
OSIVO SKLADEM!

manažera osiv hybridních pšenic
přijme

SAATEN - UNION CZ s.r.o. 

Požadujeme

2 – 10 let praxe v oboru

VŠ vzdělání v oboru zemědělství

Dobrou znalost agrotechniky

Dobrou znalost angličtiny

Nabízíme

Významnou příležitost účasti na průlomu 
technologie hybridní pšenice v Evropě 

Vysokou úroveň odpovědnosti s 
významnou perspektivou osobního růstu

Motivující platové podmínky a benefity, 
firemní automobil

Místo výkonu práce:
Šaratice u Brna,
časté pracovní cesty 

Hlavní náplň práce:
Řízení produkce hybridní 
pšenice v ČR 

Založení sítě osivářů 
a množitelů osiv

Monitorování postupů
při produkci

Jednání se členy projektu 
z ostatních zemí

Písemnou nabídku s CV v ČJ a AJ a fotografií zašlete na níže 
uvedenou adresu nebo e-mail nejpozději do 30. 9. 2014.

SAATEN - UNION CZ s.r.o. 
Chaloupky 354, Šaratice 683 52
Tel.: 724 338 012
petra.novakova@saaten-union.cz
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Šlechtitelská společnost Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., 
člen mezinárodní skupiny Limagrain, hledá kolegu na pozici:

MANAŽER ZAHRANIČNÍHO OBCHODU
Hlavní náplň práce:

 Dovozy a vývozy osiv v rámci EU i třetích zemí
 Zajištění dodání vzorků do demo a fi remních pokusů
 Koordinace výroby osiv pro teritorium střední a (jiho)východní Evropy
 Jednání s vybranými zahraničními zákazníky
 Spolupráce se zahraničními kolegy a šlechtiteli
 Kontroly porostů v ČR i zahraničí
 Marketingová a technická podpora
 Účast na fi remních i odborných seminářích a prezentacích
 Zajišťování a vyplňování dat do interní databáze
 Místo výkonu práce Praha

Požadujeme:
 Vysokoškolské vzdělání v oboru zemědělství
 Min. 2 roky praxe v oboru šlechtění, semenářství
 Znalost výroby osiv podmínkou
 Dobrá znalost angličtiny podmínkou
 Vynikající úroveň práce s výpočetní technikou 

Nabízíme:
 Zázemí mezinárodní fi rmy
 Odpovídající platové podmínky a fi remní benefi ty
 Firemní automobil
 Možnost profesního růstu

Možnost nástupu od 1. 11. 2014
Nabídky s životopisem v českém a anglickém jazyce 

zasílejte na adresu info@limagrain-cereals.cz 
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(fia, čtk) – Čeští pěstitelé ovoce 
a zeleniny zatím podle ministra 
zemědělství Mariana Jurečky 
podali 23 žádostí o kompenzace 
ve výši 21 milionů korun za 
ruské embargo na dovoz potra-
vin kvůli sankcím EU. Ministr 
v televizním pořadu Partie při-
pomněl, že bude Evropskou ko-
misi žádat o navýšení celkové 
částky na pomoc zemědělcům. 
EK na ni původně vyčlenila 125 
milionů eur (téměř 3,5 miliardy 
korun), ani opatření za 200 mili-
onů eur ale podle Jurečky ne-
mohou stačit. „Nikdo ze země-
dělců neočekává stoprocentní 
kompenzace, to ani náhodou, 
ale měli bychom se bavit mini-
málně o půlmiliardě až miliardě 
eur, které bychom měli v příš-
tích měsících uvolnit na to, aby 

se nám ten trh v některých ko-
moditách úplně nerozsypal,“ ře-
kl ministr. Jako příklad uvedl 
mléko, jehož průměrná cena je 
v ČR 9,50 Kč za litr při nákla-
dech ve výši sedmi až 7,40 Kč 
na litr. Pokud by cena mléka 
kvůli přebytku na domácím tr-
hu v důsledku embarga spadla 
pod osm korun, spousta země-
dělců bude zvažovat, zda pokra-
čovat v jeho výrobě, dodal. Jak 
ministr uvedl minulý týden po 
setkání s prezidentem Milošem 
Zemanem v Lánech, chce zabrá-
nit možnému zavalení českého 
trhu potravinami za dumpingo-
vé ceny tím, že potravinářští do-
vozci budou povinni hlásit 72 
hodin před dovozem množství 
a cenu obchodu. Nařízení by se 
týkalo dovozců rostlinných i ži-

vočišných komodit, které jsou 
postiženy ruskými sankcemi. 
ČR by pak mohla reagovat ade-
kvátním způsobem. Zákaz dovo-
zu za dumpingové ceny přitom 
Jurečka označil za nejkrajnější 
variantu, ke které by přistoupil 
velice nerad. Podle prezidenta 
Agrární komory ČR Miroslava 
Tomana, který se setkání v Lá-
nech rovněž účastnil, se s prezi-
dentem Zemanem se shodli na 
podpoře proexportních opatře-
ní, jako je hledání náhradních 
trhů za Rusko. Shoda panuje 
i v podpoře domácích výrobců, 
jejichž produkty by veřejnost, 
úřady a správa měly při náku-
pech preferovat. Zeman také 
zdůraznil potřebu dotáhnout do 
konce novelu zákona o význam-
né tržní síle, která má chránit 

dodavatele zemědělských a po-
travinářských produktů před 
nekalými praktikami obchod-
ních řetězců. Jednou z cest ke 
zmírnění dopadů embarga na 
ČR by podle Jurečky mělo být 
zvýšení spotřeby českých vý-
robků na domácím trhu. 

Ministerstvo zemědělství podle 
Jurečky kvůli zvýšení nákupu 
domácích potravin chystá spustit 
od 15. října do Vánoc osvětovou 
kampaň s názvem České Vánoce 
s regionální potravinou. Má být 
zaměřena především na výrobky 
se značkami Klasa, Regionální 
potravina, Bio nebo Český výro-
bek garantovaný Potravinářskou 
komorou. Ministr chce na kam-
pani spolupracovat s potravinář-
skými firmami i obchodními ře-
tězci. 

Minulý týden se v Praze konalo osmé 
zasedání Unie evropských zeměděl-
ských akademií, kde po Švédsku převza-
la dvouleté předsednictví této organizace 
Česká akademie zemědělských věd. Po-
dle předsedy Viléma Podrázkého jejím 
úkolem bude větší sjednocení výzkumní-
ků. Dosud akademie byla totiž volným 
sdružením profesionálů z více než desít-
ky oborů, pracujících v rozličných vědeckých ústavech a na 
univerzitách. Každý z nich musel zastupovat instituci, v níž 
pracuje, a zároveň se věnovat činnosti v akademii. Tato skuteč-
nost má samozřejmě dvě stránky. Na jednu stranu chyběl ne-
zřídka čas, který členové museli dělit mezi akademii a své za-
městnání, na stranu druhou to byla výhoda. Členové akademie 
přináší poznatky z oblastí svého působení, takže celkový záběr 
akademie je poměrně všestranný. Ještě je však třeba najít spo-
lečné téma, kterému se budou věnovat. Od současného před-
sednictví si slibují také to, že „velké“ akademie by s nimi 
mohly spoluprcovat jako s partnery, což by napomohlo i uplat-
nění výsledků výzkumu v praxi. Tato otázka je totiž velmi často 
diskutovaná. Ale aby měla své upotřebitelné výstupy, je třeba 
mít společný zájem. 

Určitou motivací do další činnosti mohlo být i vyjádření ná-
městka ministra zemědělství Jindřicha Šnejdrly ke spolupráci 
ministerstva a akademie při přípravě resortních výzkumných 
programů, zahrnujících především aplikovaný výzkum v země-
dělství, lesním a vodním hospodářství a v neposlední řadě 
i rozvoje venkova. Přestože unie zemědělských akademií nemá 
dlouhou historii, její založení je krok správným směrem, míří-
cím ke koordinaci především v rámci výzkumu a vzdělávání pro 
potřeby praxe. Větší koordinace pomůže i České akademii ze-
mědělských věd. Je ovšem samozřejmě třeba, aby si praxe 
řekla, co potřebuje. 

Zuzana Fialová

 Komentář

Výzkum bez praxe?

Česká republika podle něj pod-
poruje aplikace moderních bio-
technologií za předpokladu zajiš-
tění vysokého stupně ochrany 
zdraví a životního prostředí. 
„Právě tento pragmatický pří-
stup může rozvíjet potenciál ge-
netického inženýrství s cílem 
zvyšování konkurenceschop-
nosti odvětví,“ sdělil Šnejdrla na 
jednání, kterého se zúčastnili 
delegáti z 12 evropských i mi-
moevropských zemí a během 
něhož převzala Česká akade-
mie zemědělských věd (ČAZV) 
dvouleté předsednictví UEAA. 
Šnejdrla poukázal na to, že ČA-
ZV je nevládní organizace, která 
plní funkci vědeckého poradní-
ho orgánu ministerstva a jejím 
základním posláním je působení 
na zvyšování vědecké úrovně 

výzkumné činnosti a úrovně 
vzdělávání v resortu. Aktuálně 
vystupují do popředí aktivity 
směřující ke zvyšování konku-
renceschopnosti zemědělského 
sektoru například v oblasti mě-
nících se klimatických podmí-
nek, řekl. Zmínil rovněž potřebu 
toho, aby výsledky vědy a výzku-
mu odpovídaly reálným potře-
bám a byly skutečně využívány 
v praxi. 

Zasedání se tematicky vázalo 
k následnému workshopu zamě-
řenému k otázkám využití GMO 

v zemědělství v jednotlivých ze-
mích. ČAZV se shodla na tom, že 
současné právní předpisy a poli-
tika EU v oblasti regulace GMO 
mají negativní dopady na rozvoj 
a efektivnost výzkumu v oblasti 
biotechnologií a snižují konku-
renceschopnost agrárního kom-
plexu i souvisejících oborů člen-
ských států EU. „Podle součas-
ných poznatků světového i ná-
rodního výzkumu přínosy pěsto-
vání GM odrůd převažují nad je-
jich potenciálními riziky,“ uvedla 
ČAZV s tím, že GMO jsou méně 

závislé na pesticidech, mohou 
mít vyšší hektarový výnos či zvý-
šenou kvalitu produktů nebo 
jsou méně náročné na mechanic-
ké zpracování půdy a lépe se vy-
rovnávají s důsledky změn kli-
matu. Zemědělci v EU na rozdíl 
od konkurentů mimo unii v pod-
statě nemají přístup ke GM odrů-
dám plodin, které by mohly po-
moci zvýšit produktivitu a záro-
veň snížit dopady současných 
technologií pěstování plodin na 
životní prostředí. 

ČAZV proto doporučila vý-
zkum přínosů i rizik ve využívání 
produktů moderních biotechno-
logií, včetně GMO v zemích EU. 
Postavila se rovněž za přehodno-
cení nadměrné regulace ve vy-
užívání těchto plodin. Oblast by 
podle akademie měla být priori-
tou výzkumu s podporou z veřej-
ných prostředků. 

(opr) – Státní zemědělská a po-
travinářská inspekce (SZPI) od-
halila při kontrole párky vyrobe-
né v Polsku, které obsahovaly 
velké množství sóji, jež nebyla 
uvedená na obalu, což by mohlo 
být nebezpečné lidem, kteří jsou 
na ni alergičtí. S prodejcem pár-
ků na Frýdecko-Místecku in-
spekce zahájila správní řízení 
o uložení sankce, uvedl to mluvčí 
SZPI Pavel Kopřiva. 

Inspekce kontrolovala zbo-
ží v obchodě BEA-BEDNARZ 
v obci Řeka. Konkrétně šlo o Ex-
tra vepřové párky s příchutí tele-
cí od výrobce z polské Wisly. 
„Párek obsahoval 5061 miligra-
mů sóji na kilogram, což je vý-
znamně překročená koncentra-
ce, kterou by bylo možné pova-
žovat za neúmyslnou technolo-
gickou chybu při výrobě,“ uvedl 
Kopřiva. 

„Podle zákona o odpadech je 
povinností prodávajícího zlikvi-
dovat zbylé vadné párky v ob-
chodě na vlastní náklady,“ řekl 

Kopřiva. Sója na úkor masa bývá 
jedním z triků, jak výrobci dosa-
hují nižších výrobních nákladů.

Inspekce také minulý týden  
našla v regálech prodejny spo-
lečnosti HTH Servis v Kaplici 
na Českokrumlovsku řadu po-
travin, u nichž prodejce mani-
puloval s datem minimální trvan-
livosti, proto s prodejcem in-
spekce zahájila správní řízení 
o uložení pokuty. SZPI objevila 
devět druhů zboží, u kterých 
byla odstraněná nálepka s da-
tem spotřeby, nebo byl údaj se-
škrabaný. „K částečnému či 
úplnému odstranění nemohlo 
dojít běžnou manipulací se zbo-
žím, ale cíleným zásahem,“ 
uvedl Kopřiva. Zásah prodejce 
se týkal piva, taveného sýra, 
kokosových sušenek, müsli ty-
činek či pšeničných kostek 
s příchutí kečupu. Multivitamí-
nový nápoj a kávu sice dal na 
místo s označením prošlé lhůty 
trvanlivosti, nicméně údaj byl 
částečně seškrábaný.  

Sójové párky z Polska

(fia, čtk) – Německé potraviny 
jsou podle 43 procent Čechů 
často kvalitnější než české. 
Ukázal to průzkum portálu Ku-
pi.cz, který monitoruje ceny 
v obchodních řetězcích. Podle 
11 procent respondentů jsou 
potraviny od západního souse-
da České republiky naopak 
méně kvalitní než české a 15 
procent lidí si myslí, že jsou 
drahé. Pokud by se Češi nemu-
seli ohlížet na cenu potravin, 65 
procent by kupovalo tuzem-
ské, 18 procent německé, pět 
procent lidí by preferovalo 
francouzské výrobky a čtyři 
procenta rakouské. Z respon-

dentů, kteří preferují české po-
traviny, polovina tak činí proto, 
že chce podpořit české výrob-
ce. Víc než 44 procent lidí 
uvedlo, že českým potravinám 
věří víc než ostatním. Téměř 
pětina považuje tuzemské po-
travinářské produkty často za 
kvalitnější než ostatní, ukázal 
průzkum. V případě stejně kva-
litních potravinářských výrob-
ků z různých zemí sáhne v ob-
chodě 80 procent Čechů po 
těch z ČR, 11 procent koupí 
německé. Pro sedm procent 
není země původu podstatná. 
Průzkumu se zúčastnilo 1700 
uživatelů portálu Kupi.cz. 

inzerce

Ministr požádá o vyšší částku

Zuzana Fialová

Problematika geneticky modifikovaných organismů (GMO) a jejich aplikace v zemědělství 
a potravinářství je v EU stále kontroverzním tématem. Pohledy jednotlivých členských států jsou 
polarizované. Česká republika se řadí mezi spíše liberální státy. Uvedl to minulý týden na osmém 
generálním zasedání Unie evropských zemědělských akademií (UEAA) náměstek ministra zemědělství 
Jindřich Šnejdrla s tím, že ČR využívá vědecké poznatky a drží se principu předběžné opatrnosti. 

  Česká republika se řadí v oblasti GMO spíše mezi liberální státy.
  Drží se však principu předběžné opatrnosti. 
  Podle České akademie zemědělských věd současná regulace 
GMO má ve svém důsledku negativní dopad na 
konkurenceschopnost agrárního sektoru. 

 Klíčové informace 

Předběžná opatrnost

Německé potraviny


