné produkce ne-

jsme horší, naopak. V Česku se
však na téměř 90 procentech
produkce podílí asi jen deset
procent zemědělských subjektů.
Více než čtvrtina žadatelů o do-
tace obhospodařuje méně než tři
hektary,“ řekl prezident Agrární
komory.

Jandejsek navrhuje odmítnout
takzvané zastropování, tedy
omezení dotací pro velké země-
dělské podniky, které zůstává na
dobrovolné bázi členských zemí

EU. Zastropování by podle něj
znamenalo další propad produk-
ce, zasáhlo by podniky, za nimiž
stojí 70 procent současné živo-
čišné výroby.

Za sucho komora
chce až čtyři miliardy

Agrární komora dále žádá,
aby se v dalším rozpočtovém
období EU po roce 2020 prosa-
dily rovné podmínky v národ-
ních a regionálních podporách

a aby se nastavila společná pra-
vidla pro obchodní řetězce.

Agrární komora chce, aby ja-
ko kompenzace za letošní sucho
stát vyplatil zemědělcům 3,5 až
čtyři miliardy korun. Škody, kte-
ré jsou hlavně na Moravě, dosa-
hují 10 až 12 miliard korun, řekl
novinářům na Zemi živitelce
Jandejsek. Ministr zemědělství
Marian Jurečka (KDU-ČSL) dří-
ve mluvil o možném příspěvku
1,2 miliardy korun, stejně jako za
předloňské sucho. 

Sucho ovlivnilo v některých
oblastech sklizeň katastrofálně.
V části Jihomoravského kraje
jsou sklizně na úrovni 15 až 20
procent průměru předcházejících
pěti let. Komora požadue, aby
stát vyplácel peníze všem pěsti-
telům, kteří prokážou, že mají
proti minulosti ztráty ve výši nej-
méně 30 procent. 

Stát by měl o příspěvku posti-
ženým podle Jandejska rozhod-
nout co nejrychleji. Samotná vý-
plata by ale podle něj mohla
stačit až příští rok, aby poškoze-
né podniky měly aspoň finanční
příslib a mohly si vzít překleno-
vací úvěry od bank.

Ministerstvo podle Jurečky
ještě škody způsobené suchem
nezná, finalizuje jejich soupis.
Ministr uvedl, že počká na pí-
semné podklady od komory, jak
ke škodné částce došla. Teprve
pak se bude situací zabývat. 

„Chápu agrární komoru, že
chce maximalizovat svoje po-
žadavky, ale já jsem tady od to-
ho, abych posoudil reálný stav,“
řekl v reakci na požadavané
kompenzace. Stát podle něj chce
poškozeným zemědělcům podat
pomocnou ruku, ale na druhou
stranu chce i předvídatelné pod-
mínky v národních podporách na
příští rok. (sp, ČTK)

Šéf agrární komory kritizuje vývoz obilí

Hosty národních dožínek v Českých Budějovicích byli i předseda Senátu Milan Štěch a ministr zemědělství Marian Jurečka. Hostitelem
byl prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek (vpravo na snímku).
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Rumunsko by mohlo v roce
2022 přijmout euro, do té doby se
ale musejí zvýšit příjmy nejchud-
ších obyvatel. Polskému deníku
Rzeczpospolita to řekl ministr za-
hraničí Teodor Melescanu. 

Rumunsko je sice jednou z nej-

chudších, ale zároveň nejrychleji
rostoucích zemí Evropské unie. 

„Již dnes splňujeme všechny
formální požadavky, k měnové
unii bychom se mohli připojit už
zítra, ale obáváme se, že to bude
mít negativní vliv na příjmy těch

nejchudších, důchodců,“ řekl mi-
nistr. „Myslím si, že přijmeme
euro za pět let, v roce 2022,“ do-
dal Melescanu. 

Eurozóna má v současné době
19 členů, naposledy se k ní v ro-
ce 2015 připojila Litva. (ČTK)

Rumunsko chce euro za pět let

Společnost AOC varuje, že ně-
které její monitory mají technic-
ký problém s externím napájecím
adaptérem. Nelze prý ani vylou-
čit riziko úrazu elektrickým
proudem. Jedná se o modely
PDS241 a PDS271. 

Evropští zákazníci, kteří si tyto
monitory pořídili, je mohou vrátit
a firma jim za to nabízí bezplatnou
náhradu. Společnost o tom infor-
movala v tiskové zprávě.

Monitory AOC řady PDS241
a PDS271 používají externí zdroj
pro vstup napájení a obrazového
signálu. Podle firmy ale několik
těchto zdrojů poskytnutých ex-
terním dodavatelem nesplňuje
požadavky na minimální vzdále-
nost vnitřních komponentů.

„Společnost AOC proto žádá
zákazníky v Evropě, aby přestali
používat své monitory PDS241
a PDS271 a odpojili je ze zásuv-

ky, aby se předešlo jakémukoliv
potenciálnímu riziku spojenému
s externím zdrojem,“ uvedla spo-
lečnost.

AOC kontaktovala distributo-
ry, aby zajistila možnost vrácení
a výměny monitorů. „Za tyto ne-
příjemnosti se omlouváme. Po-
staráme se o to, aby výměna pro-
bíhala hladce,“ sdělil manažer
AOC pro ČR a SR František
Koutník. (zr)

Firma AOC nabízí výměnu
monitorů, mohou být nebezpečné

Státní podnik Lesy České repu-
bliky (LČR) posunul termín po-
dání nabídek do třímiliardového
tendru na lesní práce a těžbu 
z 5. na 20. září. Důvodem jsou ak-
tuální změny na trhu se dřevem,
kdy kvůli kůrovcovým a srpno-
vým větrným kalamitám je na tr-
hu přebytek dřeva, a není tak
snadné určit jeho budoucí cenu. 

O posunu termínu informovala
mluvčí LČR Eva Jouklová. Tend-
ry 2018+ se týkají pětiny území
státních lesů a jsou pětileté. 

Zájemci o zakázku od Lesů ČR
musejí v nabídce stanovit cenu
dřeva, což pro ně v nynější situaci
není jednoduché. Z nabídnuté ce-
ny se pak vychází po celou dobu
pětiletého kontraktu.

„Proto jsme prodloužili termín
podání nabídek a učinili jsme tak
vstřícný krok vůči potenciálním
dodavatelům, aby byli schopni sta-
novit reálné ceny dříví. Coby za-
davatel zakázky máme podle zá-

kona právo prodloužit termín po-
dání nabídek,“ uvedla Jouklová.

Současný přebytek dřeva ve
střední Evropě a pokles ceny dře-
va podle ní vyvolaly velké škody
v lesích po větrné smršti v Pol-
sku a rozsáhlé nucené těžby ka-
lamitního kůrovcového dříví
v Rakousku, Německu i Česku.
Srpnové vichřice nadělaly velké
škody i v českých lesích.

Hodnota tendru 2018+ je přes
2,8 miliardy korun, objem dřeva
k těžbě je 5,1 miliónu m3. Před-
mětem soutěže je 52 územních
jednotek. Hodnoticím kritériem
po splnění kvalifikačních poža-
davků je nabídnutá cena.

Vítězové by měli začít ve stát-
ních lesích pracovat od 1. ledna
2018. I přes prodloužení termínu
podání nabídek má podnik podle
Jouklové dostatečnou časovou
rezervu na posouzení a hodnoce-
ní nabídek tak, aby mohly práce
začít 1. ledna. (ČTK, sp)

Lesy ČR posunuly termín
podání nabídek do tendru

Aero Vodochody už dodalo
americké firmě Draken 12 letou-
nů L-159. Nyní připravuje po-
sledních šest letounů určených
k výcviku pilotů a dvou na ná-
hradní díly. 

„Všechny zbývající letouny pro
našeho amerického zákazníka by
měly odejít ještě v průběhu letoš-
ního roku,“ řekl Tobiáš Tvrdík
z Aera. 

Aero pro americkou firmu ob-
novuje dvě desítky strojů, Draken
je zakoupil od ministerstva obra-
ny, obchod šel přes Aero Vodo-
chody. Nepotřebné letouny české
armády Draken zakoupil v roce
2014. 

Další nepotřebné stroje také
Aero obnovuje pro iráckou armá-
du. V Iráku nyní létá zhruba de-
sítka strojů L-159. (ČTK)

Aero už Američanům
dodalo 12 letounů L-159

Jihokorejská společnost Sam-
sung Electronics investuje v příš-
tích třech letech sedm miliard
dolarů do zvýšení výroby pamě-
ťových čipů NAND ve městě Si-
an na severozápadě Číny. 

Čína na vlastní výrobě paměťo-
vých čipů teprve pracuje a sou-

časným producentům zatím není
schopna konkurovat. Čipy NAND
se používají v mobilech a digitál-
ních fotoaparátech. Firma v minu-
lém čtvrtletí získala 38,3 procenta
celosvětových příjmů z prodeje
paměťových čipů NAND, vyplý-
vá z údajů firmy IHS. (ČTK)

Samsung v Číně investuje
miliardy do výroby čipů

V porovnání
s Německem se v ČR
vyrobí pětkrát méně
vepřového masa

Zdeněk Jandejsek,
prezident AK

Nadační fond proti korupci
považuje podmínky miliardové-
ho mýtného tendru za diskrimi-
nační pro některé uchazeče. Po-
dal proto stížnost k Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS).

Požadavky ministerstva dopra-
vy (MD) podle fondu mohou na-
hrávat konkrétním společnostem
a příliš omezují počet možných
uchazečů. 

„Způsob vymezení a míra de-
tailu, jakými jsou kvalifikační
předpoklady v zadávací doku-
mentaci zachyceny, budí opráv-
něné obavy, že jsou sepsány na
míru. Požadavky na reference
a praxi zaměstnanců uchazečů
jsou bezdůvodně vymezeny dis-
kriminačním způsobem,“ uvedl
ve zprávě fond, za jehož založe-
ním stojí miliardář Karel Jane-
ček.

Podle protikorupčního fondu je
zneklidňující rovněž fakt, že s vy-

psáním řízení v hodnotě 29 mili-
ard korun ministerstvu radí spo-
lečnost Deloitte, která stála i za
přípravou původního mýtného
tendru z doby před deseti lety.

Poukázal rovněž na skuteč-
nost, že firmu Deloitte vybral
úřad v roce 2016 za poradce bez
výběrového řízení, za což dostal
od ÚOHS čtvrtmiliónovou po-
kutu.

Do mýtného tendru se nakonec
přihlásili pouze čtyři uchazeči,
přestože MD původně počítalo
s pěti až sedmi. Sedm uchazečů
pak podle fondu měla garantovat
i samotná společnost Deloitte,
která podobu zadávacích podmí-
nek vypracovala.

U dvou uchazečů fond rovněž
upozornil na to, že mohou své
nabídky koordinovat. Jde o spo-
lečnosti National Toll Payment
Services a T-Systems, které spo-
lupracují při výběru maďarského
mýta. (zr)

Protikorupční fond podal 
stížnost kvůli mýtnému


