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Komora chce po řetězcích vědět, zda jsou 
české potraviny drahé 

Tržby gastro podniků se loni propadly 
o 63 miliard Kč, ukázala analýza 

Zemědělský svaz ČR a Agrární komora ČR vyzvaly obchodní řetězce, aby se distancovaly od výroků prezidenta Svazu 
obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) Tomáše Prouzy ohledně českých potravin. Napsaly to v otevřeném dopisu, 
který má ČTK k dispozici. Obě velké organizace, které sdružují tuzemské zemědělce, chtějí, aby řetězce uvedly, zda 
jsou české potraviny „méně kvalitní a drahé”, jak měl Prouza podle nich tvrdit. 

Tržby gastronomických zařízení se loni kvůli pandemii koronaviru a souvisejícím vládním opatřením podle analýzy 
společnosti Dotykačka propadly o 63 mld. Kč z předloňských 195 mld. Kč. Každý čtvrtý podnik tak může skončit.

Prouza minulý týden v reakci na novelu 
z dílny SPD, kterou v lednu schválila Po-
slanecká sněmovna a která od příštího 
roku zavádí povinné kvóty na některé 
ze základních potravin, přičemž část 
z nich bude muset být z ČR, řekl, že 
SOCR to odmítá a nastavené kvóty 
jsou proti zájmům spotřebitele, zvyšují 
ceny a snižují výběr. „Obchody odmí-
tají vnucování zákazníkům potravin, 
o které nemají zájem,“ zopakoval dnes 
Prouza pro ČTK.

Šéfové svazu Martin Pýcha a komory 
Jan Doležal proto v otevřeném dopi-
se napsali, že naopak zaznamenali, že 
řetězce ve svých propagačních materi-
álech informují zákazníky, že prodávají 
velký podíl českých výrobků. „V mnoha 
případech vámi uváděný podíl českých 
(nikoliv jen lokálních) potravin přesahu-
je 60 procent z celkového objemu pro-
deje potravin. V rozporu s vašimi vyjá-

dřeními a preferencí spotřebitelů však 
prezident SOCR tvrdí, že české potravi-
ny jsou méně kvalitní a drahé,“ dodali.

Ohledně cen oba šéfové vyzvali řetěz-
ce, aby zveřejnili statistiky nákupních, 
tedy dodavatelských cen českých po-
travin v porovnání s koncovou cenou 
pro spotřebitele. „Dodavatelé totiž 
koncové ceny skutečně neurčují, ani se 
na koncové stěně výrazně nepodílejí," 
dodali předsedové.

SOCR novelu zákona, kterou tyto ze-
mědělské organizace podpořily, odmí-
tá. „Zásadně odmítáme snahy vnutit 
zákazníkům produkty, o které nemají 
zájem, takže uměle nastavené kvóty 
na potraviny nikdy nepodpoříme. Jsou 
už ze své definice proti zájmům spo-
třebitele, zvyšují ceny a snižují výběr,“ 
uvedl Prouza. Podle něho již několik 
významných členů Agrární komory ČR 

a Zemědělského svazu ČR již oslovilo 
obchodníky a vyjádřilo s novelou také 
nesouhlas, ačkoliv vedení komory no-
velu propaguje. 

Podle něho Svaz obchodu i jeho člen-
ské organizace ocenily Doležalovu 
a Pýchovu snahu o komunikaci. Podle 
Prouzy se o ni svaz snaží už roky, ale za-
tím u zemědělských organizací nenašel 
pochopení. „Máme eminentní zájem 
aktivně spolupracovat při podpoře čes-
kých potravin a stovky úspěšných part-
nerství mezi obchody a producenty 
potravin to potvrzují. O to více je nám 
líto, že když jsme loni v létě předložili 
konkrétní návrhy na posílení dostup-
nosti české zeleniny a českého ovoce, 
nedočkali jsme se žádné reakce ze stra-
ny Ovocnářské unie ČR ani Zelinářské 
unie Čech a Moravy," uzavřel.

Zdroj: čtk, 4. února

Obrat stravovacích podniků podle meziročně klesl o 32 %. 
V případě hospod byl zaznamenám propad o 44 %. Nej-
lépe krizi zvládly kavárny a bistra. Tyto podniky do urči-
té míry i za normálních okolností fungují v režimu „take 
away“. Za celý rok jejich tržby klesly jen o 15 %. Regionál-
ně se nejlépe dařilo podnikům na turisticky oblíbených 
místech Libereckého a Královéhradeckého kraje či ve vi-
nařských oblastech na jižní Moravě. 

Současnou situaci se nemusí podle restauratéra a garanta 
projektu Moje restaurace za Asociaci malých a středních 
podniků a živnostníků Luboše Kastnera podařit překo-
nat 25 % gastropodniků. „Třetinový pokles hodnoty trhu, 
k tomu vyhlídka na snižující se kompenzace a slabý nájezd 
tržeb v letošním roce bude znamenat odliv zhruba čtvrtiny 

provozovatelů a analogicky i stejného počtu zaměstnan-
ců. Odvětví gastronomie nezachrání kompenzace, ale trž-
by. Proto je nyní zásadní, kdy dojde alespoň k částečnému 
rozvolnění a obnově provozu,“ řekl. 

Restaurace, bary a kavárny musely být na jaře uzavřené 
od 14. března, od 11. května mohly pustit hosty na zahrád-
ky, od 25. května vláda povolila i provoz vnitřních prostor. 
Další nucené uzavření nastalo od 14. října, které trvalo 
do 2. prosince. Následně ale platila pro gastronomická za-
řízení výrazná omezení kapacity i otevírací doby. Stravova-
cí podniky jsou znovu zcela uzavřené od 18. prosince. Ob-
čerstvení mohou prodávat jen přes výdejní okna či rozvoz. 

Zdroj: ceskenoviny.cz, 3. 2. 2021
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Potravináři povinné kvóty odmítají 
Potravinářská komora ČR, která sdružuje většinu tuzemských zpracovatelských podniků z řady potravinářských 
oborů, povinné kvóty na podíl českých potravin ve velkých obchodech jednoznačně odmítá. Důvody přiblížila 
v rozhovoru pro Právo prezidentka komory Dana Večeřová.  

Jaké je stanovisko Potravinářské 
komory ČR k přijaté novele zákona 
o potravinách? Co z jejího obsahu 
vítáte a co méně? 

Novela řeší většinou povinné 
implementace evropské legislativy. 
Co určitě vítáme, je úprava dvojí 
kvality, která je srozumitelná, a je 
předpoklad, že při doplnění vhod-
nou kontrolní metodikou může 
velmi dobře fungovat. Stejně tak je 
žádoucí upravit v souladu s mož-
nostmi danými unijní legislativou 
veřejné zakázky a podpořit nákupy 
místních i regionálních potravin. Co 
vítáme méně, je návrh na rozšíření 
údajů povinně uváděných u nebale-
ných výrobků, což bude způsobovat 
problémy menším obchodníkům. 
Co odmítáme zcela, jsou povinné 
kvóty na podíl českých potravin. 

Nepomohlo by to ale zemědělcům 
i potravinářům s odbytem jejich 
výrobků? Jaké problémy by podle 
vás naplňování těchto požadavků 
mohlo přinést? 

Co to přinese, uvidíme až v praxi, 
která ale, doufejme, nikdy nenasta-
ne. Kvóty odmítáme jako nefunkč-
ní řešení nedobrého stavu, které 
nepomůže nikomu: spotřebitelům, 
zpracovatelům, ale ani samotným 
zemědělcům. Pro potravináře 

by tato úprava asi znamenala 
největší problém. Budou to to-
tiž oni, od kterých bude obchod 
české výrobky požadovat, patrně 
i pod sankcemi, a oni to nebudou 
schopni plnit, v drtivé většině 
kvůli nedostatku české suroviny. 

Obáváte se snad výpadků dodávek 
nebo i růstu cen? Podle zástupců 
zemědělců jsou tyto obavy liché… 

Představme si, že všichni obchodníci 
obratem promítnou tyto požadav-
ky do svých smluv. Bude to zcela 
legitimní požadavek, protože jinou 
možnost ani nemají. A jestliže 
potravináři nebudou mít pro své 
výrobky dostatek českých surovin, 
pak by to opravdu pro spotřebitele 
mohlo znamenat zúžení sortimentu 
a výpadky v zásobování v přípa-
dech, kdy obchod nebude schopen 
naplnit povinné objemové kvóty a 
zároveň nebude moci chybějící sor-
timent dovézt. Taková situace může 
samozřejmě vyvolat i růst cen, mi-
nimálně u nedostatkové produkce. 

Je reálné, aby tato část zákona 
vstoupila od příštího roku v platnost? 
Existují zkušenosti z jiných zemí… 

Evropská komise to zatím všem stá-
tům, které se o to pokusily, zatrhla. 
O kauze českých kvót velmi dobře 
ví, takže se na ni soustředí. Rumun-
sko mělo prakticky shodně formu-
lovaný zákon a pod tlakem Bruselu 
a hrozbou sankcí jej loni zjara samo 

upravilo. Na druhou stranu, kdyby 
si autoři a podporovatelé tohoto 
výtvoru na vlastní kůži vyzkoušeli, 
co to bude v praxi obnášet, už by 
je nejspíš nenapadlo se o něco 
podobného znovu pokoušet. 

Jaká je vaše představa o tom, jak 
dlouhodobě posílit soběstačnost ČR 
v potravinách mírného pásma i bez 
stanovování kvót? 

Potravinářská komora jednoznačně 
podporuje jak zvýšení naší potra-
vinové soběstačnosti, tak zvýšení 
podílu českých potravin na pultech 
řetězců. Rozhodně nejsme příz-
nivci dovozu potravin, které jsme 
u nás schopni sami vyprodukovat, 
přes půl světa ani přes půl Evropy. 
Podporujeme investice s podporou 
státu do citlivých komodit, jako jsou 
ovoce, zelenina, brambory, vepřové 
či drůbeží maso. Jsme pro maximál-
ní tlak na řetězce, aby na pultech 
byla větší nabídka českých potravin 
a aby jejich dodavatelé měli zaruče-
ný odbyt svých produktů. Nesmíme 
ale zapomínat ani na osvětu mezi 
spotřebiteli, na podporu a propa-
gaci kvalitních českých potravin, jak 
se to děje v řadě evropských zemí. 
Spotřebitel chce vědět, odkud co je, 
a to mu mnohdy EU svými předpisy 
tají. Rozhodně by bylo přínosnější 
pro všechny, kdyby se na výrobcích 
uváděla země původu suroviny. To 
znamená, že pokud by byl výrobek 
například zpracován z polského mlé-
ka na území ČR, muselo by být jako 
země původu suroviny uvedeno 
Polsko, nikoliv obecně ČR, kde došlo 
jen k rozporcování cihly sýra nebo 
jenom k přebalení výrobku. Řeše-
ním je určitě také označení Vyrobe-
no v ČR, ovšem s tím, že potravina 
musí být v ČR skutečně zpracována.

Zdroj: novinky.cz, 25. 1. 2021
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Co může nabídnout hladce namletá celo-
zrnná mouka? 
Možná jste ještě o možnosti péct z hladce namleté celozrnné mouky neslyšeli nebo máte obavy, že nebude mít 
stejné vlastnosti jako běžná mouka a bude se hrudkovat, drolit nebo bude špatně kynout. Pokud je však mouka 
zpracována správnou technologií, opak může být pravdou. Nejen že se s ní dobře pracuje, ale má i další nedoce-
nitelné vlastnosti.

Způsob zpracování totiž zajistí zachování zdraví prospěš-
ných látek a vysoký obsah vlákniny. Má tedy mnohem lepší 
nutriční vlastnosti než její „obyčejné“ sestry. Zároveň lépe 
váže vodu a poskytuje tak výborné pečící vlastnosti. V sou-
časné době existuje v České republice pouze jeden výrobce, 
který investoval do nejmodernější mlýnské technologie, a 
to je Mlýn Perner. Tomu nápad vnuklo množství poptávek 
od zahraničních zákazníků. Nyní mouku Pernerku nabízí na 
českém i zahraničním trhu.

Klíč tkví v tom, že se drtí celá zrna včetně obalu a získaná 
„drť“ se potom dále prosévá. Části, které nemají požado-
vanou hladkost, se vrací zpět do mlýna. Zrna se opakovaně 
melou do té doby, dokud není mouka dokonale hladká. Čás-
ti zrn také neprochází tak vysokými teplotami jako obvykle, 
a tak má mouka Pernerka kromě vyššího obsahu vlákniny 
a množství živin i nižší glykemický index. Pro zajímavost lze 
uvést, že špaldová celozrnná Pernerka obsahuje 15 g a žitná 
dokonce 16 g vlákniny na 100 g. 

Rodina Pernerů je na trhu víc než 100 let a řemeslu se věnuje 
již třetí generace. Mouka Pernerka je výsledkem zkušeností 
předávaných z generace na generaci a zároveň touhy inovo-
vat a zkoušet nové postupy i technologie. Přestože historie 
mlýna, ve kterém výroba mouky probíhá, sahá až do roku 
1420, může být považován za nejmodernější v celé republice. 

Zdroj: agris.cz, 2. 2. 2021

Chléb nad zlato 
Nejen bílý nebo tmavý, ale také třeba pohankový nebo žaludový. Ať už je základní surovinou pro jeho výrobu 
cokoliv, jisté je jedno: většina kuchyní se bez něj neobejde. A svůj podíl na gastronomické mapě světa mají 
i Češi, kteří s rostoucí nabídkou postupně „znovuobjevují“ rozmanitý sortiment z řemeslných pekáren.

Rostoucí zájem o chléb z malovýro-
by potvrzují online obchodníci, kte-
ří na stále neutuchající vlnu zájmu 

o řemeslné bochníky také naskočili. 
„Rozdíl mezi levným a dražším kva-
litním chlebem není v marketingu 
a ceně, ale v okamžitém rozdílu v chu-
ti a v čerstvosti i po třech dnech, kdy 
byl zabalený v utěrce,“ pochvaluje si 
Peter Dandár, category manager on-
line supermarketu Rohlik.cz, který má 
na starosti pečivo. „Takový ochutnáte, 
a hned vás napadne si k němu nalít 
sklenici červeného vína, jen tak si ula-
movat, možná s kouskem másla, nebo 
si o něj třeba otřít nůž s dobrou pašti-
kou. Má oblíbená kombinace je s dob-
rým sádlem.“

K běžné nabídce online obchodu, pro 
nějž pracuje, patří například chléb 
z vyhlášených pekařství Merhaut 
a Makovec, pražských pekáren Eska 
nebo Praktika či z brněnských Las-
komin od Mariny nebo William Ar-

tisan Bakery. „Jsem rád, že se česká 
řemeslná pekařina vrací ke kořenům 
poctivého řemesla a odkazu první 
republiky, kdy vznikala zvučná jména 
pekařů, cukrářů, lahůdkářů. Je vidět, 
že se daří navázat na tuto tradici,“ 
dodává Dandár s tím, že i česká pe-
kařina se proměňuje.

Zároveň se ale stírají geografické roz-
díly mezi zeměmi, takže i v Česku lze 
ochutnat bělostný francouzský chléb 
s křupavou kůrkou – nikoli ovšem ba-
getu – nebo tmavý a hutný skandináv-
ský bochník. V hlavním městě dokon-
ce najdete islandského pekaře, který 
si mouku nechává dovážet až z Itálie 
a samozřejmě si vyrábí vlastní kvásek. 
Na nezájem si stěžovat nemůže, ote-
vřel už druhý obchod.

(-red-)


