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Zelená energie šancí pro zemědělce
Zemědělství je jednou z oblastí, do které významně zasahují přísné regulační mechanismy Evropské 
unie. Udržet prosperující zemědělskou výrobu v nových podmínkách je dnes velmi náročné. Rozhoduje 
vytrvalost, dobré nápady, inovace a důraz na ekologii.

Společnosti ZP Otice, a. s., podnikající 
v rostlinné a živočišné výrobě, se daří 
v nových podmínkách evropského trhu 
zemědělských komodit uspět. Podnik 
sídlící v blízkosti Opavy v Moravskoslez-
ském kraji má již dlouholetou tradici a je 
proslulý zejména svou tradiční výrobou 
kysaného zelí. Vedle pěstování zeleniny 
a obilovin se společnost zabývá také 
výrobou osiv různých zemědělských 
plodin. Živočišné výrobě dominuje chov 
prasat pro účely šlechtitelské, rozmnožo-
vací i produkční.
Z ekologických důvodů začala firma již 
před několika lety důsledně třídit odpad. 
V podniku existují vyhrazené nádoby na 

různé druhy odpadu a oddělené jímky 
na tekutá statková hnojiva. Šetrně jsou 
užívána také průmyslová hnojiva s cílem 
snížit zatížení životního prostředí na 
minimum.
Dalším krokem v zavádění výroby 
přátelské k životnímu prostředí bylo ini-
ciování odběru Zelené energie, kterou 
nabízí Skupina ČEZ. Zelená energie 
je elektřina vyrobená z obnovitelných 
zdrojů. Zákazník za její odběr zaplatí 
symbolický příplatek 10 haléřů za 
kilowatthodinu k běžné ceně dle odbě-
rové sazby. Tyto prostředky jsou zpět 
investovány do rozvoje obnovitelných 
zdrojů energie.

Na důvody odběru Zelené energie 
jsme se zeptali ředitele společnosti 
Ing. Oldřicha Planky. Jsme produ-
centem řady komodit, které mohou 
být zužitkovány při výrobě elektřiny 
z alternativních zdrojů. Pokusně se za-
býváme pěstováním rychlerostoucích 
dřevin, připravujeme projekt výstavby 
velké bioplynové stanice. Obnovitelné 
zdroje jsou nám blízké, proto jsme se 
přihlásili k Zelené energii.

Vyplatí se Vám dávat peníze navíc 
na rozvoj obnovitelných zdrojů? 
Zcela jistě. Do budoucna musíme řešit 
problém přebytku klasických země-

dělských komodit. Pěstování plodin 
využitelných jako obnovitelný zdroj 
energie je jednou z možných cest, jak 
zužitkovat naše kapacity. Tato inves-
tice se v budoucnu rozhodně vyplatí.

Proč bychom se, podle Vás, vůbec 
měli starat o své životní prostředí? 
I když jsou dnes prioritou ekonomické 
ukazatele, za sebe a náš podnik musím 
říct, že ani oblast ekologie v žádném 
případě nešidíme. Snažíme se budovat 
prosperující firmu s respektem k základ-
ním principům ochrany životního pro-
středí. Jejich dodržování je i podmínkou 
čerpání dotací z fondů Evropské unie.


