Pro Vinařský fond zpracoval

Obsah:

Informace z prosince

Vinařský
věstník

12
2017

Z domova2
Potraviny na pranýři (falšované a nebezpečné víno – prosinec)7
Ze zahraničí9

FOTO: ???

1

Z domova
Ministr zemědělství Jiří Milek:
Budu se snažit udržet silný rozpočet
českého zemědělství a s ním i výši
národních podpor
18. 12. 2017 – Jiří Milek se dnes ujal
funkce ministra zemědělství. Stalo se
tak za přítomnosti premiéra Andreje
Babiše poté, co ve středu 13. prosince
převzal jmenovací dekret od prezidenta
Miloše Zemana. Za svůj hlavní úkol považuje ministr zemědělství Jiří Milek vyjednat nový rámec evropské zemědělské
politiky se silným rozpočtem, důrazem
na udržitelnost a konkurenceschopnost,
s úzkým propojením na vědu a výzkum,
důrazem na inovace a precizní zemědělství, ale i udržením sociálního aspektu.
Zasadit se chce také o to, aby nová dotační pravidla Evropské unie respektovala pozici českého zemědělství v EU.
Vedle podpory české produkce, posílení výroby a ochrany českého trhu před
dovozy, chce ministr Milek rovněž dále
usilovat o zvyšování proexportní politiky státu hlavně u produkce s vyšší
přidanou hodnotou. „V Unii by se měla
narovnat výše národních dotací mezi
jednotlivými státy. Budu se rovněž snažit udržet silný rozpočet českého zemědělství a s ním i výši národních podpor,“
řekl nový ministr zemědělství Jiří Milek.
„Nerozlišuji zemědělce podle velikosti
či formy podnikání, ale podle dosahovaných výsledků, ať už jsou to výrobní
aspekty, nebo kvalitní péče o krajinu,“
dodal ministr Milek.
Za další důležité body své práce ve
funkci ministra považuje inovace, péči
o životní prostředí s respektováním potřeb krajiny a důraz na rozvoj venkova.
Za zásadní také považuje nalezení společné komunikace mezi všemi partnery
a organizacemi sektoru.
Jiří Milek se narodil 3. července 1963
v Zábřehu na Moravě. Vystudoval Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně, je ženatý a má dvě děti.
Do nástupu do pozice ministra zemědělství byl předsedou představenstva
zemědělského a potravinářského koncernu Úsovsko se sídlem v Klopině na
Šumpersku. V roce 2011 byl vyhlášen
v anketě Manažer roku 2010 manažerem
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odvětví výroba potravin. V letech 2013
a 2014 získala společnost Úsovsko EKO
z koncernu Úsovsko ocenění Zemědělec roku. Na vlastní žádost již odstoupil
z funkce člena představenstva Agrární
komory České republiky. Z cizích jazyků
hovoří aktivně rusky a má pasivní znalost němčiny. Mezi jeho zájmy patří myslivost a rekreační sport, volný čas rád
tráví v přírodě.

PGRLF zvýšil limit výše podpory
u speciálních plodin
27. listopadu 2017 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. může
svým klientům od 1. 1. 2018 nabídnout
zvýšenou minimální i maximální sazbu
podpory u speciálních plodin a rozšířený výčet kategorie speciálních plodin.
Evropská komise zveřejnila na svých
webových stránkách úpravu programu
Finanční podpora pojištění.
Od 1. 1. 2018 tedy dojde k úpravě pravidel programu Finanční podpora pojištění, v rámci kterého PGRLF poskytuje podporu na úhradu části nákladů
vynaložených na platbu pojistného na
pojištění plodin, speciálních plodin a na
pojištění hospodářských zvířat, kde zásadní změnou bude zvýšení limitu výše
podpory u podprogramu pojištění plodin v kategorii speciální plodiny.
Minimální výše podpory bude stanovena na 35 % (z původních 25 %) a maximální výše podpory bude stanovena
na 65 % (z původních 50 %) z prokazatelně uhrazených nákladů na pojištění
speciálních plodin pro příslušný rok.
Další novinkou bude zařazení cukrové
řepy do kategorie speciálních plodin.
V souladu s pravidly programu bude
příjem žádostí o poskytnutí podpory
pro rok 2018 zahájen 1. 1. 2018 a ukončen
dne 30. 10. 2018.
Nová pravidla programu jsou k dispozici na webových stránkách www.pgrlf.
cz.
Pro úplnost připomínáme, že se výše
podpory v rámci jednotlivých programů

pro rok 2017 pohybuje mezi 30 a 50 procenty uhrazeného pojistného:
50 % uhrazeného pojistného v rámci
programu pojištění speciálních plodin
50 % uhrazeného pojistného v rámci
programu pojištění hospodářských zvířat
40 % uhrazeného pojistného v rámci
programu pojištění ostatních plodin
50 % uhrazeného pojistného v rámci
programu podpory pojištění lesních školek (nově byl program v letošním roce
otevřen i pro velké podniky)
30 % uhrazeného pojistného v rámci
programu pojištění lesních porostů.
Podpora pojištění je součástí koncepce ministerstva zemědělství a PGRLF,
jejímž cílem je povzbudit zvláště tuzemskou produkci ovoce, vinné révy, brambor, zeleniny, chmele a dalších takzvaných citlivých komodit.
NELI VESSELINOVA, TISKOVÁ MLUVČÍ
PGRLF, A.S., E-MAIL: VESSELINOVA@PGRLF.CZ

Informace k žádostem o podporu
z Vinařského fondu pro termín 1. 1.–
15. 2. 2018
15. 12. 2017 10:03 – Od 1. ledna do
15. února bude možno opět podávat
žádosti o podporu z Vinařského fondu.
Pravidla pro žadatele schválila Rada Vinařského fondu a následně Ministerstvo
zemědělství. Pravidla jsou od konce měsíce listopadu zveřejněna na webu Vinařského fondu.
V tomto sdělení vás chceme informovat o změnách, které se týkají podpory účasti na výstavách a soutěžích. Na
svém prosincovém zasedání schválila
Rada Vinařského fondu seznam výstav,
soutěží a prezentačních akcí, na kterých
je podporována účast vinařů (výrobců
vín), resp. jejich sdružení. Konkrétně jde
o tyto akce:
Výstavy, prezentační akce (tj. fyzická
účast vinařů, resp. jejich zástupců):
Decanter, Dobřichovické vinařské
slavnosti 2018, Garden Food Festival
2018, Pardubický festival vína, 21. ročník, UNITED STATES TRADE TASTING
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2018, Vinařské Litoměřice, Wine Prague,
Země živitelka

tí vzorků vín na dané soutěži si již každý
vinař řeší sám.
Info: http://vinarskyfond.cz/podpory/

U glyfosátu je loňská spotřeba v porovnání s rokem 2012 o zhruba 309 tisíc litrů (téměř o 30 %) menší.

Soutěže vín (účast vzorků vín):
51. Valtické vinné trhy, Asia Wine Trophy, AWC Vienna, Concours Mondial
Bruxelles, Decanter, IWSC Hong Kong,
GRAND PRIX VINEX 2018 – mezinárodní soutěž vín, KRÁL VÍN České republiky 2018, Mondial du Rosé, MUNDUSvini, Muvina, OENOFORUM 2018 - Czech
International Wine Competition, PIWI
Weinpreis, Salon vín – národní soutěž
vín ČR 2019, Soutěž vín u příležitosti
21. ročníku Pardubického festivalu vína,
Terra Vino, The San Francisco International Wine Competition, VINAŘ ROKU
ČESKÉ REPUBLIKY 2018, Vino Ljubljana
Systém podpory se změnil následovně: Vinař – výrobce vín může požádat
o podporu na účast na akce uvedené
v předchozím seznamu, přičemž na každou musí podat samostatnou žádost.
V případě výstav a prezentačních akcí
je maximální výše podpory na jednu
žádost 50.000 Kč, celkově pak má na
všechny vinař pomyslnou částku, kterou
může vyčerpat, 150.000 Kč (v případě vinařských sdružení jsou limity následující: maximální podpora na jednu akci
100.000 Kč, celkově 300.000 Kč). Hradí
se 50% nákladů na pronájem výstavních/prezentačních prostor.
Příklad: Pokud se chce vinař účastnit
např. pěti výstav z uvedeného seznamu,
podá samostatnou žádost na každou
z nich. Po realizaci předloží vyúčtování
(může postupně dle toho, jak proběhnou
jednotlivé akce). Vyplacená podpora se
vypočítá z částky, kterou vinař zaplatí
za pronájem prostor; dejme tomu, že
na první výstavě zaplatí za pronájem
prostor 60.000 Kč – podpora tedy bude
činit 30.000 Kč, na druhé bude pronájem 100.000 Kč – podpora 50.000 Kč,
na třetí pronájem 40.000 Kč – podpora 20.000 Kč, na čtvrté pronájem
60.000Kč – podpora 30.000 Kč, na páté
zaplatí za pronájem např. 50.000 Kč,
ale podporu může obdržet ve výši max.
20.000 Kč (dosáhne celkového limitu
150.000Kč).
V případě soutěží je pak max. podpora
na jednu soutěž 5.000 Kč, celkový „rámec“ pro všechny soutěže pak 50.000
Kč. Vinař má opět možnost požádat
o podporu účasti na jakoukoliv soutěž
uvedenou ve výše uvedeném seznamu.
Hradí se 50% nákladů na účastnické poplatky (počet vzorků není rozhodující).
Přihlášku, dopravu a vše spojené s účas-

KONTAKTNÍ OSOBA: PAVEL VEČEŘA,

MARKÉTA JEŽKOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ

MAIL: VECERA@VINARSKYFOND.CZ,

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
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Ministerstvo zemědělství chce v ČR
snižovat používání glyfosátu, zvažuje zákaz neprofesionálního používání i předsklizňové aplikace
Tisková zpráva, 29. 11. 2017 – Pětileté
prodloužení licence glyfosátu v pondělí
odhlasovali zástupci členských zemí EU
v Odvolacím výboru Evropské komise.
Ministerstvo zemědělství (MZe) připravuje návrhy na omezení použití této
účinné látky. V současnosti analyzuje
možnosti, jaké může v rámci evropských
pravidel využít.
„I přes prodloužení licence chceme
snižovat používání glyfosátu. Změny,
které tomu pomohou, zapracujeme do
nyní připravované aktualizace Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v ČR. Z konkrétních
opatření v úvahu připadá například
úplný zákaz neprofesionálního využití
glyfosátu nebo omezení četnosti aplikace na stejném pozemku,“ řekl ministr
zemědělství Marian Jurečka.
Jednou z variant omezení využití glyfosátu je úplný zákaz jeho používání jinak než jako herbicidu včetně jakékoliv
předsklizňové aplikace. Zemědělci jej
nyní používají pro tzv. desikaci, tedy
předčasné ukončení vegetace před sklizní. „Předsklizňové aplikace mohou být
problematické kvůli krátké časové lhůtě
do sklizně, rezidua pesticidů se pak mohou objevovat v potravinovém řetězci.
Případný zákaz by se ale musel vztahovat na všechny účinné látky používané
k desikaci, jinak hrozí, že by se glyfosát
nahrazoval látkami, které mohou znamenat ještě větší riziko,“ uvedl ministr
Jurečka.
Další návrh omezení počítá s tím, že
by glyfosát mohli aplikovat pouze proškolení profesionální pracovníci, kteří
vedou evidenci jeho použití. MZe zvažuje i zákaz používání glyfosátu v intravilánu obcí a na místech navštěvovaných
veřejností. V zemědělství by mohl být
glyfosát využíván pouze cíleně na ohniska vytrvalých plevelů (pýr, pcháč a další)
namísto plošné aplikace.
Za posledních 6 let se podařilo omezit
používání pesticidů v ČR celkově o 8 %.

Agrární komora ČR k pozemkům
s neznámým majitelem
V Praze dne 22. 12. 2017 – Hospodaření na pozemcích s neidentifikovatelným majitelem je historicky založený
problém, který je, tak jak v mnoha jiných oblastech, postupně řešen a narovnáván prostřednictvím probíhajících pozemkových úprav a digitalizace.
Veškeré souvislosti mezi vlastnictvím
pozemku, pronájmech pozemku a dále
právě také hospodařením na pozemcích, u nichž je neznámý majitel jsou
statním institucím známy a z tohoto titulu jsou také zapracovány do legislativy a metodiky k přiznávání a vyplácení
zemědělských podpor. Nárok na podpory tak má i ten subjekt, který na pozemcích dlouhodobě hospodaří a je tak
veden i v oficiálním zápise LPIS. Více
informací lze získat například v tiskové
zprávě Ministerstva zemědělství ze dne
28. listopadu 2017.
Z celkového pohledu jde řádově
o několik desetin procenta zemědělské
půdy, přičemž tento objem neustále
klesá, protože půda, u níž se majitele
nepodaří dohledat je následně převedena do vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
a tím běží desetiletá lhůta pro přihlášení majitele či jeho dědiců. V případě,
že se o pozemek přihlásí majitel u subjektu, který na něm hospodaří, vyplývá
vzájemná povinnost finančního vyrovnání.
Agrární komora je přesvědčena, že
tento postup je vzhledem k praxi vyhovující, a to nejenom z důvodu požadavku vyjasnění majetkových práv, ale
také s ohledem na samotné hospodaření, které podléhá určitým dlouhodobým zákonitostem. V úvahu je nezbytné vzít péči o samotné pozemky
s ohledem na eliminaci plevelu a škůdců a samozřejmě také vlastní podmínky agrotechnického zpracovaní půdy.
Zájmem všech zemědělců je se státem
i majiteli pozemků spolupracovat a komora je tak připravená k maximální
součinnosti.
JIŘÍ FELČÁREK, AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ
REPUBLIKY, FELCAREK@AKCR.CZ
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Nájemce by měl mít předkupní právo
na půdu
Příští rok by se měla změnit legislativa o vztahu zemědělců k půdě a měla
by být přijata novela zákona o významné tržní síle. Prioritou v oboru
ale podle prezidenta Agrární komory
ČR Zdeňka Jandejska bude vyjednávání o evropské zemědělské politice.
Současná vláda má ve svém programovém prohlášení informační povinnost
pro majitele půdy k zemědělci, který
na ní hospodaří. Podle Jandejska informační povinnost není předkupním
právem, hospodařící zemědělec by ale
měl dostat informaci, že vlastník chce
pozemek prodat a fakticky jej zemědělci nabídnout. Podle něj je to běžné ve
státech západní Evropy. Pokud by zemědělec s nabídkou nesouhlasil, mohl
by vlastník pozemek nabídnout někomu jinému. Proti zavedení předkupního práva vystupují například Asociace
soukromého zemědělství a Svaz vlastníků půdy ČR. Předkupní právo podle
nich paradoxně povede k tomu, že velké koncerny budou moci vykupovat
půdu a následně ji nabízet potenciálním zahraničním investorům.
Půda musí být chráněna
»Pokud jde o předkupní právo, zemědělská půda musí být chráněna před
zcizením i pro jiné účely, než jsou zemědělské,« řekl Haló novinám předseda
poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik, stínový ministr zemědělství. »To
znamená, že podle našeho soudu nestačí při prodeji pouhá ohlašovací povinnost, ale musí být předkupní právo
nebo jiné právo jemu na roveň postavené, aby půdu mohl přednostně získat
ten, kdo na ní hospodaří, čili nájemce
nebo hospodařící soused prodávajícího.
Následně by měl mít možnost koupit
půdu stát a teprve potom, neprojeví-li
žádný z těchto subjektů o pozemek zájem, mohl by být nabídnut k volnému
prodeji. Takto jsme to chtěli před volbami vyřešit zákonem, nepodařilo se,«
uvedl Kováčik.
Jandejsek v rozhovoru s ČTK dále řekl,
že by se měl řešit i zákon o významné
tržní síle, který se nyní upravuje na evropské úrovni. Prioritou normy by podle Jandejska mělo být, aby se vyrovnala výhodnost podnikání pro producenta
a obchodníka. Obchodní řetězce by neměly nakupovat výrobky pod cenou
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výrobních nákladů; neměly by prodávat
potraviny za nižší cenu, než je nakoupí,
pokud nejsou těsně před datem spotřeby; marže by měly být stejné pro české
i zahraniční produkty a na českých pultech by mělo být 80 procent potravin
z české produkce.
»To, že se nakupuje za podnákladové
ceny, je důsledkem tlaku obchodníků.
Jde jim o to, aby měli co největší profit.
Proto je třeba zákon o významné tržní
síle spíše zesílit než zeslabit, stanovit, že
ten, kdo má silnější postavení na trhu,
musí být v tom vztahu zodpovědnější
a být také více poháněn k zodpovědnosti,« připomněl Kováčik.
Zrušit dotace!
Částečně by podíl českého zboží na
pultech podle Jandejska vyřešila i stejná
výše národních dotací na potraviny ve
všech členských státech unie. Jandejsek
upozornil, že na západě Evropy dostávají zemědělci a potravináři i v přepočtu
několik korun na vyprodukovaný litr
mléka, v ČR jde o šedesátník. Důležité
bude i vyjednávání o evropské zemědělské politice. Vláda už v současnosti ve
svém programovém prohlášení odmítla
stanovení maxima dotací podle velikosti
podniků. Jandejsek by byl nejraději, kdyby se dotační systém v EU zrušil, narovnal by se tak podle něho trh, současně
by ale vzrostly ceny potravin o pětinu.
Lidé by je pak v tak velké míře nevyhazovali a šetřili jimi, dodal.
HTTP://WWW.HALONOVINY.CZ/ARTICLES/
VIEW/46819083

Důležité termíny pro vinaře z kalendáře ÚKZÚZ

ZDROJ: HTTP://WWW.
APIC-AK.CZ/DATA_AK/17/A/
KALENDARVINOHRADNICIVINARI2018.PDF

Mileniálové se drží piva a vína, tvrdým ale nepohrdnou. Roste zájem
o likéry
Mladí Češi holdují z tvrdého alkoholu nejvíce rumu a vodce. Čistý tvrdý alkohol si častěji dají Moravané, naopak
v Praze jsou oblíbené koktejly a radlery,
vyplývá z průzkumu agentury Ipsos. Alkohol si podle něj dopřeje každý měsíc
90 procent mladých, nejčastěji potom
pivo a víno. Roste však záliba v bylinných likérech.
Nápoje s menším obsahem alkoholu,
pivo a víno, dlouhodobě vedou u mladých Čechů ve věku 18 až 30 let stejně
jako u ostatních věkových kategorií.
Piva se alespoň občas napije 72 % mladých lidí, vína pak 65 %. Následují tvrdý
alkohol míchaný (46 %), radlery (46 %),
tvrdý nemíchaný alkohol si potom dá
38 % lidí. Vyplývá to z výsledných dat
on-line průzkumu realizovaného v říjnu
2017 agenturou Ipsos pro značku Black
Fox společnosti STOCK Plzeň Božkov.
V samotné kategorii tvrdého alkoholu
vede dle průzkumu u mladých lidí jednoznačně rum, který upřednostňuje 19 %
respondentů. O druhou příčku se pak
dělí nízkoalkoholické nápoje a hořkobylinné likéry (shodně 15 %). Po čistém
tvrdém alkoholu raději sáhnou na Moravě. Naopak v Praze vede víno.
Jaký druh alkoholu pijí mladí alespoň
občas (v %)
Druh alkoholu Praha Morava Čechy
Pivo
73,3
71,3
71,4
Radlery
52,0
47,9
42,0
Víno
80,0 62,8
62,2
Tvrdý alkohol 36,0
42,0
35,1
čistý
Tvrdý alkohol 50,7
46,3
44,7
míchaný, koktejly
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Zatímco muži o něco více preferují
pivo (86 % mužů) a nemíchaný tvrdý alkohol (49 %), ženy inklinují spíše k pití
vína (73 %). Čtyři procenta mileniálů
nepijí alkohol vůbec. Průzkum také
ukázal, že mladí pijí alkohol nejčastěji ve společnosti přátel (67 % zde pije
běžně), následuje konzumace v restauračních zařízeních (59 %) a na domácí
party (56 %).
Respondenti také poodhalili, kolik za alkohol běžně utratí. Více než
1 000 Kč za měsíc utratí za alkohol
28 % mladých, vyšší procento je pak
u lidí, kteří pijí alkohol několikrát týdně a denně (40 %). Naopak do 500 Kč
za měsíc se vejde 47 % mladých. Za
alkohol měsíčně utratí zhruba stejně
muži i ženy.
Co se tvrdého alkoholu týče, mladí
Češi si nejvíce potrpí na rum, vodku
a čím dál častěji i bylinné likéry. „Hořkobylinné likéry se u mladé generace těší
čím dál větší oblibě. To se týká až 16 %
mladých mužů a 14 % žen,“ řekla k průzkumu Zuzana Prokopová ze společnosti
STOCK Plzeň Božkov.
Jaký typ tvrdého alkoholu pijí mladí
nejčastěji (%)
Typ alkoholu
Praha Morava Čechy
Rum
24,0
22,3
14,9
Whisky, bourbon 6,7
10,6
11,8
Vodka
16,0
10,1
13,4
Tequila
1,3
1,1
3,8
Gin
5,3
4,3
2,7
Tuzemáky
4,0
5,3
3,8
Bylinné likéry 13,3
11,7
17,9
(Jägermeister, Fernet, Becherovka…)
Ovocné pálenky 5,3
14,9
3,8
včetně domácích (slivovice, hruškovice…)
Nízkoalkoholické 13,3
8,0
19,8
pití, likéry (vaječný likéry, Puschkin, griotka, zelená…)
Jiné
5,3
1,6
2,7
Nevím,
5,3
10,1
5,3
nemohu posoudit
ZDROJ: IDNES.CZ; AUTOR: IDNES.CZ; 28. 11. 2017

Rok s EET: hospody to ustály, je jich
víc
Výrazný úbytek hospod kvůli loni zavedenému EET nenastal, podle údajů
Českého statistického úřadu jich naopak
několik procent přibylo. Podle Asociace
hotelů a restaurací provozovatele restaurací více ohrožuje zákaz kouření,
který se naplno projeví se zimní sezónou hlavně na venkově.
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, 1. 12. 2017
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Tisková zpráva ÚOHS – Řetězec Globus nutil dodavatele k odběru nechtěných služeb, dostal pokutu přes
180 milionů korun
Autor: Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže, datum: 15. 12. 2017 - Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže (dále jen
„Úřad“) dnes vydal prvostupňové rozhodnutí v oblasti významné tržní síly,
v němž potrestal obchodní řetězec Globus ČR, k.s. (dále „Globus“), za porušení
zákona o významné tržní síle, kterého se
tento řetězec dopouštěl vůči některým
dodavatelům potravin.
Celková výše pokuty činí 183.187.559,Kč. Mimo to Úřad společnosti Globus
zakázal, aby do budoucna popsaným
způsobem zneužívala svou významnou
tržní sílu vůči dotčeným dodavatelům.
Rozhodnutí není pravomocné; řetězec
proti němu může do 15 dnů podat rozklad. Úřad se ve správním řízení zabýval dvěma správními delikty zneužití
významné tržní síly. Společnost Globus
jednak v období od 6. 3. 2016 do 30. 6.
2017 podmiňovala vzájemnou obchodní
spolupráci s dotčenými dodavateli uzavřením úplatné smlouvy a zapojením
se do tzv. systému Markant. V tomto
systému byly dodavatelům poskytovány služby účetního charakteru, které by
ale dodavatelé z vlastní iniciativy nepoptávali. Pokud by dodavatelé na účast
v systému nepřistoupili, hrozilo jim ze
strany společnosti Globus jednostranné
ukončení spolupráce. Nátlak na hrazení
některých poplatků za účast v tomto
systému Úřad označil za uplatňování
zákonem zakázaného zalistovacího poplatku, tedy poplatku za přijetí potravin
do prodeje v rámci sítě provozoven společnosti Globus.
Dotčení dodavatelé však podle zjištění Úřadu v rámci zapojení do systému Markant platili i náklady na účast
společnosti Globus v tomto systému.
Obchodní řetězec tedy čerpal účetní
a marketingové služby Markantu zcela zdarma. Dodavateli tím pádem byl
účtován ještě další poplatek, který společnost Markant využila k pokrytí služeb využívaných „členskou společností“
v systému. Dané jednání bylo Úřadem
označeno za získávání plnění od dodavatelů bez protiplnění.
V rámci rozhodnutí Úřad společnosti
Globus rovněž zakázal, aby po nabytí
právní moci rozhodnutí ve výše popsaných vykořisťovacích praktikách na
zmiňovaných dodavatelích pokračova-

la. Tímto opatřením Úřad odstraňuje
závadný stav v dodavatelsko-odběratelských vztazích, aby došlo k obnovení
férového obchodního partnerství mezi
společností Globus a dotčenými dodavateli.
TISKOVÉ ODDĚLENÍ ÚOHS

Tisková zpráva SZPI – Inspekce odhalila případy falšování sudového
vína nepovolenými syntetickými
aromatickými látkami
Autor: SZPI, datum: 14. 12. 2017 – Státní zemědělská a potravinářská inspekce
(SZPI) provedla v minulých měsících
tohoto roku namátkovou kontrolu sudových vín prodávaných převážně ve
vinotékách, u které se zaměřila na analýzu obsahu nepovolených syntetických
aromatických látek ve víně. Inspektoři
při odběru preferovali aromatické odrůdy, například Tramín, Pálava, Rulandské
šedé, Moravský muškát, případně Muškát Ottonel nebo Sauvignon. Z 20 odebraných vzorků sudových vín byla ve 4
případech zjištěna přítomnost nepovolených syntetických aromatických látek.
Laboratorní analýzy byly prováděny
novou akreditovanou metodou pro stanovení tzv. gama-laktonů, která slouží
k odhalování tohoto způsobu falšování,
tedy přidávání umělých syntetických
aromat do vín, jejichž přítomnost je
v této potravině zakázána. O zavedení
a využívání této laboratorní metody informovala SZPI v tiskové zprávě ze dne
14. 7. 2017.
Výsledky kontroly bohužel potvrdily
podezření z používání tohoto nepovoleného enologického postupu. V cílených
kontrolách s tímto zaměřením bude inspekce pokračovat i v budoucnu. S kontrolovanými osobami SZPI zahájí správní
řízení o uložení pokuty.
ZPRACOVAL: MGR. RADOSLAV POSPÍCHAL –
REFERENT MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE, TEL.: +
420 542 426 613

Včelaři prodají firmu Včelpo
Český svaz včelařů prodá firmu Včelpo
sídlící v Oboře na Blanensku. Společnost
byla léta hlavním dodavatelem voskových mezistěn do úlů pro včelaře. Právu to řekla předsedkyně svazu Jarmila
Machová. Organizace sdružuje většinu
z 58 000 včelařů v ČR. Včelpo se potýká
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s dluhy, soudními žalobami a zákazem
prodeje medu. „Vzhledem k těmto okolnostem jsme se rozhodli Včelpo prodat.
Byli bychom rádi, kdyby firma změnila
majitele ještě do konce tohoto roku,“
uvedla předsedkyně.
O firmu, zaměstnávající 12 lidí, měli
zájem dva podnikatelé. Vše podle Machové nasvědčuje tomu, že jejím novým
majitelem bude člen svazu a podnikatel
Petr Vydra. Svazu nabídl za Včelpo asi
deset miliónů korun, které chce uhradit
ve splátkách.
Včelpo bylo léta pro české včelaře klíčovou firmou. Dodávalo jim voskové
mezistěny do úlů, vyrábělo mateří kašičku, výrobky z propolisu i med samotný.
V současné době je ale dodavatelů voskových mezistěn na českém trhu více,
takže i kdyby Včelpo ukončilo svoji činnost, čeští včelaři si jsou schopni pořídit
voskové mezistěny do úlů i u jeho konkurence. Do problémů se Včelpo dostalo
poté, co Státní veterinární správa zakázala firmě obchodovat s medy. Důvodem
bylo to, že údajně původ surovin, z nichž
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firma medy vyráběla, byl neznámý a nevyhledatelný. Údajně hrozilo, že by med
mohl být vyráběn i ze závadných surovin.
V minulosti někdo do českého medu
přimíchal ukrajinský med s antibiotiky.
Ta jsou ale na území EU k léčbě včelstev
zakázána. Na závadné zboží zareagovali veterináři kontrolou. Včelpu vytýkali
i to, že skladuje med, který není vhodný
k přímému prodeji. Firma se navíc potýká s dluhem dvaadvacet miliónů korun a čelí dvěma soudním sporům o pět
miliónů.
PRÁVO; AUTOR: VLADIMÍR KLEPÁČ,
28. 11. 2017

Pozor na jablka z Polska, více než
tuna jich obsahovala nebezpečný
pesticid
Státní zemědělská a potravinářská
inspekce zjistila, že některá jablka na
tuzemském trhu jsou kontaminovaná
pesticidem chlorpyrifos. Jablka odrůdy

Prince byly do České republiky distribuovány z Polska, celkem se sem dovezlo
1 560 kilogramů těchto jablek.
Státní zemědělská a potravinářská
inspekce (SZPI) odebrala vzorek ve velkoobchodní provozovně big.fresh.fruit,
s.r.o. v pražské Velkotržnici Lipence.
Insekticid chlorpyrifos, který se mimo
jiné používá na ošetření napadených listů a plodů ovoce, může být dle platných
právních předpisů obsažen ve finálním
produktu maximálně v míře 0,01 miligramů na jeden kilogram. Laboratorní
rozbor ale u jablek potvrdil koncentraci
až šestkrát vyšší.
Ovoce na český trh dodala polská společnost P.H.U. Tompol Rafal, Tomicki se
sídlem ve Vratislavi. Kontrolovaná osoba nebyla schopná na základě předložených dokladů identifikovat další pohyb
nevyhovující potraviny v tržní síti ČR.
Výstraha přišla ze systému rychlého
varování pro potraviny a krmiva RASSF.
Inspekce zahájí s kontrolovanou osobou
správní řízení o uložení pokuty.
ZDROJ: IDNES.CZ; AUTOR: MTM; 30. 11. 2017
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Potraviny na pranýři

(falšované a nebezpečné víno – prosinec)
Místo kontroly: Bed&Wine s.r.o., Praha (Klapkova 124/10, 18200 Praha), IČ:
01485121
Země původu: Czech Republic

Částečně zkvašený vinný (burčák)
Kategorie: Falšované potraviny
Výrobek byl označen jako burčák,
přestože se jednalo o zkvašený hroznový mošt. Chráněný tradiční výraz "burčák“ byl použit pro produkt, který nebyl
vyroben z hroznů sklizených na území
České republiky. Výrobek dále obsahoval
alergen SO2, o jehož přítomnosti nebyl
spotřebitel informován.
Obal: skleněná nádoba cca 30 l
Výrobce: Dodavatel Vinařství Král, Lukáš Král, Krumvíř 160 IČ: 05692679
Místo kontroly: Marcel Křivánek, Praha (Koněvova 128/2a, 13000 Praha), IČ:
71946161
Země původu: Hungary

Neronet, víno Moravské zemské,
chzo, sladký, alk. 13,5 %, země původu ČR
Kategorie: Falšované potraviny
Víno bylo vyrobeno z hroznů révy vinné, které nebyly sklizeny na území České
republiky. Byl tedy falšován původ vína.
Výrobce: MORÁVIA VÍNO SPOL.
S.R.O., 696 21 PRUŠÁNKY 777
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Ryzlink vlašský, sudové víno bílé suché, původ: ČR – MZV
Kategorie: Falšované potraviny
Víno bylo označeno jako Moravské
zemské víno, přestože bylo vyrobeno
z hroznů, které nebyly sklizeny na území
České republiky.
Obal: KEG sud
Výrobce: plněno: Víno Hrabal s.r.o.,
Novosedly
Místo kontroly: Víno Hrabal s.r.o.,
Víta Nejedlého 5, 29501 Mnichovo Hradiště, IČ: 47903121
Země původu: Czech Republic

RUBINET, Moravské zemské víno,
červené, polosuché, ročník 2014, alk.
12,0% obj.,
Kategorie: Falšované potraviny
Víno bylo falšováno nepovoleným přídavkem syntetického aroma.

Šarže: MZ31/14 Obal: sklo, zátka, termokapsle, etiketa
Množství výrobku v balení: 0,75 l
Výrobce: Plněno v: Víno Sýkora s.r.o.,
Příhon 1, Čejkovice CZ 696 15
Místo kontroly: VÍNO SÝKORA, s.r.o.,
69615 Čejkovice, Příhon - sklepy evidenční č. 1
IČ: 26256517
Země původu: Czech Republic

Traminer, polosuché, alk.12% obj.,
2015, dealurile transilvanieI
Kategorie: Falšované potraviny
Víno bylo falšováno nepovoleným přídavkem syntetického aroma.
Obal: KEG sud
Výrobce:
STÁČENO FIRMOU
SVATOVÁCLAVSKÉ SKLEPY S.R.O.,
MLÝNSKÁ 530 696 17 DOLNÍ BOJANOVICE
Distributor:
FIRMOU SVATOVÁCLAVSKÉ SKLEPY S.R.O., MLÝNSKÁ 530
696 17 DOLNÍ BOJANOVICE
Místo kontroly: Ing. Jiří Vorel, Hlavní
280, 25168 Sulice - Želivec, IČ: 40075591
Země původu: Romania

Pinot Gris, polosladké, alk.10,5%
obj., země původu Maďarsko
Kategorie: Falšované potraviny
Víno bylo falšováno nepovoleným přídavkem syntetického aroma.
Obal: KEG sud
Výrobce: SVATOVÁCLAVSKÉ SKLEPY
S.R.O., MLÝNSKÁ 530 696 17 DOLNÍ BOJANOVICE
Distributor: SVATOVÁCLAVSKÉ
SKLEPY S.R.O., MLÝNSKÁ 530 696 17
DOLNÍ BOJANOVICE
Místo kontroly: Ing. Jiří Vorel, Hlavní
280, 25168 Sulice – Želivec, IČ: 40075591
Země původu: Hungary
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Sauvignon, víno bílé, polosuché, alk.12%obj., víno ze Španělska
Kategorie: Falšované potraviny
Víno bylo falšováno nepovoleným přídavkem syntetického aroma.
Šarže: SP49
Obal: KEG sud o objemu 50 l
Výrobce: plněno v: VÍNO SÝKORA, s.r.o., 69615 Čejkovice, Příhon 1, IČ
26256517
Místo kontroly: VÍNO SÝKORA, s.r.o.,
Poláškova 61, 75701 Valašské Meziříčí, IČ:
26256517
Země původu: Spain

Částečně zkvašený hroznový mošt
Kategorie: Nebezpečné potraviny
Výrobek obsahoval alergen - oxid siřičitý, o jehož přítomnosti nebyl spotřebitel informován.
Obal: PET LAHEV		
Množství výrobku v balení: 2 l
Výrobce: Víno D.K.S. spol s.r.o.
Místo kontroly: Michal Procházka, Sulice (Hlavní, 25168 Sulice), IČ: 70787930
Země původu: Hungary

Vinařský věstník 12/2017

Sauvignon – Španělsko, sudové víno
bílé - polosuché, alk: 12 %obj., plněno
v: VÍNO SÝKORA, s.r.o.
Kategorie: Falšované potraviny
Víno bylo falšováno nepovoleným
přídavkem syntetického aroma. V chuti
a vůni vína byla patrná oxidáza.
Obal: KEG sud á 50l
Množství výrobku v balení: 50 l

Výrobce: plněno v: VÍNO SÝKORA,
s.r.o., 696 15 ČEJKOVICE, Příhon 1
Distributor: VÍNO SÝKORA, s.r.o., 696
15 ČEJKOVICE
Místo kontroly: VÍNO SÝKORA, s.r.o.,
Cyrilometodějská 27/5, 67401 Třebíč, IČ:
26256517
Země původu: Spain

Hiberus – původ Evrop.spol, sudové víno bílé – polosladké, alk: 11,5
%obj., plněno v: VÍNO SÝKORA, s.r.o.
Kategorie: Falšované potraviny
Víno bylo falšováno nepovoleným přídavkem syntetického aroma.
Obal: KEG sud á 50l
Množství výrobku v balení: 50 l
Výrobce: plněno v: VÍNO SÝKORA,
s.r.o., 696 15 ČEJKOVICE, Příhon 1
Distributor: VÍNO SÝKORA, s.r.o., 696
15 ČEJKOVICE
Místo kontroly: VÍNO SÝKORA, s.r.o.,
Cyrilometodějská 27/5, 67401 Třebíč, IČ:
26256517
Země původu: European Union
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Ze zahraničí
Záznam z pracovní cesty jednaní
CEPV při AREV, konaného v Epernay
ve dnech 17. – 18. 10. 2017
Účastníci za ČR: Ing. František Mádl,
Ing. Martin Půček
1. Sklizeň a přehled na trhu 2017
Údaje o sklizni z roku 2017 a přehled
ekonomických statistik (výroba, spotřeba a mezinárodní obchod) byly vytvořeny a zaslány členům CEPV. Tato prezentace je k dispozici na webu AREV:
http://arev.org/fr/actualites/conjoncture-economique-viticole-et-previsions-de-recolte-2017-presentation-cepv-17102017
Celkový pokles (mínus 14% ve srovnání s průměrem za posledních pět let)
v evropské produkci, který může způsobit tlak na cenu. Jedná se o nejnižší
produkci od roku 1945. Cena hroznů se
odvíjí na základě špatné sklizně, která
měla velmi negativní následky pro producenty. Hrozí nebezpečí dovozu zahraničních vín do evropských distribučních
sítí (stáčírny těchto dovozových vín se
nacházejí hlavně v našich regionech).
Některé sdružení by chtěli zpochybnit
strop pro nové výsadby, zejména kvůli
nízké úrodě v tomto roce. Jednalo by se
o nebezpečný trend, protože nakonec
by hrozilo riziko nadměrné produkce.
Rovněž bylo zdůrazněno, že evropské
vinice čelily tlaku vůči chorobám dřeva (ESCA), a tento fakt měl negativní
dopad na produkci. Je třeba myslet na
systémy včasného varování před nejistotami počasí (krupobití, mráz atd.)
a systémy prevence chorob (pesticidy),
což může být obtížné kvůli snížení financování společné zemědělské politiky
(CAP). Aly Leonardy, prezident CEPV,
uvedl, že AREV se bude snažit najít řešení s politiky a Evropskou komisí. Podle Pascala Bobillier Monnot, mimo Itálii, byl nárůst nových výsadeb v jiných
produkčních zemích mnohem nižší než
1%. Tedy před tím než bylo dosaženo
stropu.
Ettore Ponzo upozornil, že strop ve
výši 1% je kompromis vyjednaný Komisí
vůči deregulaci. Byl to mechanický ná-
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stroj bez fyziologického základu. AREV
by měl požádat Komisi, aby zajistila, že
toto restriktivní opatření bude upraveno na regionální úrovni (pro označení),
aby mohli producenti regulovat svou
výrobní kapacitu v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. Rovněž bylo zdůrazněno, že low-end vína by neměla být
zanedbávána, a že je potřeba pečlivě sledovat vývoj použití pesticidů. V minulosti existovaly další možnosti regulace
trhů než nová výsadba.
Předseda OIV Monika Christmann
poukázala na to, že vinice po celém
světě mají potíže s produkcí. Všichni vinohradníci uznali, že nízké ceny
nejsou řešením, a že je lepší pracovat
na typických vlastnostech produktu.
V neposlední řadě se objevil úplně nový
problém, v podobě kampaně WHO proti alkoholu (podle této není ani mírná
konzumace vína zdraví prospěšná).
2. Návrh reformy CAP (diskuze a následná opatření k usnesení AREV)
Pozadí: kvůli volbám do Evropského
parlamentu nebude moci být reforma
CAP plánovaná na rok 2020, uskutečněna do roku 2023 nebo do roku 2025, zejména kvůli diskusím o rozpočtu Evropské unie. SOT s vínem bude začleněna
do jednotné společné organizace trhu
(CMO). AREV při této diskusi očekával,
že nejdříve dojde k posouzení dopadů,
že budou zachována specifická pravidla,
zachování národních programů podpor,
bude vytvořeno Evropské vinařské pozorovací centrum a podpora ze strany
Evropské komise při zlepšování nástrojů pro řízení rizik.
AREV loboval, aby podpořil tyto návrhy, ale členské regiony AREV musí
přispět také tím, že předloží návrhy
(například e-mail zaslaný po plenárním
zasedání). Odborníci z ministerstev zemědělství se sešli dne 16. října a oficiálně souhlasili s tím, že sníží prahovou
hodnotu pro zahájení pojištění sklizně
z 30% na 20%. Evropská komise toto
nyní podporuje, zatímco původně byla
proti. Michel Dantin zveřejnila text
o nařízení „Omnibus“: http://www.micheldantin.net/reglement-omnibus-

-parlement-impose-bilan-de-sante-de-pac/
Hlasování EP se zaměřilo především
na odvětví v obtížích (hovězí a mléčné
výrobky). V oblasti vinohradnictví se
jednalo o nástrojích řízení rizik.
3. Mezinárodní jednání
V rámci zemědělského setkání G7,
které proběhlo v říjnu v italském Bergamo, vyjádřili některé země silnou vazbu
na zeměpisná označení (CHOP, CHZO).
Italský ministr chtěl tuto otázku zahrnout do pořadu jednání, nicméně
americký vyjednavači byli proti. Profesionální organizace, které spravují zeměpisná označení (CHOP, CHZO), proto
chtěli ministru zemědělství sdělit, že
ochrana zeměpisných označení zůstává
evropskou prioritou.
AREV se zúčastnil tohoto setkání,
které vedlo k „Bregámské deklaraci“
a tiskové zprávě (která je k dispozici na
webových stránkách AREV):
http://arev.org/fr/actualites/bergamo-declaration-version-officielle
Pascal Bobillier Monnot poznamenal,
že když AREV vydal sdělení o tomto
typu tématu, je důležité, aby je jeho členové sdíleli v rámci svých vlastních sítí.
Pro daná území by měla být vytvořena
udržitelná metoda produkce, založená
na vysoce kvalitní výrobě s cílem zaručit zaměstnanost. Pro spotřebitele je
důležité, aby byli vzdělaní. AREV musí
udržovat vztahy s dalšími organizacemi, které chrání zeměpisná označení
(CHOP, CHZO). Některé vinohradnické
organizace chtěli výhradně pracovat na
ochraně vinařských produktů, protože
vinohradnictví má obecně větší ochranu
než jiné zemědělské produkty. Ochrana
zeměpisných označení a označení původu musejí zůstat prioritou v rámci
Evropské unie, zejména v rámci mnohostranných dohod.
Monika Christmann poznamenala,
že je nutné upravit některé formulace v prohlášení, protože způsob práce
Američanů by byla pro Evropany nepochopitelná. CHOP a CHZO pro Američany nic neznamená. Na rozdíl od Evropanů nebyli Američané spojeni s kulturou
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a tradicí, ale přikládali více významu výrobnímu postupu. Pastel Bobillier Monnot potvrdil, že v dohodách mezi EU
a USA existovala malá šance na pokrok
v oblasti ochrany zeměpisných označení vína a žádná šance na ochranu všech
zeměpisných označení.
4. AREV – interní záležitosti
Aly Leonardy připomněl účastníkům,
že Pascal Bobiller Monnot odstoupil
z funkce generálního tajemníka AREV
(z osobních důvodů), ale zůstal k dispozici pro AREV jedenkrát týdně až do
konce roku, pokud by byla potřeba jeho
pomoc. Aly Leonardy oznámil, že AREV
aktivně hledá náhradu, a že rozhovory
s lidmi, kteří by tuto odpovědnost převzali, již proběhly. AREV doufá, že brzy
najde přechodné řešení, nejpozději pak
do konání další valné hromady, která by
umožnila řádné fungování.
Pascal Bobillier Monnot potvrdil, že
odstoupil výhradně z osobních důvodů.
Zdůraznil, že je důležité získat důvěru
regionů, které se od AREV distancovaly. Také by dle jeho názoru měly být
podporovány regiony nové, aby se zajistil odpovídající rozpočet a prostředky
pro AREV. Příspěvky budou revidovány
v následujících dnech, tak aby regiony
(zejména nové ve Francii) měly aktuální
situaci koncem roku 2017. Juan Prieto
zdůraznil potřebu jednoty a spolupráce mezi profesionály a tvůrci pravidel
(politiky). Předsednictví (policymaker)
podpořilo místopředsednictví (profesionály) a bylo nalezeno předběžné řešení
před dosažením konečné dohody.
5. Předávání vlastnictví podniku:
Podle Pierra Combat jde opravdu
o problém, ale je nezbytná pro kontinuitu zemědělských podniků. Claude
Papin uvedl, že existují dva možné scénáře, protože velká družstva investovaly a způsobily zvýšení cen, což bylo
problematické, zatímco malé družstva
umožnovaly kontinuitu vinohradnictví. Pro Pierra Combat bylo lepší mluvit
o investorech než o spolupráci. Některé
jednotlivé struktury přispěli přinejmenším tolik k rostoucím cenám, jako kooperativní struktury.
Aly Leonary se domnívá, že problém
holdingů ve Francii vedl k vyšším cenám za vinice, a proto nebylo možné,
aby mladí lidé převzali podniky, protože
neměli potřebný kapitál. Klaus Schneider také poznamenal konkurenci mezi
zemědělskou a vinohradnickou půdou
v Německu a agresivní politiku nákupu
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půdy. V některých spolkových zemích
byly také zákony o prodeji pozemků.
Vinopole Central-Val de Loire pracovalo na této problematice a také na sdílení kapitálů a nemovitého majetku pro
majetkové nástupnictví s rizikem pronájmu nežádoucího kapitálu.
Aly Leonardy poznamenal, že na toto
téma budeme muset ještě pracovat, a že
by bylo zapotřebí, aby členské regiony
AREV vyjádřili svůj názor. V příštích několika letech hrozí nebezpečí katastrofických změn. Pascal Bobillier Monnot
poznamenal, že zdanění je záležitostí
členských států (a liší se jeden od druhého), ale převod majetku zůstává pro
náš sektor velkým problémem. AREV
proto musí naléhat na Evropskou komisi, aby tuto na této záležitosti pracovala, protože AREV k tomu nemá
prostředky. Například by bylo možné
harmonizovat zdanění mezi členskými
státy z podnětu Komise. Rolf Haxel tuto
myšlenku schvaluje a sdělil, že v Německu nelze hospodářství rozdělit, že zde
existují zákony na ochranu vinohradníků, díky kterým se zpomaluje příliv
vnějšího kapitálu.
6. Ostatní (značení výživových hodnot, apod.)
Jérôme Bauer poznamenal, že záležitost právních předpisů o označování
byla pokryta na zasedání správní rady
CNAOC. Příspěvky z různých zemí byly
proto potřebné k informování této rozpravy. Je nezbytná rychlá reakce, protože termín doručení byl stanoven na
březen 2018. Nezbytný je také konsensus mezi AREV a dalšími organizacemi.
Pascal Bobillier Monnot poznamenal, že
problém by mohl nastat zejména mezi
odborníky a politiky. Nejlepším řešením
by bylo digitalizovat informace, tzn. že
by měly být dostupné na webové stránce a nikoli striktně na štítcích. AREV
navrhne příští týden model standardního dopisu, kteří politici a odborníci mohou poslat svým národním ministrům
(například ministrovi zdravotnictví).
Monika Christmann poznamenala, že
víno podléhá různým povolením, které z něj činí zvláštní produkt, protože
všechny přísady mohou být zkontrolovaný. Ale některé země považovaly vína
za normální produkt. Některé státy si
přály regulovat všechno pomocí Codex
alimentarius. OIV chtěla, aby víno zůstalo speciálním produktem a jejich
odborníci tuto otázku zkoumali. Došlo proto ke střetu mezi zemědělstvím
a zdravotnictvím. OIV chtěla tyto pro-

blémy vyřešit, zejména prostřednictvím
spolupráce s Evropskou unií, která je
pozorovatelem v OIV. Angel Villafranca
uvedl, že rozhodnutí bude učiněno před
březnem 2018. Žádná vláda neobhajovala postavení vinařského sektoru a ani
nebyla ochotna čelit DG Health. V rámci sektoru existoval konsensus a žádosti
museli být poslány do začátku listopadu. Obsah kalorií lze vypočítat snadno
a je dostatečným ukazatelem pro víno.
VE VELKÝCH BÍLOVICÍCH 15. 12. 2017,
PŘELOŽILI: VÍT NEVĚDĚL A MARTIN PŮČEK

COPA/COGECA: Ze zprávy Karla Matouška: Business Forum 29. 11. 2017
v Bruselu
Zvládat sílu digitalizace v agri-food
sektoru
Úvod do digitální technologie:
1960 – první počítače
1992 - vytvoření webových stránek
1994 – počátek prodeje on-line
1995 – vytváření sociálních sítí
1999 – vytvoření mobilního webu
V roce 2008 začala nová digitální fáze,
do budoucna se počítá s dalším propojením, lidí, institucí a produktů.
4 největší společnosti dominují digitálnímu trhu:
Gogole, Facebook, Apple, a Amazon.
Pohled na tyto technologie je dvojí:
- jsou nezbytná pro přežití
- digitální technologie je především
motorem transformace.
Digitalizace a spolupráce posilují kapacity produkce a pomáhají v propojení
celého systému s dalšími články řetězce.
Jak se to přímo dotýká sektoru?
- přesné zemědělství – optimalizuje
produkci s použitím méně zdrojů;
- GPS a drony pomáhají farmářům
zvýšit produktivitu práce a snížit environmentální zátěž.
Zlepšení obdělávání půdy:
- analýzy půdy
- osevy
- ochrana a hnojení rostlin
- monitoring kultur
- analýzy zavlažování a další požadavky
- hodnocení zdravotního stavu kultur
- monitoring skladování (sila)
Řada družstev používá drony a dává
informace k dispozici členům, předávání informací ohledně systému dojení
a některá družstva začala používat 3D
tiskárny pro náhradní díly. Efektivní vy-
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užití dat se stále jeví pro většinu družstev jako trvající problém.
Zemědělská data umožňují monitoring farem a jejich analýza dává podklady pro plánování. Farmáři tak mohou
předvídat choroby kultur, potřebu strojů apod. Družstva připravila celou řadu
iniciativ týkajících se dat a spolupracují
s dalšími společnostmi na komplexních
analýzách.
Zlepšuje prostředky komunikace mezi
družstvy a členy, urychluje výměnu informací. S digitální technologií mohou
družstva také rozšířit komunikační kanály na spotřebitele a obchod.
Všechna družstva pomáhají svým členům v zavádění přesného zemědělství.
Z nich 90 % sbírá, udržuje a využívá zemědělská data ke zlepšení kvality svých
poradenských služeb členům.
Panelová diskuse:
Diskusi začala řecká Gaia, která dříve působila především ve veřejné sféře, od roku 2014 pak vede konsorcium
družstev. Dávají důraz na technologie
a zprostředkovávají služby pro své členy, shromažďují data, zpracovávají je
a provádí poradenské služby pro své
členy.
Španělé říkají, že u nich funguje zatím jen sběr dat, nyní začíná také jejich efektivnější využití, vše nejprve na
úrovni primárních produktů. Pro Dány
digitalizace především zlepšuje propojení na spotřebitele a napomáhá lepšímu pochopení systému. Němci začali
s optimalizací komodit a produktů, to
se děje dnes v celkem 400 družstvech
v Německu, také se současně rozvinul
prodej on-line.
Gaia (Řecko) uvedl, že jejich družstva
představují přes 35 % celkové zemědělské produkce země a týkají se nejen
produkce ale také zpracování a zlepšování infrastruktury. Podle jejich hodnocení se digitalizací zvýšila přidaná
hodnota o 10 až 20 %. Samotné členské
farmy nejsou příliš výkonné, družstvo je
příkladem pro zlepšování.

V roce 2017 bylo v EU povoleno jen
10 % žádostí o novou výsadbu vinic
Celková plocha vinic v EU činí 3,163
mil. ha. Prakticky všechny členské státy využily svůj limit pro novou výsadbu
ve výši 1 % stávající plochy, s výjimkou
Německa a Španělska. Německo využilo
jen 0,3 % a Španělsko 0,52 %. Přiděleno
tedy teoreticky mohlo být v roce 2017
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v EU pouze 26.470 ha nových výsadeb,
přitom žádosti byly podány na 207.617
ha! O největší plochu (163.841 ha) žádali
vinaři v Itálii. Nakonec vinaři v EU získali povolení na 20.025 ha. K tomu bylo
využito 36.031 ha práv na opětovnou výsadbu a 40.062 ha převedených ze starých výsadbových práv. Podle Komise
tak bylo přeměněno již 53 % starých výsadbových práv na opětovnou výsadbu.
DER WINZER/7. 12. 2017/JS

Pracovní síla v německém vinohradnictví
Německý spolkový statistický úřad
provedl v roce 2016 šetření v podnicích s celkovou plochou vinic 99.000
ha (podniky nad 0,5 ha). Celkem v těchto podnicích pracovalo 89.100 osob,
po přepočtu na plný úvazek to bylo
33.100 pracovníků. Z celkového počtu
fyzických pracovníků bylo 50 % členem
rodiny majitele, 29 % činili trvalí zaměstnanci mimo rodinu a 21 % sezonní
zaměstnanci. Na jednu pracovní jednotku připadalo v průměru 3,7 ha vinic.
DDW/19-2017/RÜCKRICH/JS

Olivový olej a víno
Obojí patří, mimo ovoce a zeleninu,
k mediteránní výživě. Dohromady tvoří
komplex polyfenolů, které mají pozitivní fyziologické účinky na krevní oběh,
cukrovku a demenci. Olivový olej působí blahodárně díky mastným kyselinám
a víno podtrhuje synergii díky obsahu
alkoholu. Dnes není problém tuto středozemní stravu praktikovat i ve střední
Evropě, protože všechny složky lze již
běžně zakoupit i zde.
DDW/22-2017/STEIN-HAMMER/JS

První víno na světě s marihuanou
Víno s obsahem THC – tuto směs je
možné od ledna 2018 zakoupit v Kalifornii.
Konzumace marihuany je v některých
zemích částečně nebo zcela povolena.
Její požívání je tam nejčastější ve formě
kouře. V Německu je marihuana povolena jako podpůrný, bolest tišící, prostředek pod dohledem lékaře. V jiných
zemích je kouření této drogy legální:

Nizozemsko, Uruguay a některé státy
USA. Dva američtí vinaři objevili díru
na trhu – víno s obsahem látek z konopí. Založili „Rebel Coast Winery“, kde
produkují bílá, červená a růžová vína.
Brzy uvedou na trh nový výrobek „Rebel Coast“, což bude Sauvignon blanc
s obsahem THC. Konopí obsahuje THC
v květech a listech. Postup výroby bude
takový, že květy konopí se ohřejí v peci
a přidají do částečně zkvašeného moštu.
Obsah THC ve vínu ale nesmí být vysoký, aby po několika skleničkách vína
neležel totálně zfetovaný konzument
na pohovce. Cílem je pouze dobrá nálada a úplné uvolnění.
HTTP://WWW.ABENDZEITUNG-MUENCHEN.
DE, SVEN GEISSELHARDT/15. 12. 2017/JS
(KRÁCENO)

Révokaz: Sympozium 2017 v Kalifornii
Změna klimatu zvyšuje počet generací
révokazu a je zapotřebí počítat s vyšší
agresivitou nových biotypů. Na univerzitě v Davis proběhlo 23. až 25. 8. Sympozium k révokazu. Ze závěrů vyplývá:
• Systém štěpování révy, který postačoval přes sto let, mohou ohrozit nové
biotypy (například přizpůsobené novému způsobu pěstování – ekologické vinohradnictví, minimální řez)
• V posledních letech se zvyšuje tlak
na vytváření hálek na listech u PIWI odrůd a starých hybridů. Dochází k tomu
při následujících situacích:
•
Vinice jsou napadeny mšičkou
révokaz z okolí (opuštěné vinice,
křoviny). Zde většinou nejde o významné ohrožení keře, s odumíráním listů končí i révokaz, ale při
osečkování letorostů může být
mšička roznesena dále po řádku.
•
Mšička révokaz se nedostává
na rostlinu z okolí, ale na list
se dostane následující generace
z kořenů stejného keře. Toto je
poměrně nový jev a vyskytuje se
především v nových výsadbách
již před květem. U odrůd Ryzlink
rýnský, Ryzlink vlašský, Sylvánské zelené, Chardonnay, Chrupka
bílá a Müller Thurgau tak mohou
vytvořit 4 až 5 generací během
jednoho roku. Révokaz je v tomto
případě označován za biotyp G.
•
V opuštěných vinicích a zdivočelých porostech podnožové révy
spolu s běžnými kultivovanými
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vinicemi dochází k přírodnímu
opylení a vznikají přirozené hybridní semenáče. Révokaz je napadne, přizpůsobí se evropskému
genetickému podílu a pak napadá
listy i ostatních evropských odrůd. Následně se roznáší listy při
osečkování, ale i při mechanizované sklizni. Tisíce mšiček se dostanou dále i větrem na vzdálenost
několika stovek metrů. Vzhledem
k adaptaci nezůstávají na listech,
napadají i kořeny podnoží. Napomáhají tomu i rosné kořeny
ušlechtilé révy.
Do budoucna je jediným řešením získání podnoží plně odolných vůči révokazu, které neumožní ani existenci jeho
listové formy. Nyní tyto požadavky splňují jenom podnože Börner, Cina a Rici,
ovšem s nedostatečnou snášenlivostí
vápna v půdě. Naopak podnože snášející
vápno (Fercal, 41 B) nejsou odolné vůči
révokazu. Proto se v USA, Francii, Itálii
a Maďarsku šlechtí nové podnože s využitím genů rodů Vitis cinerea a Muscadinia rotundifolia.
ZDROJ: DER WINZER 11-2017/FORNECK
A KOL./JS

Změny v rakouských vinařských
předpisech
Minulý rok byly v Rakousku nově vymezeny viniční tratě ohraničením prostřednictvím konkrétních parcelních
čísel, dále vzniklo nové DAC: Schilcherland. V připravované vyhlášce k označování vína je definováno „oranžové víno“.
Ve vyhlášce o odrůdách jsou nově pro
přípravu zemského, kvalitního a vína
s přívlastkem zapsány například odrůdy
Muscaris a Souvignier gris. K přípravě
vín bez CHOP nebo CHZO avšak s uvedením odrůdy nebo ročníku je možné
použít odrůd Bronner, Cabernet blanc,
Donauriesling, Donauveltliner, Johanniter, Cabernet Jura, Pinot nova, Regent.
DER WINZER/11-2017/KALTZIN/JS

Číňané vyjídají svět. Po víně z Francie cílí na španělskou šunku
Na světě patrně neexistuje dražší šunka než jamón ibérico. Její cena ještě poroste, protože se na výběrovou pochoutku zaměřili movití Číňané. Pro Španěly
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představuje něco jako kapr pro Čechy –
vánoční tabule by bez nich nebyla kompletní. Letos podobná situace hrozí.
Do obvyklých svátečních vzorců zasáhla Španělům vláda země, která leží
na opačném konci planety. Peking chce
podpořit spotřebu svých obyvatel a tak
snížil cla na dovoz vybraných výrobků,
mezi jinými i na potraviny. Španělé se
proto nyní bojí, že se bohatí Číňané
vrhnou do obchodů pro jejich delikatesu a vyšroubují její cenu. Ta už letos
poskočila o deset procent, 7,5 kilogramová kýta se prodává od 150 eur do 600
eur (v přepočtu asi 3 800 až 15 200 Kč).
Že desetina není strop, dokazuje prohlášení jednoho z vývozců šunky. René
Lemée, který vede oddělení vývozu pro
značku Cinco Jotas, řekl pro list El País,
že šunka konečně „dosáhla vedle kaviáru a lanýžů spravedlivého postavení na
trhu.“
Číňané platí za velké milovníky vepřového, jenže v případě jamón ibérico
potrvá, než se výrobci jejich poptávce
dokáží přizpůsobit. Dodat na trh takový kus šunky totiž trvá i několik let.
Pochází ze speciálního druhu prasete,
černého iberského. Při porážce se prase
důkladně zbaví krve a očistí se, oddělené kýty se pak ještě zbavují i posledních
stop krve. Kopýtka jsou černá, proto se
také šunka nazývá pata negra, tedy černá noha.
Pak se kýty zasypou vrstvou soli, ve
které počkají několik dní, den na jeden
kilogram hmotnosti. A následuje několikaměsíční sušení a zrání na čerstvém
vzduchu a dlouhý odpočinek na háku
ve sklepích. I kdyby producenti hodně
chtěli, budou schopni dodat více šunky
nejdřív za dva roky, někteří až za čtyři.
Žaludová dieta
List The Guardian upozorňuje, že
existuje několik typů jamón ibérico,
které se liší podle ceny. Číňané se samozřejmě zajímají o nejvyšší kvalitu
– jamón ibérico de bellota. Jde o maso
prasat, která se v sezóně procházela
na pastvinách pod duby a živila se žaludy a trávou. Do jateční hmotnosti se
musí dopracovat jen s touto dietou. Ale
i s tím mají Španělé potíž, aby se jedno
prase za těchto podmínek vykrmilo, potřebuje asi dva hektary půdy, což omezuje počet chovaných kusů.
„Je jasné, že cena půjde nahoru, protože firmy obchodující s Čínou prostě
nemají dost jamón de bellota, aby dokázaly uspokojit čínskou poptávku,“
odpovídá s jistotou Roberto Batres ze

společnosti Shanghai de Delaiberia Gold
dovážející do Říše středu šunku, víno
a olivový olej.
Podnikaví Číňané se pokusili exkluzivní šunku okopírovat, ale podle Batrese narazili, protože se jim nepodařilo výrobu zvládnout a maso přesolili.
Správný postup totiž zahrnuje řadu mezikroků a samozřejmě se dědí z otce na
syna.
Kromě samotné výroby se považuje
za umění také krájení šunky. Z představy, že by někdo hodil maso na strojový kráječ se milovníkům jamón ibérico
zvedá žaludek, protože jde o obřad hodný toho čajového. Šunku krájí vycvičený cortador zásadně ručně a pouze
dlouhým tenkým nožem. Ve španělských oblastech, odkud šunka pochází
(Extramadura, Kastilie či Andalusie), se
konají soutěže v krájení a účastní se jich
stovky soutěžících.
Ale ani v této oblasti Číňané nezahálejí. „Založili speciální školu krájení
šunky a k ní i profesní asociaci. To je
další ze signálů, jak vážně iberská šunka
vstoupila na čínský trh,“ uzavírá Batres.
ZDROJ: IDNES.CZ; AUTOR: MICHAL STRNAD;
28. 11. 2017

Producenti vína a lihovin podporují
poskytování informací o výživových
hodnotách nápojů prostřednictvím
kódů na etiketách, tuto myšlenku ale
kritizují jiné organizace
Samoregulační návrh producentů alkoholu k označování výživových hodnot alkoholických nápojů, který by podle požadavku Komise měli producenti
předložit do března 2018, bude pravděpodobně zahrnovat i návrh na zavedení
čárových kódů či QR kódů na etiketách.
Pomocí aplikace v mobilním telefonu
by spotřebitelům stačilo tento speciální kód naskenovat, a veškeré informace
o výživových hodnotách by získali online. Tato myšlenka je podporována producenty lihovin a vína, producenti piva
ovšem navrhují, aby podobné kódy byly
pouze doplňkem značení na etiketách
– základní informace by si podle nich
spotřebitelé měli být schopni zjistit
bez použití speciálních aplikací, čárové
či QR kódy by měly poskytovat pouze
dodatečné informace o výrobku. Zcela
proti myšlence kódů na etiketách jsou
organizace zabývající se zdravím a zdravotnickou péčí – podle nich je zcela nepřípustné, aby byl přístup k základním
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ZDROJ: ZPRAVODAJ PK ČR 48/2017

v Pařížské dohodě o klimatu. I když se
tato myšlenka potýká se silným odporem, o dani na maso v posledních dvou
letech diskutovali i zákonodárci v Dánsku, Německu, Číně a Švédsku.

Itálie plánuje zavést systém značení
výživových hodnot v potravinách
pomocí semaforu
Francouzský ministr zdravotnictví
podpořil zavedení systému značení výživových hodnot u balených potravin
pomocí semaforu, a to v celé EU. Francie zavedla systém Nutri-Score v říjnu,
podobný systém využívá i Velká Británie. Oba tyto systémy jsou často kritizovány, protože mohou některé potraviny
obsahující přirozeně vyšší podíl tuku
(mléčné výrobky) diskriminovat vůči
ostatním potravinám. Prostřednictvím
nové asociace Filiera Italia se o zavedení tohoto typu systému značení pokouší
i Itálie. Plány na zavedení nového systému značení pomocí barevných schémat
v minulém týdnu navíc oznámily i společnosti Coca–Cola, Mars, Mondelez International, Nestlé, PepsoCo a Unilever.

Sladké nápoje
Program FAIRR pro udržitelný přístup k bílkovinám, který v současné
době podporuje 57 investorů spravujících kapitál ve výši 2,3 bilionu dolarů, plánuje v letošním roce požádat 16
významných nadnárodních výrobců
potravin, aby se zavázali k budoucí
diverzifikaci proteinových zdrojů ve
svých dodavatelských řetězcích. Možný dopad daně z masa by mohl být podobný dopadům daně z cukru. I když
daň z cukru, která je zaměřena na boj
s obezitou v USA, čelila určitému odporu, byla nakonec zavedena v 18 zemích
a šesti amerických městech. V roce 2014
zavedlo daň na sladké nápoje Mexiko.
Podle Mexického národní ústavu pro
veřejné zdraví se díky této dani snížila
spotřeba těchto nápojů na obyvatele o 6
procent v roce 2014, o 8 procent v roce
2015 a o 11 procent v první polovině
roku 2016.

informacím podmíněn požadavkem
vlastnit chytrý telefon.

ZDROJ: ZPRAVODAJ PK ČR 48/2017

Daň z masa a cukru? Po uhlíkových
znečišťovačích jsou na řadě mlsouni
a masožravci
Maso by mohl potkat stejný osud jako
tabák, uhlík a cukr – může se stát komoditou, která se daní jako společensky
nebezpečná. Podle analýzy FAIRR (Farm
Animal Investment Risk & Return) má
totiž maso negativní vliv na klimatické
změny a lidské zdraví. Podle Organizace pro výživu a zemědělství má globální
masný průmysl až patnáctiprocentní
podíl na produkci skleníkových plynů.
Přílišná konzumace masa navíc způsobuje vážné zdravotní problémy.
Jak varoval Bloomberg, celosvětová
spotřeba masa se má zvýšit do poloviny století o 73 procent. Příčinou bude
rostoucí poptávka zemí, jako je Indie
a Čína. Zpráva FAIRR tvrdí, že globální
ekonomice by to do roku 2050 mohlo
způsobit zdravotní a environmentální
náklady ve výši až 136 bilionu dolarů.
Existuje několik investorů, kteří zdanění produkce masa vítají a doufají, že
vlády na celém světě naleznou způsob,
jak to zařídit. Jsou to hlavně ti, kteří
chtějí zlepšit veřejné zdraví a splnit cíle
v oblasti emisí, které jsou stanoveny
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Gate, DiCaprio
Fond rizikového kapitálu, který vlastní společnost Tyson Foods, uskutečnil
minulý týden svou druhou investici ve
společnosti Beyong Meat, která připravuje hamburgery na rostlinné bázi.
Společnost, která své výrobky prodává v tisících obchodech a restauracích
v USA, podporuje také miliardář Bill
Gates a Leonardo DiCaprio. Tyson v ní
v loňském roce získal počáteční 5procentní podíl. Společnost Tyson, která se
řadu let označovala za výrobce a prodejce kuřat, hovězího a vepřového masa,
rychle mění svůj obraz. Společnost se
nyní prezentuje jako „jedna z největších
potravinářských společností a uznávaný
lídr v oblasti bílkovin.“
ZDROJ: IDNES.CZ, AUTOR: DIV, 13. 12. 2017
(KRÁCENO)

Evropská komise zahájila veřejnou
konzultaci k hodnocení právních
předpisů EU o přípravcích na ochranu rostlin
Evropská komise zahájila 13. listopadu 2017 veřejnou konzultaci týkající se
hodnocení účelnosti a účinnosti (REFIT) právních předpisů EU o příprav-

cích na ochranu rostlin a reziduích pesticidů. Cílem konzultace je shromáždit
názory občanů na právní předpisy EU
o pesticidech a reziduích pesticidů. Veřejná konzultace bude otevřena do 12.
února 2018. Veřejná konzultace v češtině k dispozici zde: https://ec.europa.eu/
info/consultations/public-consultation-refit-evaluation-eu-legislation-plant-protection-products-and-pesticide-residues_cs
ZPRAVODAJ PK ČR, 47/2017

EFSA dává zelenou kombinované GM
kukuřici
Odborný poradní orgán Evropské komise vydal pozitivní stanovisko k uvedení na trh geneticky modifikované
(GM) kukuřice, složené ze čtyř dílčích
GM typů – 1507 × 59122 × MON810 ×
NK603 a jejich 10 různých kombinacích.
Jde o GM kukuřici, která je tolerantní
k účinným látkám herbicidů – glyfosátu a glufosinátu amonnému, a zároveň
odolná proti specifickým škůdcům –
řádu Coleoptera a Lepidoptera. Žádost
o uvedení této GM kukuřice na trh
v EU podala firma Pioneer Overseas
Corporation, cílem použití je pouze dovoz a zpracování jako potravina a krmivo, nikoliv pěstování v EU. Úřad pro
bezpečnost potravin (EFSA), resp. jeho
panel pro geneticky modifikované organismy, který žádost o uvedení na trh
posoudil, neshledal žádná zásadní rizika
pro zdraví lidí a zvířat ani pro životní
prostředí. Konečné uvedení na trh však
musejí schválit (či odmítnout) členské
státy EU v průběhu následného hlasování.
ZDROJ: ZPRAVODAJ PK ČR 48/2017

V indické restauraci obsluhují robotické servírky
Pokrok, zdá se, nelze zastavit. V jedné
z indických restaurací ve městě Čennaí
ležícím ve státě Tamilnádu vyměnili
klasickou obsluhu za roboty. Majitelé
prý chtěli založit něco, co v Indii dosud
neexistovalo. Návštěvníci si neobvyklou formu obsluhy prozatím pochvalují
a jsou překvapeni, jak hladce servis probíhá. Hosté si objednávají prostřednictvím tabletu, který je umístěn na kaž-dém stole. Jídlo jim následně na tácech
přinese robotická servírka. Po jídle pak
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špinavé nádobí odnese zpět do kuchyně. Těžko odhadovat, kdy tento trend
z říše sci-fi dorazí i k nám. Možná by ale
bohatě stačila elektronizace státní správy a zefektivnění úřadů. To zřejmě lidé
uvítají více a v restauracích si rozhodně
prozatím s přehledem vystačí s personálem z masa a kostí.
TÝDEN V KOSTCE Č. 44, HK ČR

Evropská komise – Tisková zpráva:
Komise vítá přelomovou dohodu, která modernizuje ochranu obchodu EU
Brusel 5. prosince 2017 – Dnes bylo
dosaženo politické dohody mezi Komisí, Radou a Evropským parlamentem
o modernizaci nástrojů EU na ochranu
obchodu. Díky změnám antidumpingových a antisubvenčních předpisů EU,
které byly dnes schváleny, se nástroje
EU na ochranu obchodu lépe přizpůsobí výzvám globální ekonomiky: budou
účinnější, transparentnější a pro podniky snáze použitelné a v některých případech Unii umožní, aby uložila vyšší
cla na dumpingové výrobky. Dohoda je
vyvrcholením procesu zahájeného Komisí v roce 2013 a představuje vyvážený
výsledek, který zohledňuje zájmy výrobců v EU, uživatelů i dovozců.
Kroky k ochraně evropských výrobců
a pracovníků proti nekalým obchodním
praktikám musí být rázné a účinné a dohoda k tomu poskytne další nástroj. Evropa bude i nadále podporovat otevřené
trhy a obchod založený na pravidlech, ale
nebude se zdráhat využít všech nástrojů na ochranu obchodu, aby podnikům
a pracovníkům byly zajištěny rovné podmínky. Lépe pozdě, než nikdy. Trvalo to
dost dlouho, než se dosáhlo výsledku, ale
dnešní dohoda znamená, že EU bude mít
k dispozici potřebné nástroje k rychlému a účinnému řešení nespravedlivých
obchodních praktik. Společně s nedávno
dohodnutými změnami antidumpingové
metodiky má teď EU potřebný soubor
nástrojů na ochranu obchodu, aby mohla
čelit globálním výzvám. EU je pro otevřený obchod založený na pravidlech, ale
musí zajistit, aby ostatní naší otevřenosti
nezneužívali. EU hájí a bude i nadále hájit
podniky a pracovníky, které nekalá hospodářská soutěž poškozuje.
Nová pravidla zkrátí současné devítiměsíční období šetření pro uložení
prozatímních opatření a zvýší transparentnost celého systému. Společnosti
budou moci využívat systém včasného
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varování, který jim pomůže přizpůsobit se nové situaci v případě, že je uloženo clo. Menším společnostem bude
rovněž nápomocna zvláštní asistenční
služba, která jim pomůže zahájit řízení
na ochranu obchodu a účastnit se ho.
Navíc v některých případech EU uzpůsobí svoje „pravidlo nižšího cla“ a bude
moci ukládat cla vyšší. To se bude týkat
případů dovozu nespravedlivě subvencovaných nebo dumpingových výrobků
ze zemí, kde jsou ceny surovin a energií zkreslené. Politická dohoda, jíž bylo
dnes dosaženo, vstoupí v platnost, jakmile k tomu Rada a Evropský parlament
dají svůj konečný souhlas.
Souvislosti
Spolu s novou antidumpingovou metodikou jde o první zásadní přepracování antidumpingových a antisubvenčních nástrojů EU za posledních 15 let.
Dohoda je výsledkem více než čtyřleté
práce zahrnující široké konzultace s celou řadou zúčastněných stran a jednání
s členskými státy a Evropským parlamentem. Komise poprvé navrhla reformu nástrojů EU na ochranu obchodu
v roce 2013. Rada dosáhla dohody v prosinci roku 2016 a díky tomu mohla začít
jednání ve třech směrech mezi Radou,
Komisí a Evropským parlamentem.
(KRÁCENO)

Evropská komise – Přehled údajů:
Prosincové případy nesplnění povinnosti: hlavní rozhodnutí
Brusel 7. prosince 2017 – Přehled podle oblastí politiky. Evropská komise
(dále jen „Komise“) ve svém měsíčním
balíčku rozhodnutí o porušení právních
předpisů pokračuje v právních krocích
proti členským státům, které nesplnily své povinnosti podle práva EU. Tato
rozhodnutí se týkají různých odvětví
a oblastí politik EU a usilují o zajištění
řádného uplatňování práva EU v zájmu
občanů a podniků. Hlavní rozhodnutí přijatá Komisí (týkající se ČR) jsou
uvedena níže podle jednotlivých oblastí
politiky. Komise rovněž uzavírá 130 případů, kde byly záležitosti s dotčenými
členskými státy vyřešeny, aniž by Komise musela pokračovat v řízení.
3. Energetika
Vnitřní trh s energií: Komise vyzývá
KYPR a ČESKOU REPUBLIKU, aby provedly třetí energetický balíček EU

Komise se rozhodla zaslat Kypru
a České republice výzvu, v níž je oficiálně požádala, aby zajistily správné provedení a uplatňování směrnice o elektřině (směrnice 2009/72/ES) a směrnice
o plynu (směrnice 2009/73/ES). Tyto
směrnice jsou součástí třetího energetického balíčku a obsahují právní ustanovení, jež jsou klíčová pro správné fungování energetických trhů.
4. Životní prostředí
Vlivy na životní prostředí: Komise vyzývá ČESKOU REPUBLIKU, aby dosáhla
úplné shody s předpisy EU
Evropská komise vyzývá Českou republiku, aby se zabývala zbývajícími
případy nesouladu s právními předpisy EU o posuzování vlivů na životní
prostředí (EIA; směrnice 2011/92/EU).
Cílem směrnice je zajistit, aby projekty, které mohou mít významný vliv na
životní prostředí, byly před schválením
náležitě posouzeny. Komise zahájila
formální řízení ve věci nesplnění povinnosti v dubnu 2013. Většinu záležitostí,
na něž Komise upozornila, české orgány v roce 2015 vyřešily. Je zde však řada
nedořešených problémů. Česká právní
úprava opomíjí projekty, které dosud
nebyly provedeny, prošly zjišťovacím
řízením před 1. dubnem 2015, nebo před
získáním povolení doznaly změn. Kromě toho u těchto projektů není zajištěn
přístup ke spravedlnosti, jak to požaduje směrnice. České orgány mají nyní dva
měsíce na to, aby odpověděly, jakým
způsobem zjednají nápravu. Pokud tak
neučiní, může se Komise rozhodnout, že
věc České republiky předloží Soudnímu
dvoru EU.
8. Migrace, vnitřní věci a občanství
Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie
Relokace: Komise předkládá Soudnímu dvoru věci ČESKÉ REPUBLIKY,
MAĎARSKA a POLSKA
Evropská komise dnes rozhodla, že
předá Soudnímu dvoru EU věci České
republiky, Maďarska a Polska z důvodu
nedodržení jejich právních povinností v souvislosti s relokacemi. Dne 15.
června 2017 zahájila Komise s Českou
republikou, Maďarskem a Polskem řízení o nesplnění povinnosti. Odpovědi
těchto tří členských států neshledala
Komise jako uspokojivé a rozhodla se,
že přistoupí k další fázi řízení o nesplnění povinnosti a zašle odůvodněná
stanoviska, což učinila dne 26. července
2017. Navzdory tomu, že Soudní dvůr
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EU ve svém rozsudku ze dne 6. září 2017
potvrdil platnost relokačního mechanismu, tyto tři země nadále porušují své
právní povinnosti. Odpovědi, jež Komise obdržela, byly opět shledány jako neuspokojivé a Česká republika, Maďarsko
ani Polsko nenaznačily, že se budou na
nouzovém programu relokace podílet.
Komise se proto rozhodla, že potvrdí, že
porušování právních předpisů, na něž
upozornila ve výzvě, nadále trvá, tím, že
přistoupí k další fázi řízení o nesplnění
povinnosti.
10. Daně a celní unie
Předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie
Daně: Komise žádá KYPR, aby provedl nový předpis týkající se automatické výměny informací v daňové oblasti
s jednotlivými zeměmi, a uzavírá řízení
se šesti členskými státy
Komise se rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Kypru, jelikož Kypr
neoznámil provedení nových opatření
týkajících se automatické výměny informací v oblasti daní (směrnice Rady
(EU) 2016/881). Členské státy měly tato
opatření provést do 4. června 2017.
Nový předpis je navržen tak, aby pomohl zabránit přeshraničnímu vyhýbání
se daňovým povinnostem, agresivnímu
daňovému plánování a škodlivé daňové soutěži. Žádost Komise má podobu
odůvodněného stanoviska. Neobdrží-li
Komise do dvou měsíců uspokojivou odpověď, může věc Kypru předložit Soudnímu dvoru EU. Komise také mezitím
přivítala provedení stejných opatření
Belgií, Bulharskem, Českou republikou,
Řeckem, Portugalskem a Spojeným královstvím a dnes se rozhodla, že příslušná
řízení o nesplnění povinnosti ukončí.
(KRÁCENO)

Evropská komise – Tisková zpráva:
Komise předkládá Soudnímu dvoru
věc České republiky, Maďarska a Polska
Brusel 7. prosince 2017 – Evropská komise dnes rozhodla, že předá Soudnímu
dvoru EU věc České republiky, Maďarska a Polska z důvodu nedodržení jejich
právních povinností v souvislosti s relokacemi.
Dne 15. června 2017 zahájila Komise
s Českou republikou, Maďarskem a Polskem řízení o nesplnění povinnosti.
Odpovědi těchto tří členských států ne-
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shledala Komise jako uspokojivé a rozhodla se, že přistoupí k další fázi řízení
o nesplnění povinnosti a zašle odůvodněná stanoviska, což učinila dne 26. července 2017.
Navzdory tomu, že Soudní dvůr EU
ve svém rozsudku ze dne 6. září potvrdil platnost relokačního mechanismu,
Česká republika, Maďarsko a Polsko
své právní povinnosti nadále porušují.
Doručené odpovědi byly opět shledány
jako neuspokojivé a uvedené tři země
nenaznačily, že se na provedení rozhodnutí o relokaci budou podílet. Komise
tudíž rozhodla, že přistoupí k další fázi
řízení o nesplnění povinnosti a předloží
věc těchto tří členských států Soudnímu dvoru EU.
Rozhodnutí Rady vyžadují, aby členské státy v zájmu zajištění rychlého
a řádného postupu relokace přislíbily
každé tři měsíce místa, jež mají pro relokaci k dispozici. Zatímco všechny ostatní členské státy v minulých měsících
relokovaly a učinily přísliby, Maďarsko
neučinilo od zahájení programu relokace vůbec žádné kroky, Polsko nerelokovalo ani jednu osobu a neučinilo žádný
příslib od prosince 2015. Česká republika zastavila relokace v srpnu 2016 a více
než rok neučinila žádný nový příslib.
Souvislosti
Dočasný režim nouzové relokace
byl stanoven ve dvou rozhodnutích
Rady v září 2015 (rozhodnutí Rady
(EU) 2015/1523 a rozhodnutí Rady (EU)
2015/1601), v nichž se členské státy zavázaly relokovat z Itálie a Řecka osoby,
které potřebují mezinárodní ochranu.
Komise o provádění uvedených dvou
rozhodnutí Rady pravidelně informuje
prostřednictvím svých zpráv o relokaci a přesídlování, v nichž také vyzývá
k přijetí potřebných opatření. Od listopadu 2017 je podávání zpráv o relokaci
a přesídlování součástí konsolidované
zprávy o pokroku, jehož bylo dosaženo
v rámci evropského programu pro migraci. Dosud bylo relokováno více než 32
000 osob, avšak v Řecku a v Itálii jsou
stále způsobilí žadatelé, kteří by měli
být prioritně relokováni.

Evropská komise – Tisková zpráva:
EU a Japonsko finalizovaly dohodu
o hospodářském partnerství
Brusel 8. prosince 2017 - Komisařka
pro obchod Cecilia Malmströmová a ja-

ponský ministr zahraničí Taró Kóno
dnes oznámili úspěšné dokončení závěrečných jednání o dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem.
Uzavření jednání je důležitým milníkem na cestě k nejvýznamnější bilaterální obchodní dohodě, kterou kdy
Evropská unie vyjednala. Dohoda o hospodářském partnerství otevře pro obě
strany obrovské tržní příležitosti, v řadě
oblastí posílí spolupráci mezi Evropou
a Japonskem, potvrdí jejich společné závazky k udržitelnému rozvoji a poprvé
zahrne i konkrétní závazek týkající se
Pařížské dohody o klimatu.
Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan uvedl: „Tato dohoda
je nejvýznamnějším a nejrozsáhlejším
aktem, jaký kdy EU v oblasti obchodu
se zemědělskými a potravinářskými výrobky uzavřela. Zajistí našim vývozcům
zemědělských a potravinářských výrobků obrovské příležitosti k růstu na
vyspělém a sofistikovaném trhu značného rozsahu. Podařilo se nám vytvořit
vzor dohody o volném obchodu, která
odpovídá našemu exportnímu profilu
a zároveň představuje vzájemně výhodné ujednání s naším partnerem. To
dokazuje, že má EU celosvětově vedoucí postavení a že je určovatelem standardů mezinárodního obchodu a jeho
pravidel. Je to konkrétní příklad toho,
jak EU využívá potenciálu globalizace
ve prospěch svých občanů. Odvětví vývozu zemědělských a potravinářských
výrobků EU vytváří vysoce kvalitní pracovní místa, většinou ve venkovských
oblastech.“
Hlavní body dohody
Dohoda o hospodářském partnerství
odstraní převážnou většinu cel v hodnotě 1 miliardy EUR, jež každoročně platí
společnosti v EU vyvážející do Japonska, a řadu dlouhodobých regulačních
překážek. Rovněž otevře japonský trh
čítající 127 milionů spotřebitelů klíčovému zemědělskému vývozu z EU a rozšíří
exportní příležitosti EU v řadě dalších
odvětví.
Pokud jde o zemědělský vývoz z EU,
dohoda zejména:
zruší clo u řady druhů sýrů, jako je
gouda a čedar (která v současné době
dosahují 29,8 %), jakož i u vývozu vína
(v současné době průměrně 15 %),
umožní EU podstatně zvýšit vývoz
hovězího masa do Japonska, a pokud
jde o vepřové maso, bude zrušeno clo
na zpracované maso a čerstvé maso se
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bude dovážet téměř bez cla, zajistí v Japonsku ochranu více než 200 vysoce
kvalitních evropských zemědělských
produktů, jimž bylo uděleno zeměpisné
označení, a rovněž zajistí ochranu vybraných japonských zeměpisných označení v EU.
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Další kroky
Toto oznámení znamená, že EU a Japonsko nyní zahájí fázi právní kontroly textu, která se nazývá „dolaďování“. Jakmile bude tato fáze dokončena,
bude anglické znění dohody přeloženo
do ostatních 23 úředních jazyků EU

a do japonštiny. Komise poté dohodu
zašle ke schválení Evropskému parlamentu a členským státům EU, tak aby
mohla vstoupit v platnost před koncem mandátu stávající Komise v roce
2019.
(KRÁCENO)
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