
Pěnčínský náhrdelník
Spolupráce Ministerstva zemědělství a Ministerstva 
pro místní rozvoj je pro venkov esenciální a případů 
jejich společného postupu je mnoho, stejně jako 
důsledků jejich selhání. Zde je jeden z těch, který 
přinesl zcela konkrétní plody.
Richard Hübel je starosta obce Pěnčín. Není to farmář, 
ale s místním farmářem panem Pulíčkem chtěl 
spolupracovat. Respektive oslovili jej z Ministerstva 
pro místní rozvoj, že „Evropa“ podporuje projekty, 
v kterých spolu na venkově spolupracují podnikatel, 
zemědělec, obec a školy. Přikývl na jejich nabídku. 
Opravdu, tak jak mu to holandská agentura na 
místním úřadě prezentovala, vypadalo to, že se na 
Pěnčín po čtyřiceti letech usmálo štěstí. Dnes 
starostovi hrozí 12 let vězení. Za paragraf, u kterého 
neexistuje podmínečný trest. Jeho škody jsou menší, 
ale výsledek stejný. Stop dalším podnikatelským 
aktivitám.



� Farma:
• Historie
• Dotace do přidané hodnoty potravin
• Kolik platíme za veterinární audity a co nám přinášejí

� Veterinární a hygienické požadavky na maloproducenty:
• Hygienický balíček
• Co je malé množství mléka
• Bezpečné potraviny: Spotřebitel a konkurenceschopnost 
• Zájmy spotřebitele a nekalá soutěž 
• Veterinární a hygienická praxe a její důsledky pro rozvoj venkova 
• Přidaná hodnota potravinářským výrobkům

� Komentář – Rebelie a sedláci u Chlumce

� Pěnčínský náhrdelník – rozvoj cestovního ruchu na venkově za spolupráce MMR, obce a farmy 
• 3 roky na vypsání projektu 
• 2,8 milionu investice do jeho přípravy 
• Šibeniční termíny pro realizátory a jejich důsledky 
• Spolupráce s ministerstvem může vést až do vězení 
• Varování před naivitou venkovských obcí

� Epilog: Délky soudních sporů a penále



 Farmář Josef Pulíček

 Kontakt josef.pulicek@fipobex.cz
 Kvalifikace sklář, agronom
 Místo podnikání Pěnčín u Železného Brodu
 Předmět podnikání ekologická farma, zpracování kozího mléka, 

obrat 3 mil. ročně
 Majetek 235 hektarů půdy, 400 koz a 120 ovcí
 Způsob nabytí majetku rozšířením mateřské firmy tradičního skla, 

zpracování skla
 Zahájení podnikání 1997
 Zdroje financování vlastní
 Zaměstnanci 4
 Produkce farmy cca 200 ks jatečních kůzlat a jehňat, 5 t kozího 

sýra, mléko
 Potenciál zvýšení odbytu mléka, agroturistika
 Současné plány odstoupení od projektu Pěnčínský náhrdelník 

(viz dále)
 Státní příspěvek na rozvoj podniku 400 tisíc na investice, dále platby na plochu, 

dotace na půdu (agroenvi a orná)
 Státní přípěvek na adaptaci zpracovny podmínkám EU 0
 Státní příspěvek na nákup půdy 0
 Příspěvek na opravy či stavby budov 0
 Příspěvek na technologie a zpracování 0
 Příspěvek na stroje a mechanizaci 0
 Podíl dotací na investici do podniku 10 %
 Podíl dotací na obratu podniku 70 %
 Hlavní brzda rozvoje podniku problémy s odbytem, stagnující výroba 

mateřského podniku, závist spoluobčanů
 Členství v oborových organizacích Agrární komora
 Důvěra v politickou reprezentaci 10 %
 Důvěra v poradenské a oborové organizace 15 %
 Důvěra v média 15 %
 Důvěra ve výzkumné ústavy a odborné poradce 15 %



 Zapojení do veřejného života členství v místním zastupitelstvu
 Přínos pro obec daně, odbornost, tradiční výroba, pracovní místo 

pro rodinu
 Pracovní doba 10 hodin denně
 Poslední dovolená letos
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� FARMA

Praha několik měsíců. Prý jde o paralelní výrobu nad kapa-
city zpracovny. To je samozřejmě nesmysl. Pokud ve výrob-
ně pracuje s daným objemem mléka jeden zaměstnanec, 
tak nemůže nic jako paralelní výroba ani přetížení kapacity 
vzniknout: v pasteru se nemůže pasterovat dvojí dávka 
mléka najednou, stejně jako v jedné obyčejné troubě nemů-
žete péct husu a koláč současně, nebo v jedné chvíli škrábat 
brambory a tlouct máslo. Nicméně občan v případě názo-
rového střetu s kontrolní složkou nemá možnost prosadit 
svůj hlas, dokonce jej kontrolní komise ani neuvedla v zápi-
su z auditu.

Pro zajímavost: týden nato byl stejný veterinární audit 
proveden u Šourků v sousedních Plavech u Tanvaldu, 
u jediných zpracovatelů bio kravského sýra, másla a tvaro-
hu v Čechách. Celodenní kontrola pana a paní Šourkových 
opět šestičlenným kontrolním týmem veterinářů přinesla 
podobné plody: na stole v mlékárně našli kelímek se solí, 
kterým paní Šourková přisoluje koření. To nesmí být, 
a tato závada se ocitla v zápise o inspekci. Další chyba 
byla stejně závažná: v šuplíku ve stole v mlékárničce našli 
sešit a tužku. Potkal je stejný osud jako slánku – nesmrtel-
nost zápisu v protokolu a naléhavá výzva k odstranění zá-
vady. („Jak ale potom mám zapisovat všechno to, co po 
mně chtějí, když tady nemůžu mít tužku?“ zeptala se paní 
Šourková sama sebe, když odešli). Zbytek dne se jeden 
z týmu veterinárního auditu bavil s farmářkou o tom, zda 
je lepší zůstat v lázních Podhájská týden nebo měsíc, další 
se procházel po výhledech na protější Zlatou Olešnici 
a zbývající členové týmu seděli v teple farmářovy kancelá-
ře a kontrolovali kontrolované – hlášení o pasteraci a po-
vinných odběrech a rozborech mléka. Proč? Protože to 
údajně chce Evropa. To je další nesmysl, o tom, kolik kon-
trolorů má provádět kontrolu žádná evropská pravidla ne-
existují:

Tyto audity, které balancují na hraně mezi klauniádou 
a absurdní komedií jen znovu poukazují na to, že to, co 
stát kontrolovat má, na to nestačí (viz veterinární výkon 
v jižních Čechách v případu utýraného stáda dobytka), ale 
na hledání slánek a tužek prokazuje horlivost, která není 
kontrolou, ale taháním peněz ze státní kasy z jedné strany 
a z druhé šikanou a neuctivým zneužíváním naivity far-
mářů, kteří dodnes neznají svá práva a nechají tyto pseu-
dokontrolory bez dozoru slídit na svém soukromém úze-
mí, na které nepřišli s úmyslem být nápomocni v procesu 
obnovy venkova, ale s úmyslem zanechat po sobě otisk, 
který opodstatní tato předimenzovaná mrhání časem far-
máře a penězi poplatníků. Z takovýchto výkonů nemá ni-
kdo nic: farmář se nic nedozví, protože výsledky auditu 
chodí až čtrnáct dní po návštěvě, formulované do úřednic-
kých anakolutů, a daňový poplatník se rovněž nic nedozví, 
protože farmář a jeho život a problémy veterináře zajíma-
jí zcela okrajově.

Z auditů nikdy nevzešel systematický sběr informací 
a zpětná vazba o dopadu hygienických a veterinárních na-
řízení na ekonomiku a fungování farmy, na pracovní zátěž 

Začátky

Pan Pulíček zahájil své podnikání tím, že v obci Pěnčín 
u Jablonce nad Nisou začal v roce 1991 vyrábět broušené 
sklo, které má na Železnobrodsku tradici. Učil se stejně 
jako stát – za pochodu. Následoval nařízení a podnikal tak, 
aby svou firmu mohl předat dětem. Jeden ze skrytých omy-
lů té doby mu dnes téměř zlámal vaz, dočteme se o něm na 
konci. Zatím jsme v devadesátých letech. Tak jak se mu da-
řilo rozšiřovat klientelu, rozšiřoval i areál, v němž výrobu 
provozoval. Protože začal ve správný čas, byl šikovný a da-
řilo se mu, postupně v Pěnčíně otevřel místní restauraci 
s jehněčími a kůzlečími specialitami, pro turisty zřídil jako 
atrakci vláček, který je vozí po hřebenu Jizerských hor, kou-
pil exotická zvířata a nechal pštrosy a pávy procházet před 
zraky zvědavců vedle domácích kachen a husí. Díky sou-
sedství se zaměstnancem MZe, který mu vysvětlil politiku 
rozvoje venkova, se bývalý agronom začal zajímat i o země-
dělství. Nakoupil půdu a první kozy a ovce a přihlásil se do 
ekologického systému. V areálu vybudoval mlékárnu a ob-
chůdek a začal zpracovávat kozí produkty – zpočátku pře-
vážně pro prodej ze dvora turistům a místním, později do 
národní sítě. Pan Pulíček je natolik nekomplikovaný pří-
pad, že by samostatně nestál za kapitolu, přesto ani on nemá 
šanci v klidu žít a podnikat. Využijme této návštěvy k to-
mu, abychom se podrobněji podívali na další z vrstev, který-
mi se farmáři musí prokousávat na světlo – a tou je Státní 
veterinární správa.

Náklady na kontroly (bio)zpracovatelů jsou 

vyšší než jejich výnosy

MZe se hlásí k politice podpory faremního zpracování. 
Pokud ne dotacemi, má ještě jiné podpůrné nástroje. Zač-
něme konkrétně – říjnovým (2007) veterinárním auditem 
na farmě pana Pulíčka. Do pidimlékárničky, kde se u Pulíč-
ků vyrábějí 3 druhy kozích sýrů, přišlo 6 (slovy šest) veteri-
nářů a celý den kontrolovali, jak zpracovna dodržuje před-
pisy, které má u pana Pulíčka na starosti 1 (slovy jedna) 
zaměstnankyně. Jistě daňového poplatníka napadne stejná 
otázka jako nás: zda byl počet kontrolorů adekvátní počtu 
kontrolovaných a kdo těmto pánům tento celodenní výkon 
zaplatil – v době, kdy nutíme důchodce přispívat 30 koru-
nami za návštěvu lékaře. Odpověď můžeme nalézt v zápise 
o auditu: Veterináři našli v obchodě za kasou odchlípnutou 
omítku velikosti dvoukoruny a v dvouletých denních zá-
znamech pasterace pak jedno sporné datum: pasterizace 
začala v noci, ale skončila nad ránem a v tabulkách byl uve-
den den, kdy začala. Zda tento státní „produkt“ má hodno-
tu „vstupních nákladů“ nechť posoudí daňový poplatník 
sám.

Delegace nakonec ve výrobně pana Pulíčka skutečně za-
nechala nějaký otisk: byl jím verdikt, že pan Pulíček nesmí 
rozšířit své produktové portfolio 3 druhů kozích sýrů o no-
vý výrobek – kozí kefír, na jehož vývoji pracoval s Milcom 
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rodiny, na marketing farmy, prostě na všechno, čeho se tyto 
předpisy přímo dotýkají. Až se dostaneme k jednání s hlav-
ním českým laktologem, odpovědným za veterinární a hy-
gienickou legislativu malých zpracoven, tak nás tedy nepře-
kvapí, že vyzval farmáře, aby si tedy sami (2008!) napsali své 
představy o rodinném zpracování potravin.

Protože veterinární a hygienické předpisy přivádějí 
k zoufalství každou zpracovatelskou farmu a dnes už vel-
kou část českých spotřebitelů, podívejme se na ně teď systé-
mověji. Jak vůbec vznikají? Kdo jsou ti, kteří je pro nás při-
pravují, jak přemýšlejí a jaké cíle sledují? Jak vycházejí 
s farmáři a jaký mezi nimi panuje poměr?

� VETERINÁRNÍ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY 
NA MALOPRODUCENTY JAKO PŘEDPOKLAD 
JEJICH PODNIKÁNÍ

Brněnský grantový projekt Trust zorganizoval v Praze 
24. ledna 2008 seminář na téma: Konkurenceschopnost, 
rozvoj ekozemědělství a regionů, gurmánské speciality, ple-
mena hospodářských zvířat. Téma: Evropská komise má 
zájem usnadnit život malým zpracovatelům.

„Na 12 farmářů přišlo 18 činovníků,“ poznamenala  far-
mářka sedící po mé levé ruce. Vedle zástupce MZe, PRO-BIO, 
kontrolorů a organizátorů to byli severočeské veterinářky 
z KVS Liberec a MVDr. Jiří Hlaváček – šéf metodolog-lak-
tolog z pražského ústředí Státní veterinární správy.

Nově, ale od začátku trochu defenzivně formulovaná pod-
témata semináře byla:

Specifika výroby na farmě: Omezené množství produk-
ce, Periodická výroba, Málo zaměstnanců – rodina, Malý 
farmář si nemůže dovolit nabídnout špatný výrobek, Prodej 
v místě – okruh stálých zákazníků.

Ze zamotané formulace podtémat můžeme tušit určitou 
prosbu – „vždyť jsou malí, žádnou škodu nenapáchají, pohy-
bují se na vymezeném prostoru, kontrolují se navzájem, tak 
je nechte“. Já osobně tuto submisivitu nevidím namístě.

Farmáři především v našem morálně, ekonomicky, kul-
turně a urbanisticky zdevastovaném pohraničí, které bojuje 
o zachování alespoň základní infrastruktury, vytvářejí pra-
covní místa, možnost rodinného života, roztáčejí kola stag-
nující ekonomiky, vytvářejí jiné obrazy maloobchodu než 
vietnamské salámy v Hřensku či prostitutky na hraničních 
pumpách– jsou příkladem pro ostatní, aby nečekali na to, až 
z nich někdo udělá levnou nájemní pracovní sílu. Moje 
téma by tedy znělo: Vy jste nám, vážení pánové a dámy, za 
posledních 5 let dvě třetiny těchto malých provozů, které 
měl stát od EU za úkol převést do nových podmínek a do-
stal na to jak peníze, tak metodiku, zlikvidovali. A my by-
chom teď rádi slyšeli něco jiného než tu vaši alibistickou 
ambaláž o invazivní EU a našich zářných včerejšcích.

Hygienický balíček

Vyposlechnout si genezi vzniku hygienických a veterinár-
ních opatření pro malé provozy a její nekončící sérii výkla-

dových omylů a nedorozumění v přizpůsobení se evropské 
strategii, je jako mluvit s manželkou, která je popadesáté 
přítomna selhání svého partnera a už jen stěží, protože 
zjevně marně, hledá slova útěchy. Na tomto pozadí bylo vy-
stoupení pana ředitele – laktologa, metodologa RNDr. 
Hlaváčka, který za domácí vysvětlil svůj „svět podle českých 
veterinářů“, od začátku neústrojné, už jen v sebevědomí 
a žoviálním tónu, kterým svou prezentaci promítl na stěnu 
konferenční místnosti.

„Od 1. 1. 2006 platí české směrnice hygienických a vete-
rinárních norem. Do té doby jsme v rámci implementace 
podmínek EU doslova převzali její směrnice. (To je ovšem 
formulace pana Hlaváčka. Doslovné převzetí směrnic EU od 
nás nikdo nežádal. Byla to naopak až EU, která našim hygie-
niků a veterinářům doslovné přebírání evropských směrnic za-
trhla s jasným imperativem – implementace nařízení EU ne-
smí vést k zavírání provozů. Navíc k tomu, aby stávající 
zpracovny mohly dostát novým podmínkám, sloužil program 
SAPARD, který měl pomoci nové požadavky zafinancovat, 
tedy splnit. Dříve než se veterináři dohodli na bezdotykových 
bateriích a omyvatelných stropech, se SAPARD rozkutálel bůh-
ví kde, a my stojíme v roce 2008 a pan Hlaváček pokračuje:) 
„Obecný rámec Hygienickému balíčku z roku 2004 vyme-
zovalo nařízení 178 s přímo uplatnitelnými předpisy. Dále 
existuje nařízení 852 o hygieně potravin, které nám vyme-
zuje, jak má vypadat potravinářská provozovna a co musí 
splňovat každý, kdo se zabývá společným stravováním. Tato 
směrnice také stanoví podmínky pro maloobchod a směr-
nice 2072 se zabývá mikrobiologickými požadavky na po-
traviny. Na toto nařízení navazuje nařízení 853 – o živočiš-
ných produktech, které se týká právě malého zpracování na 
farmách“.

V tuto chvíli by to vypadalo, že jsme se ve dvou velmi 
bolestných krocích a za cenu nenahraditelných ztrát dosta-
li během pěti let k závazným nařízením o tom, co má spl-
ňovat farma, která chce vyrábět sýry nebo klobásky. Není 
tomu tak, nadýchl se pan Hlaváček. Nařízení 1662 doplnilo 
nařízení 853, které vlastně nahrazuje.

Dále jsme se prakticky bez přechodu dozvěděli, že exis-
tuje novelizovaná vyhláška 375, která se změnila na 298 
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a připravuje se novela zákona, která je opřipomínkovaná, 
očekává se vydání v první polovině roku. Čili jsme pět let 
nepřetržitě uprostřed procesu. Proč je tomu tak? Pan 
Hlaváček trochu nesrozumitelně odpověděl:

„Národní předpisy mohou upravovat jen ty, které nejsou 
unijní. Jmenujme jediné, co na téma semináře, to znamená 
malého zpracování, pan Hlaváček řekl: „Máme přímý pro-
dej mléka ze dvora, ale přímé zpracování nemáme! (Přesnější 
formulace by byla: „My bychom měli, ale pan Hlaváček 
nemá, takže my mít nebudeme.“) Jakkoli zeširoka, nakonec 
jsme se dozvěděli, že dosud se u nás malým zpracováním 
v rámci hygienických a veterinárních pravidel odpovědné 
instituce nezabývaly.

Jinými slovy: podhorské oblasti, v kterých se nachází tře-
tina naší půdy, kde historicky neexistovalo nic než paste-
vectví a domácí zpracování, které ale předchozí režim svými 
družstvy a statky dostal do dezolátního stavu a nový režim 
vytuneloval za socialismu vzniklé a jediné centralizované 
zpracovny, jsou dodnes v legislativním vakuu a neexistuje 
pro ně metodika ani fondy jejich rozvoje, a tudíž ani mož-
nost místního obyvatelstva se uživit.

Zatímco v normálním demokratickém prostředí by 
manželka mohla oprávněně požádat o rozvod, patologické 
prostředí státní správy tyto trubce o jejich teplé hnízdečko 
pod penzí nepřipraví. Naopak, ještě jsou za svou neschop-

nost ze státní kasy připláceni. Konkrétně pan Hlaváček 
řekl, že tedy jo, když ho o to všichni prosí, pojede do 
Rakouska se podívat, jak to tam dělají. V ironii jeho hlasu 
zaznělo, že už nemá dál chuť poslouchat to unisono ozýva-
jící se ze všech stran, proč to venku jde a u nás ne.

Cesta pana Hlaváčka je ale v podstatě zbytečná, protože 
on už svůj názor na to, jak funguje malé zpracování v EU, 
má: na rozdíl od nás v okolních státech vládne špína, kve-
rulantství a anarchie, což jsou jeho výrazy pro demokracii 
a společnou odpovědnost za prosperitu země. Jak pan dok-
tor uzavřel, i kdyby v EU viděl cokoli, v žádném případě 
nedopustí, aby došlo k produkci zdravotně závadných po-
travin a nekalé konkurenci. Dříve než mu jeho nadřízený 
podepíše cesťák, měl by si pan Hlaváček udělat jasno ales-
poň v základních pojmech.

Menší než malé množství mléka

Moderátoři semináře se pomalu snažili tlačit pana Hlaváčka 
k tématu semináře: Evropská unie chce podpořit malé 
zpracování.

Po další chvíli odbíhání od fungování rodinných farem 
(my jsme mlezivo považovali vždy za zdraví škodlivé, sever-
ské státy je dovolují, a to je zajímavost, houby jsou považo-
vané za prvovýrobu…) pan ředitel nakonec přiznal: „Podle 
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Evropy nesmíme dělat detailní předpisy. Ale také nesmíme 
dělat obecná pravidla.“

Samozřejmě – „Evropa“ od nás žádá flexibilitu a flexibi-
lita znamená operativnost. A ta je možná jen v podmínkách 
individuálních případových řešeních v terénu přímo na far-
mě a ty vyžadují osobní odpovědnost terénních pracovní-
ků. Jenže přesně tohle se našim veterinářům nechce. Terénní 
pracovníci žádají svůj jednoduchý a pohodlný svět. Papír 
a na něm kolonky ano a ne, a jinak pokuty, zákazy a správní 
řízení. A o toto své pohodlíčko se teď bude svádět boj. Zde 
jsou zbraně veterinářů. Psychologický slovník pro ně má 
jednoduchý název: Rituál tazatel. Pan Hlaváček zahajuje 
svůj part:

„Nařízení 852 má stanovit malé množství potravin a pro-
dukty prvovýroby. Malé množství se má stanovit národním 
předpisem. No a my tento národní předpis v lednu 2008 
nemáme.“ Proč? Protože nevíme, co to je … malé množ-
ství.

„Ano, co to je, malé množství mléka?“ klade do prostoru 
otázku pan ředitel. „Je to denní spotřeba jednoho člověka? 
Tuto otázku přece známe z diskuse kolem legalizace mari-
huany, že?“ postavil pro tento případ celkem trefně na ro-
veň vnímání čerstvého mléka a drogy v ČR člověk, kterému 
za odpověď na tyto otázky již pět let platíme mzdu, odmě-
ny, sociální, zdravotní, cesťáky, telefony, notebook a neko-
nečné množství seminářů.

„A zachování tradičních postupů?“ – další otazník. „Co 
to je, tradiční postup, že?“ pokračuje rozšafně skrytý filozof 
pan Hlaváček. „Je to švýcarská farma, jejíž západní výroba 
rodinné receptury sýra nebyla přerušena východní myšlen-
kou, že všechno patří všem? Nebo je to receptura, kterou 
nalezl farmář schovanou na půdě jako nejdražší poklad 
v truhle v podkroví, kam ji děd schoval před razií chlapů 
v kožených kabátek v padesátých letech?“

„A okrajová činnost?“ dostává se do varu pan ředitel, „Co 
to je? Když někdo vyrábí pro přímý prodej nebo okrajově 
něco jiného? Například domácí porážka zvířat. Jatka musí 
být registrovaná. A aby mohla být registrovaná, musí splňo-
vat nařízení. Jenže domácí zabíjačka není žádným národ-
ním předpisem ošetřena…“ takže musíte uznat, že když si 
chcete doma zabít prase, tak to nesmíte, protože my jsme 
na to nebyli s to udělat předpis a vy tedy musíte vést vepře 
padesát kilometrů na jatka, která jsme označili naším razít-
kem. Pokud na to máte chladicí auto, samozřejmě. Hody? 
Škrtněte z kalendáře a podtrhněte Masopust.

Ty opravdu nebezpečné zásahy do přirozeného vývoje 
komunity bývají skryté za velmi nenápadné a zdánlivě dů-
ležitějšími „fakty“ obklopené poznámky. Aniž jsme si po-
řádně všimli, pan ředitel nám izoloval farmu a zamezil do 
ní přístup „třetí strany“ další prosťoučkou otázkou: „A co 
teprve místní trh? Je to farma? Nebo farma a nejbližší pro-
dejna? 50 kilometrů v okolí farmy? A to vzdušnou čarou, 
nebo po silnici? A co kdyby se našel místní překupník, kte-
rý by farmy objel a jejich zboží rozvezl do obchodů?“ 
Z míst, v kterých podle veřejně přístupných demografic-
kých údajů a učebnic prvního stupně základní školy zmize-
lo obyvatelstvo již v roce 1947, a tedy i zákazník. Z farem, 
které nemají slušná auta ani čas nikam vyjíždět, z trhu, 
v kterém místní obchody zanikly v konkurenci státem po-

bízených hypermarketů, které bez zalistovacích poplatků 
zboží nepřijmou… „To nedovolíme v žádném případě!“

„Trestání“, „restrikce“ a „likvidace“ mají sto administra-
tivních tváří: například se dohodnou tři farmy, že by si spo-
lečně vybudovaly jednu expedici, kam už by se mohl ob-
chodník uvolit zajet. Případně časem i malou zpracovnu. 
Bez ohledu na to, jak velký objem mléka by to byl a jak 
velké množství výrobků by mléčnice produkovala, okamžitě 
mezi ně vstoupí stát a jejich komunitní snahu jim zamezí 
tím, že je donutí postupovat podle stejných pravidel a ad-
ministrativních úkonů technologických investic, jako např. 
Olmu Olomouc, protože „přece pracují podle stejného 
principu, že,“ zašvejkuje si pan Hlaváček? Olma Olomouc 
ovšem mléko homogenizuje, takže pro stále rostoucí vrstvu 
spotřebitelů znehodnocuje a především bezmocným far-
mářům za biomléko zaplatí dvě třetiny toho, co by zaplatil 
„jejich kamarád farmář, nebo jejich kamarád zpracovatel“. 
Touto nenápadnou poznámkou tak pan ředitel připraví far-
mu o zisk a možnost investovat a růst a z venkova máme 
jen skanzen levné pracovní síly a mucholapku na podporu 
v nezaměstnanosti. Pokud to chceme a nevadí nám to, 
v pořádku. Ovšem v tom případě je to třeba občanům ote-
vřeně a bez vytáček přiznat. Potom však Program rozvoje 
venkova nemůžeme nazývat Programem rozvoje venkova, 
ale Programem rozvoje měst.

Necháme ještě pana Hlaváčka zakončit: „Nebo co kdyby 
farmář jel se svým zbožím dále než do nejbližší prodejny? 
Přece poznáte, že je rozdíl v tom, když vezu v autě mrkev, 
nebo tvaroh.“ To samozřejmě rozdíl je, ovšem z povahy té-
matu, o kterém je řeč, farmář objíždějící svou stálou klientelu 
ji těžko může nabídnout kyselé mléko nebo plesnivý tvaroh 
nebo shnilé maso, už jen proto, že je za svou prací jmenovitě 
podepsán. Takové produkty se nabízejí spíše v hypermarke-
tech než na farmách, jak známe z médií i z praxe.

Sama si jako bývalá ředitelka hypermarketu pamatuji letní 
měsíce, kdy např. kuřecí půlky navážela chladicí auta, která ve 
všudypřítomných dopravních zácpách jak po silnici tak před 
samotnými rampami obchodu vypínala motor, protože šéf 
své řidiče hodnotil mimo jiné i podle spotřeby paliva. Ve 
chvíli, kdy se maso dostalo do chladicích boxů v obchodě, 
mělo už „své nejlepší“ za sebou a zákazník, který je koupil, 
naložil do auta a odvezl řekněme z Plzně do Třemošné, pro-
tože takové jsou spádové oblasti našich hypermarketů a ta-
ková jsou také území, kde vzal za své místní obchod, tak 
maso bylo zelenomodré. Sama vím, kolik jsem těchto rekla-
mací vyřizovala a že jsou systémově neošetřitelné.

Transport, na kterém je postaven soudobý obchod s po-
travinami, je natolik problematické téma, že bránit vzniku 
místních trhů je možné hodnotit jako sociopatické chová-
ní. Bohužel současná potravinová politika situaci jen zhor-
šuje. Minulý týden mi ukazoval kamarád šéfkuchař velké 
pražské restaurace etiketu z hovězího masa. Díky povinné-
mu značení země původu jsme mohli vystopovat, že kráva 
se narodila v Čechách, vykrmená byla v Polsku, na jatka jela 
do Itálie a zabalili ji v Rakousku. Každý jednotlivý krok byl 
posvěcen veterinárním razítkem, každý z nich poškozoval 
spotřebitele, kvalitu produktu, konkurenceschopnost, ži-
votní prostředí, místní zaměstnanost. Jak k tomu dochází? 
Nedělejme, že to jde mimo nás, poslouchejme dále:
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Vystoupení pana ředitele totiž nebylo dramatem člově-
ka, který se nedokáže rozhodnout, ale velmi precizně vy-
soustružený kalkul ve hře kdo s koho.

Bezpečná potravina, spotřebitel, 

konkurenceschopnost

Za farmáře vykopl Josef Šourek a zahájil hru stejnou takti-
kou jako veterináři – otázkou. Netázal se však do prostoru, 
ale přímo pana ředitele Hlaváčka: „Co to je nezávadná po-
travina?“ zeptal se prostě a přímo. „Jsou to mléčné výrobky, 
které neobsahují bakterie lysterie? Měří se ještě počty so-
matických buněk? E-coly? Nikde nemáme hranici, co je 
zdravotní závadnost. Bakterie, které se laboratorně testova-
ly ještě před několika lety jako krajně zdraví nebezpečné, 
dnes již nikoho nezajímají.“ Stejně jako v předchozích pří-
padech, zástupci veterinární správy na tyto otázky neodpo-
věděli.

Pan Mejsnar (alojsmejsnar@tiscali.cz), který již 10 let pra-
cuje na rodinné mléčné farmě, odpověděl na otázky z před-
chozího vystoupení veterinářů také srozumitelně a jednou 
větou: „Malé zpracování je takové zpracování, které uživí 
jednu rodinu. V případě mléčné farmy je to přibližně 100 
krav a objem produkce z 500 litrů mléka denně. A malý pro-
dej? Vyplývá z malého zpracování. Vše, co z této farmy pro-
dám. Kde? Kdekoli, kde si najdu klienta. Je mým zájmem, 
aby zboží bylo kvalitní, protože jinak bych o něho přišel.“

Pan Šourek jej doplňuje svým doporučením: „Jestliže ně-
kdo, kdo zatím neprovozuje nebo jen doma vyrábí sýr či tva-
roh a má zájem začít prodávat, tak ten někdo by měl přijít na 
KVS a říci: Tohle a tohle vyrábím a baví mě to, dělám to za-
tím pro rodinu, ale čím dál více našich známých a sousedů 
mě přesvědčuje, že by rádi moje výrobky kupovali, tak jsem si 
tady nechal udělat rozbory, že jsou moje výrobky zdravotně 
nezávadné, a teď chci, aby KHS přišla k nám, zhodnotila si-
tuaci a řekla: tohle je hygienické minimum, které budeme 
kontrolovat, můžete začít, hodně štěstí. Individuálně, na míru 
každého jednotlivého zpracovatele.“

Veterináři, kteří původně žádali farmáře, aby sami před-
nesli své návrhy, hned po třetím z nich strčí nohu do dveří: 
jejich abrakadabra je tentokrát zájem spotřebitele, konkuren-
ceschopnost a nekalá soutěž. Vezmeme jedno po druhém:

Spotřebitel: Položil vůbec někdo českému spotřebiteli 
otázky ohledně jeho zájmů a vysvětlil mu jeho práva, situa-
ci, v které se nacházíme, a výsledky posledních výzkumů? 
Následuje bezradná česká státní správa doporučení EU 
ohledně zájmu spotřebitele? Například složení jídel pro ne-
mocnice, školy, úřady? Ta podle EU obsahují receptury, 
které jsou prakticky prosté červeného masa. Naše zeměděl-
ská legislativa je však nastavena tak, že v organických pro-
duktech podporuje prakticky výhradně hovězí. Kde je tedy 
ten proklamovaný zájem spotřebitele a kde jsou doporuče-
ní EU jíst čerstvé lokální potraviny? Navíc jako daňového 
poplatníka mě značně zneklidňuje, když vidím, jakým útra-
pám a trapnosti jsou naši farmáři státní správou vystavová-
ni. A o zemědělských dotacích protočených přes venkov do 
měst nemluvě. To také není zájem spotřebitele.

„Pro mě existuje jediné kritérium kvality mé práce a tím 
je zájem našich klientů – spotřebitelů, kteří by měli zájem 

o trojnásobně větší objem našich sýrů a mléčných produk-
tů, než je kapacita naši výroby,“ pokračoval pan Šourek. 
„Kromě toho, že má naše farma neustále všechny produkty 
vyprodané, jsme se svými sýry vyhráli první cenu v konku-
renci všech místních produktů. A rozhodovala komise, kte-
rá měla sto třicet členů.“ Ticho. Ministerstvo, veterináři, 
PRO-BIO, nikdo ten míč nerozehraje. Přišli si sem odse-
dět další pracovní den. 

Zájmy spotřebitele a nekalá soutěž

Kdo u nás rozhoduje o tom, co je zájem spotřebitele? Má 
spotřebitel stejný názor na to, co je pro něj dobré, jako vete-
rinární správa a hygienici? Skutečně by dal přednost masu, 
které putovalo přes celou Evropu, před masem z domácí 
porážky farmy ze sousedství své chalupy? Za sebe mohu 
říci, že spotřebitelské zájmy jsou zcela v rozporu s výsledky 
praxe našich veterinářů. Liší se například tím, že máme zá-
jem svými penězi podporovat lokální produkci čerstvých 
sezonních potravin a považujeme se za natolik soudné, aby-
chom na místě byli schopni posoudit koncept té které zpra-
covatelské farmy, její provoz, erudici a názorovou přísluš-
nost farmáře i kvalitu jeho produktů. Žádných razítek 
a certifikátů nám pro zacházení s našimi penězi netřeba.

O tuto možnost nás však veterináři a hygienici připravu-
jí a dokonce – což je neuvěřitelné – se ohánějí našimi zá-
jmy. Ohroženi jako spotřebitelé se cítíme naopak a zcela 
oprávněně veterinárními a hygienickými zásahy do zpraco-
vání potravin. Sterilní a emulgátory dotované trvanlivé ko-
láče na benzinkách, plastem obalené chlebíčky, kde cena 
vaničky je vyšší než cena produktu, fastfoodové koncepce, 
které obcházejí hygienické normy tím, že štěpí výrobky na 
izolovaně zpracovávané komponenty a v obchodě pak spo-
třebitelům nabízejí už jen energeticky a nutričně bezcenné 
zmražené nebo trvanlivé polotovary – to nás spotřebitele  
ohrožuje a ohrožuje to především naše děti. Rozhodně nás 
neohrožuje slánka paní Šourkové nebo datum pana Pulíčka, 
jak by mi zde pan Hlaváček rád vsugeroval. Tak a teď ke 
konkurenceschopnosti:

Jak nám vysvětlil pan Hlaváček, leží mu na srdci přede-
vším to, aby speciální pravidla či výjimky pro malé provozy 
nevytvořily prostředí nekalé soutěže. Tváří v tvář realitě 
českého zemědělství je obava pana ředitele srovnatelná 
s obavou člověka, který se uprostřed záchvatu padoucnice, 
kdy už stačil rozbít židle, strhnout ze stolu ubrus i s porce-
lánovým servisem po babičce a prokousl prst manželce 
a oba telefonní seznamy, pídí po svém nočním krému s vý-
tažkem jojoby.

Ani celá babiččina apatyka by nedokázala zamaskovat 
podstatu obav pana doktora: pokud veterináři malou zpra-
covatelskou farmu před třemi lety donutili k zbytečným 
investicím do čtyř bezdotykových baterií, do omyvatelných 
stropů a do chladicího auta a farma se teď díky nim topí 
v dluzích, tak se jejich strach, jak by se nyní dívala na to, že 
to soused vůbec mít nemusí, netýká farmy, ale jich samých. 
Protože řešení je příliš jednoduché: ti, kteří investovali 
v rozporu s evropskými standardy, podají hromadnou žalo-
bu na veterináře a stát jim zbytečné investice vrátí a bude 
po nekalé soutěži raz dva.
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A velké provozy, které poukazují na to, že pravidla mají 
být závazná pro každého? Odpověď je ještě jednodušší než 
v předchozím případě: kalkulace zatížení výrobní ceny pro-
duktu fixními náklady a rovné možnosti obživy a podniká-
ní. Jde jen o to, zda jsme se rozhodli hájit ústavní práva, 
nebo partikulární zájmy konkrétních státních úředníků. 
Pokud jsme se rozhodli pro první z nich, návrhy na meto-
diku drobných zpracoven z úst farmářů – zpracovatelů, jsou 
uvedeny v předchozí kapitole a jsou zcela jasné.

Pokud jdeme druhou cestou, tak nekalá konkurence, kte-
rá tak leží na srdci srdnatému panu veterináři Hlaváčkovi, 
odpovědnému za metodiku zpracování mléčných výrobků 
v malých provozech, by totiž měla v první řadě ležet na srd-
ci nám. Tito lidé, a to počínaje panem ředitelem a minist-
rem konče, nemohou hovořit o tom, co je konkurence-
schopnost, protože – pomineme-li množství dalších 
důvodů, jako například ten, že k tomu nemají odpovídající 
kvalifikaci ani praktické zázemí – je jim toto slovo díky po-
vaze jejich vlastní existence zcela cizí. Zatímco v konku-
renčním prostředí by si farmáři našli jiné partnery pro bez-
pečné budování a chod zpracovatelských farem, takto si 
nemohou vybrat ani hygienika, ani veterináře. Navíc jenom 
v nekonkurenčním prostředí je možné, aby za špatně splně-
né úkoly, které jsou mnohdy zcela v rozporu s podepsanými 
deklaracemi EU, a za nekonečné série terénních omylů, 
které měly za poslední čtyři roky za následek nevyčíslitelné 
kulturní, urbanistické, demografické a ekonomické škody, 
jejich viníci nenesli žádné následky a naopak v nich bez 
skrupulí dále pokračovali.

Stanovisko veterinářů je v diskusi – co je dobré pro koho 
– jen jedním hlasem z mnoha, a to navíc hlasem ne zcela 
věrohodným, protože je od začátku obtěžkán dvěma zátě-
žemi. Za prvé jejich vlastními zájmy, které je nutí hledat 
pro ně pohodlná řešení a přenášet odpovědnost mimo sebe, 
a za druhé tím, co jsme měli možnost sledovat v předcho-
zím vystoupení, že dodnes neznají odpovědi na samotný 
korpus diskuse, kterým je vymezení a „legalizace“ drobné-
ho zpracování jako takového. Naším problémem ale je, že si 
tito lidé osobují právo na to, aby jejich hlas byl v této disku-
si jediný. A docilují toho stejně jednoduchou taktikou jako 
v předchozím případě nahrazovali odpovědi žoviálním do-
tazováním. Sveřepým a dlouhodobým ignorováním stíž-
ností a návrhů těch, jejichž příspěvky do této diskuse jsou 
nejvíce relevantní – tedy samotných farmářů. Důsledky 
jsou jasné: mnohačlenné audity bez rozborů jejich efektivi-
ty a výtěžnosti, jednostranná odpovědnost přenášená vý-
lučně na farmáře, za jejich zády dělaná rozhodnutí o kvalitě 
jejich práce, ignorování připomínek a kritiky farmářů, ob-
cházení zájmů spotřebitele a daňového poplatníka. Zde si 
to můžeme vyslechnout konkrétně, i když je to písnička, 
kterou už jsme od roku 2003 slyšeli stokrát.

Praxe

„Provozuji mlékárnu asi 10 let,“ vzal si slovo farmář Alois 
Mejsnar z mléčné farmy na Trutnovsku. „S rodinou jsme 
do ní investovali něco kolem šesti milionů korun. Naivně 
jsme se domnívali, že tím jsme pro veterinární správu splni-
li vše, co požaduje. Ale poslední dva roky jsou důkazem 

toho, že jsem se mýlil. V tuto chvíli na produkci cca 500 
litrů mléka denně potřebujeme jednu pracovní sílu, která 
dělá jen papíry. Namátkou audit z roku 2004, na který při-
šlo 9 lidí, nám předal seznam nedostatků, které je třeba od-
stranit. To jsme za nemalé peníze odstranili. Ovšem v roce 
2005 tam byli znovu. Každá jejich návštěva nás stojí mnoho 
desítek tisíc korun a má jediný výsledek – zošklivuje nám 
naše podnikání. Na Trutnovsku jsme už jediní, kdo zpraco-
vávají. Z ostatních farem sváží mléko do Drážďan Müller 
a jako do správné banánové republiky nám zpátky vozí sýry 
a tvaroh.

Minulý měsíc jsme dostali pokutu za to, že máme špatně 
vedené administrativní zápisy o úklidu venkovních prostor. 
Provoz je mezi rodinnými příslušníky, nikdo zvenčí nemá 
na farmu přístup. Jak se vyvléci z množství kontrolních 
a kritických bodů, které nám při jejich tvorbě nikdo pořád-
ně nevysvětlil a neudělal to dodnes, nevíme. A přibývají 
další a další, většinou úplné nesmysly, které nemají s ochra-
nou spotřebitele a nezávadnou potravinou naprosto nic 
společného. Vadí nám i ten pokrytecký přístup. Kontrola na 
místě neřekne nic a za čtrnáct dní přijde bez varování 
správní řízení nebo pokuta. Přitom by stačilo jedno slovo 
a závada – i tak bez jakéhokoli dosahu – může být odstra-
něna. Ti lidé vidí, že jsme přetížení, že jsme pod neúnos-
ným tlakem ze všech stran, musejí vědět, že sami mají v na-
řízeních takový chaos, že nevědí, co mají kontrolovat, a i ten 
zmatek se každých šest měsíců mění, přesto jakákoli týmo-
vá práce a osobní zodpovědnost nebo normální slušná do-
mluva je s nimi nemožná.“

Chvilku se diskuse točila okolo toho, jak je možné, že 
v každém okrese panují jiná pravidla, a ředitel Hlaváček 
i to obhájil slovy, že právo veta mají Krajské veterinární 
správy a ať si to farmáři řeší s nimi.

Farmářka z Frýdlantska paní Ondřejíková potvrzuje, že 
v době, kdy od nich veterináři požadovali HACCP, nevě-
děla, co to je, a protože dodnes není definován malý zpra-
covatelský provoz, není možné ani individuální HACCP 
udělat, protože farmáři neznají svá práva. Pan Mejsnar se 
přidává: „Ne, opravdu nám nikdo nevysvětlil, že můžeme 
mít jednoduchý seznam kontrolních kritických bodů, jak to 
známe např. z čínských bister. Naopak veterináři přicházejí 
se stále dalšími požadavky. Jediné, co víme, je to, že náš pro-
voz neustále nevyhovuje podmínkám. „Můžete uvést kon-
krétní případ?“ skáču mu do řeči, protože to vypadá, že co 
chvíli začne brečet. Vybaví se mu: „Teploměr. Evidence tep-
lot. Tedy teploty byly v pořádku, ale papír o nich ne. Nikdo 
nám to ale na místě neřekl, až za 14 dní následovalo správ-
ní řízení a pokuta 1000 korun.“ „Ale to si teď ohlídáte 
a budete mít pokoj, ne?“ snažím se dál chlácholit. „No to 
ani náhodou! Teď například přišli s těmi plášti. Poslední 
veterinární kontrola nám oznámila, že musíme mít pláště 
prané ve speciální čistírně a zatavené v igelitu a na ramínku 
musí být razítko s datem čištění, které nesmí být starší než 
tři dny. Jinak do mlékárny nesmíme.“ Dívám se po týmu 
veterinářů. Ani to s nimi nehne. Zaprovokuji:

„Můžete nám prosím říci, kolik lidí tvoří audit a kdo jej 
platí?“ obracím se na ně. Mladá liberecké veterinářka v obe-
pnutém oblečku zcela uvolněně odpoví za všechny kontro-
lory v ČR: „Já osobně to mám ráda, vzít si na audit své ko-
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legy. Přece jen v terénu máme možnost vyslechnout víc 
názorů a mě i zajímá jejich názor.“ Jen pohledem dodávám: 
jistě vám nemůže nikdo zabránit v tom vzít si s sebou na 
služební cestu psa, babičku na vozíčku a spolužáka ze zá-
kladní školy, tady projde všechno, jsme tak bohatí, že si to 
můžeme dovolit. Na oblečení a mobilech přítomných far-
mářů to vidíme na první pohled.

Pan Mejsnar mezitím těžce pokračuje: „Zrovna v tuto 
chvíli u nás na farmě probíhá další audit. Zase přišlo 9 lidí. 
Před chvilkou jsem dostal od manželky sms zprávu, že máme 
velké problémy. Mám chuť to vzdát a s výrobou skončit, 
mám toho plné zuby.“ Znovu si pozorně a pomalu prohlížím 
tváře všech osmnácti přítomných veterinářů a činovníků. 
Neřeknou na to ani ň. Poslední zpracovna na Trutnovsku. 
No a co nám je do ní? Jestli jsme nedokázali vybudovat jiné 
prostředí, než kdo s koho, tak to bude kdo. Poslechněme si 
farmářku paní Ondřejíkovou z Frýdlantska.

Důsledky?

Zatímco před ní během líčení svých zkušeností s veteri-
náři a hygieniky téměř plakal pan Majsler a dokládal, proč 
je se silami u konce a svou práci na farmě hodlá vzdát, 
řada jeho kolegů je na tom zdravotně tak, že dřív, než se 
dovolají svých práv, tak jednoduše zemřou. První tragické 
případy už máme za sebou. Možná jsou to ti šťastnější. Já 
osobně si vzpomínám, jak jsem jednou chtěla namasírovat 
záda nejmenované ekologické farmářce. Byl to tristní zá-
žitek: nikdy předtím jsem totiž nezažila nikoho, komu by 
se na zádech nenašlo jediné místo, které by nebolelo. A to 
jsme jen u těla. Nikdy jsem neslyšela, že by farmářům va-
dila práce. Vadí jim ta nekonečná arogance státu a Minis-
terstva zemědělství, která je stejně bezedná jako nekoneč-
ná a která má horší důsledky, než kdyby se po našem 
venkově přehnalo mračno kobylek. Tady je jeden z tisíce 
a jednoho případů:

Zatímco předchozí scény balancovaly na hraně Forma-
nova Hoří má panenko, závěr už tak komický nebyl. Na 
semináři jsem seděla vedle vzorné statkářky Anny Ond ře-
jíkové ze Vsi u Habartic na Frýdlantsku. Jediná rodinná 
mlékárnička zpracovna v okrese. Přijela do Prahy na čtvr-
teční setkání o den dříve, protože má problémy se srdcem. 
V pondělí to dokonce vypadalo, že nebude mít sílu zajet 
z Frýdlantu do Hradce opravit chyby, které SZIFu „vyho-
dil“ špatný administrativně-kontrolní systém, který mimo-
chodem svou stupiditou přivedl k zoufalství všechny žada-
tele o dotace na rozvoj zpracování na farmách (srovn. 
v kapitole Lištičky na vinici). Den před seminářem jsme 
byly společně u lékaře. Co jsme chtěly slyšet? Vyčerpání, 
stres. Odpočinek? Teď, když bojuje s veterináři o možnost 
prodeje kravského mléka z kozí farmy?

Anička celkem nezastírala, že ji obecné a nikam neve-
doucí prezentace na semináři nezajímají, její cíl byl zcela 
konkrétní: snad ředitel pan Hlaváček nebude mít přede 
všemi odvahu jí zakázat z její kozí mlékárny prodávat krav-
ské mléko, jak tomu právě učinila jeho kolegyně, krajská 
veterinářka. Mimochodem právě ta, co má tak ráda skupi-
nové zážitky se svými kolegy. Na seminář proto přijela 
s připravenou otázkou, která pro její farmu byla v této chví-

li fatální: proč KVS Liberec žádá k jejím 12 místnostem 
(popsáno samostatně v kapitole Anna a tygr) ještě další 
stavební úpravy, aby mohla ze své kozí mlékárny prodávat 
kravské mléko, když třeba na kozí farmě Březí z jižních 
Čech to není žádný problém. 

Těžce sbírá síly, obrací se na pana Hlaváčka s otázkou, zda 
když má 4 hygienicky zkolaudované místnosti – chladírnu, 
expedici, obchod a sklad, jestli to stačí k tomu, aby mohla 
prodat mléko. Dočkala se. Pan Hlaváček neprohlédl její 
drobný ženský úskok a odpovídá bodře, jako člověk, jehož 
pozice mu umožňuje se svobodně a na základě vlastní vůle 
rozhodnout o tom, zda bude hodný, nebo zlý. A teď zrovna 
se rozhodl, že bude hodný: „Samozřejmě že ano, můžete 
kravské mléko od zvířat na své farmě klidně prodat.“ 
Oddechneme si. Jedno slovo a právě ušetřila desítky tisíc ko-
run včetně času na nekonečná jednání s tápajícími terénními 
pracovníky, která mají tak zhoubný vliv na její srdce.

Když se však ještě pro jistotu tváří v tvář krajské veteri-
nářce pana ředitele zeptala, zda to opravdu znamená, že 
dostane na prodej kravského mléka razítko, protože právě 
ona krajská veterinářka Dvořáková jí toto povolení odmítla 
vydat, tak se její kolegyně Chaloupková tváří v tvář dvaceti 
lidem neovládla a přede všemi paní Ondřejíkovou začala 
okřikovat: „Paní Ondřejíková, už jsme pro vás udělali dost, 
o tom, jestli budete prodávat kravské mléko, se tady oprav-
du nebudeme bavit.“

Zavírám notebook a odcházím. To, co jsem potřebovala 
slyšet, jsem slyšela. Tedy hlavně to, co jsem slyšet a vidět 
nepotřebovala. O malém zpracování jsme se nedozvěděli 
nic, jen to, že pan Hlaváček a jeho skvadra krásných svaza-
ček nepředvedli, že by byli kompetentní někoho kontrolo-
vat, zatím z jejich vystoupení nevyplynulo nic jiného, než 
že si nevědí rady sami se sebou.

Že EU podporuje malé zpracování? To je otázka. V so-
botu, která následovala po tomto semináři, probíhalo sho-
dou okolností neformální setkání veterinářů v Praze, 
kde jsem měla bývalou kolegyni. Kromě stesků na chaos 
v pravidlech a na nároky na individuální řešení problémů, 
případně na participaci veterinářů přímo v procesu budo-
vání zpracoven, probírali své vlastní starosti s nefunkční-
mi softwary (například na evidenci poražených zvířat). 
Na závěr padlo jasné. Od roku 2009 končí všechny vý-
jimky pro malé provozy a ty budou muset dodržovat 
všechna pravidla, týkající se masových provozů jako např. 
Hypernova nebo Xaverov. Třeba to není pravda – volám 
místopředsedovi asociace soukromých zemědělců Josefu 
Šourkovi. „No, nedivil bych se tomu,“ odpověděl zku-
šeně.

Epilog

18. dubna 2008 přišel na farmu paní Ondřejíkové z KHS 
Liberec tento dopis: 

„Na základě Vaší žádosti ze dne 20. 12. 2007 o registraci 
potravinářského podniku, konkrétně produkce syrového 
kravského mléka s dodávkou do mlékárny, bylo dne 21. 12. 
2007 v hospodářství na adrese Ves 8 Habartice provedeno 
inspektorkami KHS pro Liberecký kraj Dvořákovou 
a Chaloupkovou místní šetření. Vzhledem k tomu, že před-
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� KOMENTÁŘ – REBELIE A SEDLÁCI U CHLUMCE

Každý člověk po sobě chce zanechat otisk a základním pu-
zením každé bytosti je projevit se. Potud jsou aktivity naší 
administrativy nevyhnutelnou zákonitostí. Ovšem je třeba 
rozlišovat zdravý růst a rakovinové bujení. Obojí je růstem, 
jedno však život podporuje, druhé ničí. Nemohu-li jít rov-
ně, půjdu stranou, protože jít prostě musím, říkají nám kaž-
dou svou novelou lidé, kteří si osobují právo vystupovat 
jako arbitři toho, co občan smí a co nesmí, případně ti, kte-
ří mají jen „nevymýšlet vymyšlené“.

Ne co, ale kam, je otázka dneška. Kam jdeme? Děláme 
prostor rostoucí anonymní a tápající administrativě a žene-
me na ústup lidskou tvořivost a fantazii? Jsme na tom už 
tak špatně, že se dokonce slova tvořivost a fantazie bojíme 
na území obsazeném úředníky a státními zaměstnanci vů-
bec vyslovit, protože jsme z radosti a potěšení učinili hřích. 
V záludnosti, rigidnosti a demagogii jsme horlivější než ja-
kákoli církev. Jen na své korouhve jsme vyvěsili hesla jako 
bezpečná potravina, spotřebitel a konkurenceschopnost, 

mětem registrace byly prostory stávající mléčnice, určené 
pro skladování kozího mléka v době produkce, které se dále 
zpracovává pouze v přilehlém prostoru mlékárny, byla pro-
dukce syrového kravského mléka schválena pouze s pod-
mínkou, že prostor mléčnice bude využíván pro skladování 
kravského mléka pouze do doby k zahájení produkce kozí-
ho mléka. Do této chvíle měl být pro skladování určen jiný 
prostor. 

Při následné kontrole 11. 4. 2008 bylo zjištěno, že dosud 
není pro kravské mléko tento prostor vyčleněn. Vzhledem 
ke zjištěnému Vás žádáme o doplnění informací týkajících 
se upřesnění podmínek získávání kravského mléka, jeho 
skladování a způsobu předávání do zpracovatelského pod-
niku po zahájení produkce kozího mléka. 

Jitka Dvořáková, vedoucí oddělení hygieny inspektorátu 
Liberec. Vyřižuje Chaloupková.“



Pěnčínský náhrdelník | strana 159

jakkoli je nikdo nikdy neviděl a nikdo dokonce ani neví, co 
to je. Jako scholastici opakujeme i jejich metodu, tisíce ho-
din – rozděleni do pracovních skupin a výborů – trávíme 
diskusemi o tom, kolik andělů dokáže balancovat na hrotu 
jehly, a tyto konstrukce chrlíme jako nebezpečné bujení 
útrobami mailů a institucí, jejichž členové rezignovali na 
svůj názor a tedy i své jméno a jako kopím s nimi propi-
chují ty, kteří se své svobody nezalekli.

Farmáři se proti nemilosrdně postupujícímu bloku lega-
lizovaného násilí a chaosu brání drobnými rebeliemi, které 
však mají spíše parametry kverulantství než systematického 
odporu. Občas zaslechneme o veterinářce zavřené do 
chlaďáku, o vyražených dveřích z provozovny zády kontro-
lora. Proti tomu se manažeři kontrolních institucí za peníze 
občana obklopují suitami sekretářek, tiskových mluvčích 
a tajemníků, takže je normální člověk nebo novinář nemá 
šanci v životě spatřit (SZIF, PGRLF, ÚKZÚS, SVS, MZe). 
„Terénní pracovníci“ se brání tak, že okázale porážejí byť 
i zárodky odporu svým množstvím a nastupují na právem 
protestující farmáře ve skupinách a jako štít proti jejich ar-
gumentům šíří ne opravy svých chyb, na které je farmáři 
upozornili, ale své další požadavky a papíry, kterými se je-
jich odpor snaží pacifikovat.

O tom, kdo je odpovědný za jejich vyplňování, se začína-
jí vést vášnivé spory. Příklad z poslední doby: při svozu 
uhynulých zvířat, kafilerního odpadu nebo i zkaženého 
mléka z farmy došlo v posledních měsících k povinnosti 
vyplňovat další papír. Vypráví farmář: „Normálně přijela 
kafilerka s kartou jako průvodním listem skotu (odpadu), 
kde bylo jeho číslo podle náušnice, iniciály farmy, veterinár-
ní kontrola. Teď veterináři přišli s novým papírem, kde se 
tyto údaje vyplňují ještě jednou. Farmáři se s nimi chvíli 
hádali, čí je to zájem a povinnost to vyplňovat, nakonec 
opět vyšlo to, že »farmář je povinen«, protože »zákon MU 
ukládá«.“

Nebudu zde popisovat, jak se pracuje s kafilerním odpa-
dem v hypermarketech. Jednak nechci poškodit své bývalé 
kolegy a jednak si musíme být stále vědomi toho, že se po-
hybujeme na území, v kterém argumenty nehrají žádnou 
roli. Každopádně stejně jako v předchozích případech je 
tato úzkoprsá akurátnost s duplikováním papírů z důvodu 
„bezpečnosti“ směšná v porovnání se skutečnými nebezpe-
čími. Opakovat případ, kdy se stádo upáleného dobytka 
povaluje volně kolem statku zakryté jen tenkou vrstvou hlí-
ny a veterináři nereagují na upozornění již dva roky, je stej-
ně zbytečné jako volat za komunismu, že je porušována 
svoboda slova: není na koho se obrátit.

Pravidla, která platí jen pro jednu stranu, hezky zdoku-
mentoval případ ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský, sídlo v Brně, ředitel RNDr. Jaroslav 
Staňa) z prosince 2007. V odporu proti postupujícímu blo-
ku státní mašinérie, schované za tzv. evropské zákony a na-
řízení, zatím nejkonzistentnější výkon podali členové 
Asociace soukromých zemědělců. O co šlo? Znovu vypráví 
Pepa Šourek: „Jsme malá mléčná farma, ale podle ÚKZÚZ 
jsme také krmivářský podnik, protože krmím svoje zvířata. 
Takže zase další administrativní dohled, dalších deset zá-
konů a jejich novel a především úprav ceníků ÚKZÚZ za 
jejich služby. Jsou to dva měsíce, co od nich přišel formulář. 

Prohlášení, v němž máme podepsat, že budeme dodržovat 
řádné zacházení s krmivy. Ani slovo komentáře proč, proč 
teď a ne loni, kdo to chce a čemu to slouží. Měli jsme vý-
hrady proti formě – opět další požadavek, opět bez vysvět-
lení, opět bez vnitřní struktury.“ (Z pana Šourka a ostat-
ních rodinných farem se tímto stal „vysoce specializovaný 
potravinářský a krmivářský podnik“.) „Sestavili jsme tisko-
pis podobný tomu jejich a udělali jsme přesně to, co 
ÚKZÚS. Mailem jsme jej poslali z adres členů Asociace 
a společně jsme pana ředitele Staňu požádali, aby oplátkou 
on podepsal prohlášení, že bude dodržovat své pracovní 
povinnosti a zákony. Pan ředitel se nafoukl jako krocan, že 
on nikomu účty ze své práce skládat nebude a že si vypro-
šuje, a že povinnosti máme ze zákona pouze, jedině a vý-
hradně my, a citoval evropské nařízení č. 183/2005 o tom, 
že od 1. ledna 2008 přebírá zodpovědnost za veškerou pro-
dukci podniku její majitel. Proč tento požadavek Evropy 
zkysnul na ÚKZÚZ 3 roky, proč nikdo podnikům nevysvět-
lil, o co se jedná, proč Ústav nevydal harmonogram úkolů 
a s farmáři je nekoordinuje, nikdo neví a nikdo se to ani ni-
kdy nedozví. Pan ředitel v Zemědělci pouze zdůraznil, že 
podniky musí, aniž by uvedl, kde je napsáno, že on nemusí, 
a aniž by – samozřejmě – přiznal své pochybení, kterým je 
nulová informovanost a komunikace se zemědělci.

Při bližším pohledu na podstatu sporu jsme se dozvěděli, 
že jedinou vůli, kterou Evropa ÚKZÚZ dala, byla forma 
prohlášení. ÚKZÚZ ji využil dokonale. Ano, pro pamětní-
ky je to stejný ÚKZÚZ, který spoluzpůsobil v roce 2005 
slušné finanční újmy ekologickým farmám v případech ne-
legálních sankcí za krmivo (spadající výhradně do jeho pra-
vomoci) obsahující GMO (Reflex 33/2005). Tam také far-
mář nesměl a ÚKZÚZ směl, a farmář platil a ÚKZÚZ 
nařizoval.

Z pražské exkurze se vraťme zpět na farmu pana Pulíčka.

Dotace do „Přidané hodnoty 

potravinářským výrobkům“

Asi už nás nepřekvapí, že se pan Pulíček proti výsledku ve-
terinárního auditu a jeho rozhodnutí nemá kam odvolat 
a nezbývá mu, než dále stavět a investovat tam, kde to on 
sám považuje za zbytečné. Návratnost takovéto investice je 
otázkou, protože klienty pro svůj bio kozí kefír zatím nemá, 
je to novinka. Byla tu však jedna šance: ekologičtí zpraco-
vatelé tím, že proti vůli vedení svého svazu PRO-BIO po-
depsali na MZe petici za opravení manipulativního výpo-
čtu na vyplácení dotací na neexistující zvířata v programu 
TTP, získali od MZe slib, že ušetřené peníze přesune do 
programů podpory zpracoven bioproduktů. Na tento slib 
MZe se upnul pan Pulíček a živil v sobě naději, že mu s ná-
klady na veterináři předepsané rozšíření mlékárny pomůže 
operační program OSA I, opatření 1.3.1 „Přidání hodnoty 
zemědělským a potravinářským produktům“ Tato naděje se 
ukázala jako lichá. Nůžky mezi tím, co musí farmář a co 
nemusí stát, se totiž stále více rozvírají.

Dotační program byl ale vypsán tak, že si jednotlivé body 
vzájemně protiřečí a není možno jeho podmínkám vyhovět 
(konkrétně bod č. 3 odporuje bodu číslo 7, jak je uvedeno 
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v případě rodiny Abrlů, v kapitole „Dobrý den, kolik máte 
bodů?“) Pamatuji si, jak mi pan Pulíček papír s programem 
předal v obálce v domnění, že jej odvezu na MZe, chybu 
ukážu a oni ji opraví. Do odevzdání žádosti zbývalo tehdy 
půl roku. Je mi těch lidí a jejich naivity znovu a znovu líto. 
Systém, který farmáři opodstatňují svými jmény a prací, 
vytvořil desítky komisí a stovky hodin placených ze státní 
kasy, ale především neprostupnou zeď, kterou vně prosaku-
jí chyby, ale směrem ven trčí halapartny. Je to jednostranný 
tlak, jednostranné riziko a jednostranný zisk.

Jak suše zhodnotil Pulíčkův zkušenější soused farmář 
pan Šourek, jehož farma díky podobnému logickému ko-
lapsu v operačním programu Mladý zemědělec málem při-
šla o milion dvě stě tisíc korun (viz jeho samostatný pří-
pad): chyby, které nasekalo MZe při vypsání programů pro 
roky 2007–2013 bude odstraňovat 3 roky. Mimochodem 
při příležitosti nahlášení chyby v podmínkách operačního 

programu pan Poulíček na MZe zjistil, že se tam ztratila 
jeho žádost o výrobu bioproduktů. Složitým obcházením 
přes kontrolní instituci dosáhl toho, že se bio certifikace 
posunula místo o dva roky o šest měsíců.

Problémy s farmařením nejsou u pana Pulíčka jiné než 
problémy již dříve zmíněných farmářů, ale protože pro něj 
statek není otázkou přežití či nepřežití jeho rodiny, případ 
Pěnčínské farmy by v této studii „nestál“ za samostatnou ka-
pitolu. Proč jsme jej vybrali, mělo jiný důvod. Jak jsem psala 
v kapitole Anny Ondřejíkové, cílem studie byl konkrétní 
projekt – MAS v severním pohraničí, cílený na odbyt a zpra-
cování bioproduktů (popsáno v samostatné kapitole). Na 
farmě pana Pulíčka jsem našla, co jsem hledala, konkrétní 
zkušenosti se subvenčním programem cíleným na spolupráci 
podnikatele, zemědělce, školy, obce a státu. Poučme se dříve, 
než na venkově začneme investovat. Konkrétně tento státem 
podporovaný projekt se jmenoval…

V roce 2004 oslovilo pana Pulíčka a obec Pěnčín Minister-
stvo pro místní rozvoj. Úspěšný podnikatel v atraktivní lo-
kalitě Jizerských hor s potenciálem zemědělské produkce 
i turistických zajímavostí se zdál ideální výkladní skříní pro 
první zrealizovaný česko-evropský projekt po vstupu re-
publiky do Unie.

Z Holandska přijeli odborníci, kteří s panem Pulíčkem 
začali sestavovat vizi Pěnčínského náhrdelníku. Ta zahrno-
vala zimní sportovní areál, turistické zastávky, ubytování, 
výrobu bioproduktů, muzeum skla atd. Projekt se měl zrea-
lizovat v rámci programu Přátelství: EU pod tímto názvem 
vyhlašuje projekty partnerství mezi obcemi, školami a sou-
kromými subjekty. V našem případě MMR a holandská 
delegace komponovaly projekt tak, že partnerem firmy 
Fipobex pana Pulíčka by byla z 50 % obec Pěnčín a jako ne-
ziskový partner měly být školy z Jablonce a Brodu. Celkový 
rozpočet projektu byl 60 milionů, stát měl v dotaci do pro-
gramu Přátelství vložit 30, zbytek měl investovat Fipobex. 
Pro obec s rozpočtem 14 milionů ročně by investice 30 mi-
lionů byla nedostupná a na vějičku MMR skočila.

Formulace projektu však trvala MMR téměř 3 roky. 
Mezitím Pěnčín a Fipobex spolu s Holanďany pracovali na 
projektu. Jen projektová dokumentace návrhu stála 360 ti-
síc korun. Nakonec obec Pěnčín za tři roky investovala do 
projektu 1 985 343 Kč a Fipobex bezmála 950 tisíc Kč. 
Tyto 2 miliony uhradila obec ze svého rozpočtu. Od roku 
2003 starosta obce společně a trpělivě s panem Pulíčkem 
procházel nákladnou administrací Programu. V lednu roku 
2007 od projektu společně odstoupili. Proč?

Tři roky na vypsání podmínek projektu? 

Normální!

Co se týká Fipobexu, jeho oficiální stanovisko k odstoupení 
od spolupráce se státem zveřejněné v obecních novinách 

znělo: „Vedení firmy si bylo vědomo, že se jedná o velký 
projekt, ke kterému je třeba přistupovat zodpovědně a v kli-
du mít čas řešit vzniklé problémy, které takový projekt při-
náší.

„…V atmosféře, která kolem celé akce vznikla, není 
možné projekt realizovat. Jelikož se výše uvedené okolnosti 
začínají dotýkat více než jindy i našich rodin, rozhodli jsme 
se ukončit projekt dříve, než začne. Tato skutečnost je již 
neměnná a byla oznámena oprávněným subjektům. 
Smlouva s vítězem výběrového řízení SSŽ nebyla podepsá-
na, tudíž nehrozí sankce, podepsaná smlouva o úvěru s ČS 
bude dohodou, bez sankcí, ukončena – nezačalo se čerpat.“

Z tohoto oficiálního prohlášení lze leccos tušit, nedozví-
me se z něj ale, co se vlastně v Pěnčíně stalo. Teprve když 
jsme se s panem Pulíčkem lépe poznali, vyplouvalo postup-
ně na povrch, jak to s tou spoluprací se státem ve skuteč-
nosti bylo:
1. Vláda projekt Přátelství ve znění, jak jej zástupci MMR 

a holandská agentura v roce 2004 nabídli obci Pěnčín a Fi-
pobexu – tedy jako kooperaci mezi podnikatelskými sub-
jekty, obcemi a školami – vůbec neschválila. Všechny peníze 
původně určené na rozvoj podnikání a vzdělání v obcích 
skončily jako investice na stavbu dálnic, silnic a železnic, po 
kterých k nám přátelsky jezdí zahraniční zboží.

2. Protože Pěnčínský projekt měl linku do Holandska, bylo 
třeba jej nějak zakončit. MMR tedy projekt nemohlo za-
stavit, ale podmínky a pravidla programu zadávalo až bě-
hem toho, jak do něj Fipobex a Pěnčín investovaly. 
Například Fipobex musel zaplatit propagaci projektu a ty-
to peníze musí být uloženy v bance po několik měsíců.

3. Výběrové řízení na realizátora stavby neprovede ani obec 
ani Fipobex, ale MMR. To vybralo firmu SSŽ. Je veřej-
ným tajemstvím, že těchto několik pražských firem, které 
jsou dnes specialisty na státní zakázky, vyhrávají tyto ten-
dry tak, že podhodnotí svou cenovou nabídku až o 20 % 
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procent, a teprve až tímto krokem vyřadí ze soutěže kon-
kurenci (většinou místní dodavatele), tak v průběhu stavby 
podhodnocené miliony naúčtuje investorovi jako vícená-
klady. Takto například Metrostav postupoval při stavbě 
Prachatického hospicu (Reditel@hospicpt.cz).

4. V průběhu přípravných prací vydalo MMR opravné pra-
vidlo, které zcela popřelo původní smysl projektu: sou-
kromý podnikatelský subjekt nemohl být jako partner 
projektu vůbec uveden, státní peníze mohla inkasovat 
pouze obec a ta také byla investorem projektu. Ovšem 
splátky úvěru by musel platit Fipobex. Protože však ma-
jitelem celého areálu by papírově musela být obec, 
Fipobex by musel svůj majetek jako pronajmout obci 
a peníze na splátky převádět obci a obec bance.

5. Termíny: MMR otálelo s vypsáním programu tak dlou-
ho, že na samotnou realizaci areálu zbylo 8 měsíců. Tento 
termín si vymínilo MMR jako závazný a ošetřilo jej 
sankcemi. Mimo to – a nyní se blížíme k příčině soudní-
ho stíhání pěnčínského starosty – termín na odevzdání 
programu, s jehož vypsáním MMR otálelo tři roky, byl 
technicky nesplnitelný. Jak jsme si dali práci doložit 
v předchozích případech, stavební povolení může ležet 
na českém stavebním úřadě také třináct let. Měsíc není 
termín, který je pro české stavební úřady dostatečný, 
a MMR to muselo vědět. Pokud to nevědělo, není kvali-
fikované k vypisování operačních programů. Po třech 
letech přešlapování se projekt dotahoval na koleně a na 
poslední chvíli.

Pokud by měl pěnčínský starosta, takto plně zodpovědný za 
projekt a obecní investice do jeho přípravy, vyhovět požadav-
kům jedné části státní správy, takto MMR, musel by obejít 
její jinou složku, takto železnobrodský stavební úřad.

Co teď? Co byste na místě starosty Pěnčína dělali vy? 
Nejlepší by bylo se na celou takovouto práci vykašlat, že? 
Ano, přesně to měl pan starosta udělat: vzít projekt, faktury, 
zajet do Prahy a podat na MMR trestní oznámení za fi-
nanční poškození obce a tahání slušných lidí na venkově za 
nos. Kopii oznámení a dvacetikilový projekt měl poslat do 
Bruselu a do Holandska. Kdyby to býval udělal, zachránil si 
kůži. Neudělal to. Věřil totiž, že MMR přece musí vědět, 
jak to bylo, a že jsou spolu na jedné lodi. 

A přesně tohle občan nikdy nesmí udělat. Celá studie je 
jediný proud desítek případů, které ukazují na to, co se sta-
ne, když občan – farmář uvěří tomu, že je s MZe 
(Parlamentem, vládou) na jedné lodi. V případě pěnčínské-
ho starosty čteme jen další příběh, který dokládá, že minis-
terským úředníkům, poslancům, senátorům naprosto nezá-
leží na tom, jestli pan starosta Hübel za jejich chybu půjde 
do vězení, přijde o jméno, o majetek, zblázní se nebo spá-
chá sebevraždu. Tato studie mimo jiné přinesla statistiku, 
že žádný sledovaný farmář nemá důvěru ve vládu a minis-
terstvo. Takto suše to ale říci nestačí. Je zapotřebí pečlivě 
a trpělivě ukázat proč. Sledujme tedy dále.

Ministerstva – rovná se hodně času a málo 

práce

Program, s kterým za starostou Pěnčína Richardem Hübe-
lem MMR v roce 2003 přišlo, se jmenoval SROP, číslo jed-

nací měl CZ.04.1.05/4.2.00.3/0971, a spadal do pod-
opatření č. 5.4.2.2. : Podpora místní infrastruktury cestov-
ního ruchu. Pod tímto názvem je možné si představit 
cokoli, jak jsme už tolikrát četli, minisetrstva zacházejí s ja-
zykem jako s farmáři – zcela opovržlivě. Cestovní ruch jsou 
přece cesty, že ano? Že se projekt od začátku jmenoval 
Pěnčínský náhrdelník a ne E 34? O krk v něm přece jde, 
nebo ne?

Proti projektu se v Pěnčíně ozývaly hlasy místních od 
začátku. Kolik jich bylo na začátku nevíme, ale časem jich 
přibývalo. Stejně jako Kaplického knihovna, Abrlovic su-
šárna bylin nebo náš ekohotel, i Pěnčínský náhrdelník byl 
projekt, který vrtal díru do šedivé lodi postkomunistického 
rovnostářství a malosti. A protože současná vláda nemá pro 
dobrou třetinu venkovského obyvatelstva žádný program, 
tito lidé pak žijí z toho, že protestují a hází klacky pod nohy 
těm, kteří program mají. Se státem naši venkovští kazisvěti 
výborně korelují, protože jejich metoda je stejná. Počkají na 
toho, kdo přijde s nápadem, a pak mu jej zničí.

Protože stát na venkově 19 let systematicky buduje po-
vědomí, že kdokoli se o něco pokusí, tak na to tvrdě dopla-
tí, a že jediné bezpečné přežití je na podpoře s fuškama 
u Němců, musí být projekt, který v sobě navíc obsahuje slo-
vo Přátelství, trnem v oku líně se převalující většině, jejichž 
státem podporovaná nanicovatost plodí emoci zcela opač-
nou, a tou je nepřátelství. A podle toho to s Pěnčínským 
náhrdelníkem také dopadlo.

V první fázi autory Programu Přátelství usvědčila jejich 
vlastní nemohoucnost, když nebyli schopni sestavit a zfor-
mulovat program tak, aby pro něj získali podporu vlády. 
V druhém je vytlačila i s jejich zmetkem z obce ven.

Náhrdelník? Ne, oprátka!

Zatímco v roce 2004 by ještě starosta rozehnal odpor míst-
ních odpůrců projektu jako malou rebelii, více než po dvou 
letech přešlapování a dvou milionech nasypaných konzul-
tantským agenturám z obecní kasy to už taková legrace ne-
byla. Jak jsme četli v první kapitole, na státních zakázkách 
se nejdříve napasou ti, kteří prodávají čísla a razítka – jen se 
podívejte na ten název projektu.

Pěnčínská mlčící většina cítila krev a najednou čím dál 
hlasitěji upozorňovala na náklady, které obci s projektem 
Pěnčínského náhrdelníku vznikly a – stále bez výsledku. 
Začala zpochybňovat celý program a argumentů měla dost: 
změnu původní strategie, převádění majetku mezi obcí 
a Fipobexem, podivné výběrové řízení, které odsunulo 
místní stavební firmy za pražského dodavatele atd. atd. 
Starosta byl pod čím dál větším tlakem, MMR spalo 
a obecní skeptici mu šli po krku.

V této náladě přišel den rozhodnutí. MMR vypsalo ter-
mín odevzdání projektu. Přestože projektová dokumentace 
byla úplná, úvěry v bankách schválené a na realizaci byla 
Ministerstvem dokonce vybraná stavební firma, dodatečně 
vznikl požadavek nového stavebního povolení. Vystavení 
stavebního povolení v Železném Brodě však trvalo déle, 
než byl termín odevzdání žádosti pro MMR.

Pěnčínský starosta termín vystavení razítek v Železném 
Brodu ovlivnit nedokázal, jakkoli mu zástupce stavebního 
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úřadu řekl, že se jedná o formalitu. Vzal tedy projekt a ra-
zítko a stavební povolení si vystavil sám za obec Pěnčín. 
Projekt na agentuře odevzdal s tím, že razítka ze stavební-
ho úřadu v Železném Brodě dodá dodatečně, až je v Brodu 
vystaví, a pak je v žádosti vymění za svá. To také později 
udělal: přijel na agenturu, představil se, vysvětlil, o co se 
jedná, že nese stavební razítka a proč. Agentura od něj pa-
píry převzala, zvedla telefon a zavolala na MMR. MMR 
zvedlo telefon a zavolalo na… kriminální policii. Od této 
chvíle jsme všichni, kdo okolnosti vzniku operačního pro-
gramu MMR Přátelství sledujeme, spolupachatelé.

Speciální útvar protikorupčního oddělení specializovaný 
na evropské fondy, který tak vytrvale a okázale přehlíží 
stovky milionů dotací, které se točí přes pohraničí zpátky 
do Prahy, si vzalo banální projekt Pěnčínského náhrdelníku 
jako věc své osobní cti a investigativní potence. Na oběti 
úředních tahanic má plk. Farkaš, který případ vede, mož-
nost ukázat, co je to vyšetřovatel, co to je protikorupční od-
díl a co to je chlap. Vyděšený starosta, který se provinil jen 
tím, že se narodil v Pěnčíně, je tři čtvrtě roku pod palbou 
výslechů a vyšetřovatel na něj podal trestní oznámení na 
Nejvyšší státní zastupitelství. Případ je posuzován tak, jako 
by 30 milionů do pokladny jeho obecního úřadu bylo z Ev-
ropy vyplaceno, a jak bylo řečeno v perexu, nyní mu hrozí 
soud a 12 let nepodmíněně. Pokud máte trochu více trpěli-
vosti, porovnejme společně metodu vyšetřování zneužití 
evropských fondů v Pěnčíně a v Prachaticích.

Operační program? Děkuji, nechci

Na farmě pana Pulíčka jsme měli možnost vidět státní po-
litiku rozvoje venkova jako na talíři. Nejdříve stát zadusil 
jeho podnikatelskou aktivitu desítkami předimenzovaných 
státních intervencí ze strany veterinářů, potom si pan 
Pulíček nedosáhl na „své“ peníze, aby tyto zbytečné poža-
davky mohl splnit, a to díky špatně vypsanému operačnímu 

programu MZe, a mezitím čelil kriminální policii za to, že 
přistoupil na nabídku spolupráce mezi obcí a podnikem od 
MMR.

Toto jsou poslední slova Fipobexu k projektu Pěnčínský 
náhrdelník: „Na základě vývoje situace kolem Pěnčínského 
náhrdelníku, projektu podpořeného ze strukturálních fon-
dů EU (SROP) zaměřeného na rozvoj cestovního ruchu 
Pěnčínska sdělujeme, že po důkladném zvážení všech okol-
ností odstupujeme od realizace projektu. Jako příčinu uvá-
díme dva důvody:

Kriminalizace celého projektu a zpochybňování spolu-
práce obce a firmy Fipobex. Trestní oznámení, které zpo-
chybnilo spolupráci obce a firmy Fipobex a následné šetření 
protikorupčním oddělením Policie ČR, vyšetřování staros-
ty a zaměstnanců firmy Fipobex, stížnost občanů zpochyb-
ňujících třetí kolo výběrového řízení…

Pochybnosti občanů k partnerství obce a firmy Fipobex 
(proč právě tato firma, proč investovat do jejího majetku, proč 
investovat obecní peníze do soukromého majetku, zpochyb-
ňování partnerské smlouvy, zpochybňování projektu jako ta-
kového, zpochybňování schváleného postupu zastupitelstva).

Mimo protokol mi pan Pulíček sdělil, že současná vláda 
není připravena na evropské programy. Opsat evropské 
učebnice nestačí. A česká vesnice není vesnice, o které čte-
me v našich hlášeních a výzkumech či prezentacích pro 
Brusel. V průsečíku těchto dvou proměnných může dojít 
k tomu, co se stalo v Pěnčíně a mnohde jinde. Jeho další 
podnikání a plány? Útlum podnikatelských aktivit a uza-
vření se okolnímu světu.

A starosta? Jeho hlavní chyba spočívala v tom, že na sebe 
nesprávně nechal působit dojem, který chtělo MMR vytvo-
řit – že něco dokáží. Že to dokáží spolu. A když jej pak 
z ministerstva nechali na holičkách a hodili ho přes palubu 
jako stovky jiných „pokusných králíků“, na kterých stát tes-
tuje své roztoky plné jedu, zůstal se svou investicí do slibů 
MMR sám. 

� EPILOG: JOSEF PULÍČEK A JEHO 2 MILIONY

V prvním lednovém týdnu 2008, kdy se zapracovávaly ko-
rektury, byla kapitola pana Pulíčka ohrožená. Farmáři jsou 
velmi odvážní a patří jim náš dík, že jsou ochotni se s ná-
mi podělit o své zkušenosti. Ale někdy stačí jediná kapka 
a nedozvěděli bychom se nic. Co bylo tou lednovou kap-
kou?

Pan Pulíček nám napsal: „V roce 1991, když jsme začali pod-
nikat, jsme měli původně firmu rozdělenou kvůli platbám DPH 
na 4 samostatné právnické subjekty. Jeden z nich v roce 1993 
překročil sazbu na platbu DPH v úhrnu hospodaření firmy za 
celý rok o 30 tisíc korun. Okamžitě jsme na Finanční úřad posla-
li omluvný dopis s tím, že chybu okamžitě napravíme – podle 
stále vznikajících a doplňovaných státních předpisů – a DPH 
řádně zaplatíme, což jsme také následně udělali. FÚ na nás však 
podal žalobu, kterou soud řešil až do letošního ledna, tedy celých 7 

let. Přestože DPH již byla uhrazena, s částkou stále operoval 
soud jako s předmětem žaloby a celé ty roky nám z ní běželo pená-
le ze sporné částky. To do doby uzavření soudního sporu, s jehož 
výsledkem jsme byli seznámeni minulý týden, činí rovné dva mi-
liony korun.“

Při této příležitosti nám pan Pulíček znovu zopakoval, že 
zpracovatelé stát nepotřebují. Dotace a následný státní do-
hled s sebou nesou tolik negativních aspektů, že se jich rádi 
vzdají. Farmáři nechtějí dotace, nepotřebují návody, semi-
náře ani programy a projekty, chtějí jediné – dodržování 
svých práv a zákonů, především ústavního práva na ochra-
nu svého majetku a podnikání.

A výsledek pro nás? Po silnicích vybudovaných místo 
programu rozvoje cestovního ruchu k nám budou přijíždět 
zahraniční kefíry. Alespoň už víme proč.




