Zpráva
z 5. ročníku workshopu „Farmářská burza“
konaného dne 26. května 2017
v sále zastupitelstva budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje na
adrese U Zimního stadionu 1952/2, v Českých Budějovicích
Vzhledem k tomu, že žadatelé o dotace z Programu rozvoje venkova se nepotýkají pouze
s problémy podání žádostí, byl v tomto roce uspořádán vzdělávací a inspirující workshop
zemědělských výrobců, producentů regionálních potravin, organizátorů farmářských trhů,
provozovatelů prodejen, restaurací a jídelen orientovaných na místní potraviny, zástupců
dozorových organizací a Sekce pro fondy EU Ministerstva zemědělství, daňových a
marketingových expertů, kterého se zúčastnilo 46 osob.
Ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje (RAK JK) Ing. Hana Šťastná slavnostně
zahájila v 9,00 hod. workshop, uvítala přítomné a představila jednotlivé přednášející. Následně
přednesla program workshopu, důvod jeho konání a roli RAK JK v regionu. Poté představila
projekt „CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY“, vyzdvihla význam regionálních potravin v jihočeském
kraji a připomněla, že hlavním smyslem akce je čerpání informací od odborníků a předání rad,
zkušeností a nápadů mezi zúčastněnými.
Následovalo vystoupení Pavla Hrocha, náměstka hejtmanky Jihočeského kraje, který pozdravil
přítomné a vyjádřil podporu Jihočeského kraje všem akcím směřovaným k posílení regionu a to
nejen v oblasti potravinářství, ale i v ostatních zemědělských a podnikatelských aktivitách.
Zhodnotil zážitek z ochutnávání a hodnocení regionálních produktů v rámci soutěže „CHUTNÁ
HEZKY. JIHOČESKY“.
Poté ředitelka RAK JK Ing. Hana Šťastná zahájila odbornou část semináře.
Jako první vystoupila se svou prezentací Ing. Kamila Havel Kupcová, koordinátorka Celostátní
sítě pro venkov (CSV). Seznámila účastníky s činností CSV na území NUTS 2 Jihozápad v roce
2016 a uvedla několik zajímavých akcí realizovaných v rámci aktivit CSV v roce 2016. Dále
představila priority CSV na rok 2017 a akce, které budou v roce 2017 podpořeny.
Ing. Tomáš Hajdušek, daňový poradce - na úvod svého vystoupení přednesl základní informace
o elektronické evidenci tržeb. Zdůraznil hlavní důvody pro zavedení tohoto opatření a popsal
základní schéma přenosu informací o financích mezi pokladními zařízeními a finanční správou.
Na závěr přednášky byl účastníkům doporučen harmonogram postupu pro vstup do EET.
Ing. Pavel Sekáč, náměstek pro řízení Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání - svůj
příspěvek zahájil informacemi o dotacích, které lze čerpat z opatření 16 Spolupráce z Programu
rozvoje venkova ČR 2014-2020. Podrobněji popsal Operaci 16.4.1. Horizontální a vertikální
spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. Operace podporuje
propojení mezi místní produkcí potravin, zásobováním potravinami a odvětvím cestovního ruchu.
Reaguje na změnu chování spotřebitele ve smyslu ekologického pěstování, chovu a lokálního
charakteru prodeje místních potravin ve snaze podpořit vzájemnou spolupráci jako úsporné
opatření. Spolupráce vede k vytváření krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. Dále
byli definováni žadatelé a příjemci dotace a rovněž způsobilé výdaje. Z tohoto opatření lze
čerpat na přímé investiční výdaje spojené s prováděním podnikatelského plánu spolupráce a na
výdaje na spolupráci. Výše dotace je 50% způsobilých výdajů, minimální částka výdajů na jeden
projekt činí minimálně 50 000 Kč a maximálně 6 000 000 Kč.

Mezi hlavní kritéria přijatelnosti patří přínos pro venkovské oblasti a spolupráce minimálně dvou
subjektů. Žádost musí obdržet minimálně 2 body v preferenčních kritériích. Uvedl, že další kolo
příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova proběhne na podzim roku 2017.
Na závěr svého vystoupení sdělil, že pro připravované podzimní kolo se bude zasazovat o
zjednodušení administrace tohoto dotačního titulu a zvýšení jeho propagace mezi
potencionálními žadateli.
Dalším přednášejícím byl Tomáš Petřík, Dis., marketingový konzultant, který nastínil aktuální
úlohy internetu a sociálních sítí ve prospěch tvorby reklamy vlastních produktů. Jednou z
nejrychlejších a nejlevnějších reklam je propagace produktů pomocí nejznámější sociální sítě
Facebook. Přináší možnost přidávání fotografií, videí i textových příspěvků, na které má
zákazník možnost ihned reagovat a tak je tvořena i okamžitá zpětná vazba. Po tomto vystoupení
následovala přestávka s občerstvením. Občerstvení probíhalo formou ochutnávky výrobků od
regionálních producentů soutěžících v projektu „CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY“.
Workshop pokračoval prezentací poznatků z kontrol dozorových organizací. Jako první vystoupila
MVDr. Eva Cipínová, ředitelka Odboru veterinární hygieny a ochrany - hovořila o mimořádné
kontrolní akci Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj pod
názvem MKA VZOM. Kontrolní akce je zaměřena na získání laboratorních výsledků vzorků mléka
pro určitou kategorii chovatelů. V Jihočeském kraji se akce týká 20 minimlékáren. Celou akci
organizuje, koordinuje, zaštiťuje a vyhodnocuje Ústřední veterinární správa Státní veterinární
správy.
Pokračoval MVDr. Lubomír Nezbeda, ředitel Odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného
zdraví s přednáškou o monitoringu zoonoz. Cílem je upozornit na problematiku zoonoz potravin.
Zoonozy jsou přenosná infekční onemocnění mezi člověkem a zvířetem. Infekce probíhají jako
parazitózy, bakteriální nemoci nebo virová onemocnění. Nejzávažnější alimentární parazitózy
jsou z kontaminované vody. Nejzávažnější bakteriální onemocnění lidí je Salmonella Enteritidis a
Campylobacter jejuni. Kampylobakter u drůbeže byl od roku 2005 do roku 2013 nejčastější
hlášený patogen u lidí. Nejzávažnější virová onemocnění z potravin jsou virové hepatitidy E,
virové gastroenteritidy a klíšťové encefalitidy. Nejdůležitější role veterinárního dozoru je
soustavný monitoring zoonoz. Byly prezentovány výsledky monitoringu zoonoz za roky 2015 a
2016 a výsledky vyšetření salmonel.
Na MVDr. Nezbedu volně navázala MVDr. Zuzana Rybáková, ředitelka Sekce ochrany a podpory
veřejného zdraví z Krajské hygienické stanice (KHS) Jihočeského kraje přednáškou o kontrolní
činnosti KHS. V roce 2016 bylo na území našeho kraje registrováno 2240 provozoven, ve
kterých bylo provedeno 949 kontrol. Při kontrolách bylo v roce 2016 odebráno 163 vzorků
potravin a pokrmů na mikrobiologické a chemické vyšetření, z toho 50 vzorků nevyhovělo
legislativním požadavkům. Mezi nejčastější závady zjištěné při kontrolních akcích patřilo
porušení provozní hygieny, nedodržování postupů hygieny na zásadách HACCP, chybějící
doklady nebo nedostatečná ochrana potravin a pokrmů před kontaminací. Konec kontrolního
hlášení patřil uvedení počtů hlášených onemocnění salmonelozou a kampylobakteriozou za rok
2016 v Jihočeském kraji.
O kontrole zemědělských výrobků a potravin za Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci
hovořil Ing. Roman Knop, vedoucí Odboru kontroly Tábor Státní zemědělské potravinářské
inspekce (SZPI). Priority kontrol jsou stavěny na principech hodnocení rizika. V roce 2017 SZPI
provedla 17 024 kontrol, z toho 4 557 ve společném stravování. Z 525 vzorků odebraných k

laboratornímu vyšetření je dosud 24 nevyhovujících. Největší rizika představují nebezpečné,
falšované a nejakostní potraviny. Na závěr bylo poukázáno na nejčastější nedostatky v
označování potravin.
Blok odborných přednášek uzavřel Ing. Pavel Smetana, Ph.D., vedoucí katedry Kvality
zemědělských produktů z Jihočeské univerzity – uvedl regionální suroviny, které jsou vhodné k
využití jako zdroje antioxidantů pro zvýšení zdravotní prospěšnosti potravin (česnek, cibule, len,
konopí, hloh a rakytník). V rámci spolupráce s některými firmami (Mlékárna Mláka, MAUZvýroba s.r.o., Pekařství NODES a Ing. Karel Tůma) byly vytipovány v tomto smyslu prospěšné
potraviny, jedná se o jednotlivé druhy cukrářských, pekařských, masných a mléčných výrobků.
Zamýšleny jsou další možnosti spolupráce jako základní analytické rozbory, systém kontroly
HACCP, kontrola mléka a nutričních hodnot potravin i technologické poradenství.
Na úplný závěr workshopu Mgr. Josef Kadubec, představil firmu Bemagro, a.s. - firma vlastní
cca 2000 ha zemědělské plochy v Podhůří Novohradských hor. Zaměřuje se především na chov
skotu a drůbeže, výrobu mléčných výrobků, pěstování zeleniny a rostlinnou produkci. Od roku
2016 je zde v provozu mlékárna, kde vyrábějí mléko, jogurty, tvaroh a sýry. Tyto byly k
ochutnání i na workshopu. Za svou práci Bemagro získalo mnohá ocenění, mimo jiné i 1. místo v
letošním 11. ročníku soutěže „CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY“, a to za své biomléko. K ostatním
aktivitám, do kterých se firma zapojuje, patří péče o krajinu a pořádání akcí pro širokou
veřejnost.
Následovala diskuze přítomných účastníků.
Ve 14 hodin byl workshop oficiálně ukončen.
Zapsala: Ing. Kamila Havel Kupcová, koordinátor Celostátní sítě pro venkov NUTS 2 Jihozápad

