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Z domova

Informace pro žadatele opatření 
„Restrukturalizace a přeměna vi-
nic“ ve vztahu k ne/realizaci opat-
ření do 30. 4. 2018

Vážení žadatelé, níže uvedené infor-
mace jsou určeny těm z vás, kteří v rám-
ci platnosti aktuálního plánu podpor 
(2014–2018) podali žádost o poskytnutí 
podpory na opatření „Restrukturalizace 
a přeměna vinic“, přičemž do současné 
doby nebylo z vaší strany k dané žádosti 
podáno Oznámení o realizaci opatření. 

Opatření má být realizováno a ozná-
mení doručeno Fondu v souladu s § 2 
odst. 5 nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů nejpozději do 
30. dubna čtvrtého kalendářního roku 
následujícího po kalendářním v roce, ve 
kterém byla žádost podána. Zároveň má 
být oznámení v souladu s § 2 odst. 12 té-
hož nařízení doručeno Fondu nejpozději 
do 30. 4. 2018.

Níže uvádíme situace (společně s ná-
sledným postupem), které mohou ve 
vztahu k ne/realizaci opatření nastat.

1)  Žadatel stihne vše (klučení i výsad-
bu) realizovat do 30. 4. 2018 

   →  do 30. 4. 2018 registrovat (v LPIS 
a Registru vinic) nově vysazené 
vinice a do 30. 4. 2018 podat ozná-
mení o realizaci opatření (stan-
dardní postup stejný jako dosud).

2)  Žadatel nebude do 30. 4. 2018 reali-
zovat výsadbu (ani jedné vinice) 

    →  není nutné stahovat žádost, říze-
ní o žádosti bude po 30. 4. 2018 
zastaveno ze strany Fondu.

3)  Žadatel nestihne do 30. 4. 2018 re-
alizovat část žádosti, ale část ano:

    a)  Žadatel některou/některé z vinic 
do 30. 4. 2018 nevyklučí (a tudíž 
ani do 30. 4. 2018 nestihne vy-
sadit novou vinici/vinice o ploše 
odpovídající klučené vinici/vini-
cím) 

    →  u vinic, které klučeny nebudou 
(a žadatel zvažuje jejich využití 
pro restrukturalizaci v budouc-
nu), neprovádět žádné úkony/
operace spojené s klučením (aby 
mohla být vinice případně pou-
žita v rámci žádosti nového pro-
gramového období s nárokem na 

zvýšenou sazbu kompenzující 
ztrátu příjmů za dobu, než začne 
plodit nová vinice); podat žádost 
o změnu žádosti a ponížit ade-
kvátně (z pohledu výměr) nově 
vysazované vinice/DPB, jinak by 
se žadatel vystavil riziku udělení 
sankce za nerealizaci opatření dle 
čl. 54 odst. 4 nařízení č. 2016/1149.

    b)  Žadatel do 30. 4. 2018 vyklučí 
a stihne u některých vinic/DPB 
vysadit (nebo již výsadbu prove-
dl) a u zbývajících DPB výsadbu 
do 30. 4. 2018 nestihne 

     →  ze stávající žádosti stáhnout 
ony DPB, na kterých výsadbu do 
30.4.2018 nerealizuje (a neuvede 
je tedy ani v oznámení o realiza-
ci), jinak by se žadatel vystavil 
riziku udělení sankce za nereali-
zaci opatření dle čl. 54 odst. 4 na-
řízení č. 2016/1149. POOV vzniklá 
z vyklučených vinic a nevyužitá 
v rámci stávající žádosti, bude 
možné využít v žádosti nového 
programového období, ale bez 
nároku na zvýšenou sazbu kom-
penzující ztrátu příjmů.

Obecně platí, že pokud žadatel do 
30. 4. 2018 neprovede klučení/výsadbu, 
nesmí /neměl by/ zahájit operace spo-
jené s klučením nebo výsadbou nové 
vinice (včetně předvýsadbových opat-
ření) před kontrolou realizovanou ze 
strany SZIFu v rámci nové žádosti po-
dané v době platnosti Programu podpor 
2019–2023. Povolení pro opětovnou vý-
sadbu, která vzniknou na základě klu-
čení vinice (s realizovanou kontrolou 
před klučením ze strany Fondu) v rámci 
žádosti aktuálního Programu podpor 
(2014–2018) a která nebudou v rámci ak-
tuálního Programu podpor využita, bude 
možné využít v rámci nového Programu 
podpor (2019–2023), nicméně obdobně 
jako dosud bez nároku na zvýšenou saz-
bu kompenzující ztrátu příjmů. Výjim-
kou je opatření „Technika zlepšující ob-
hospodařování vinic“, kdy k případnému 
klučení musí dojít v rámci dané žádosti.

Výše uvedené je rovněž shrnuto v dia-
gramu, který je vyvěšen na stránkách 

Fondu (v téže sekci jako tato zpráva) 
a dle kterého je taktéž možné se orien-
tovat.

V případě dalších dotazů kontaktujte 
pracovníky RO SZIF Brno:

Ing. Pavla Gaszczyková, tel. č.: 703 197 
214

Ing. Zdeněk Řezáč, tel. č.: 703 197 215
VYPRACOVALO: ODDĚLENÍ METODIKY 

VYBRANÝCH OPATŘENÍ PRV A SOT S VÍNEM

PGRLF: Programy podpor pro rok 
2018

Chtěli bychom naše klienty informo-
vat, že v roce 2018 jsou přijímány žádos-
ti v rámci následujících programů:

Investiční úvěry a Provozní úvěry Od 
2. 1. 2018 je otevřeno nové kolo příjmu 
žádostí s upravenými pravidly progra-
mu. Zásadní změnou je rozšíření okruhu 
žadatelů v oblasti zemědělské prvovýro-
by a zvýhodnění výše podpory pro Za-
čínající podnikatele v dané oblasti pod-
nikání. Příjem žádostí je možný pouze 
elektronicky. Maximální počet žádostí, 
které mohou být podány v daném kole 
v rámci obou programů, je 250 žádostí.

Od 1. 1. 2018 je zahájen příjem žádostí 
programu Podpora pojištění dle upra-
vených pravidel programu. Změnou je 
navýšení limitu sazby podpory u speci-
álních plodin na 35 – 65 % (původně 25 
– 50 %), rozšíření kategorie speciálních 
plodin o cukrovou řepu a rozšíření pod-
mínek pro žadatele o bezdlužnost vůči 
v Zásadách vyjmenovaným institucím 
s tím, že bezdlužnost žadatel deklaruje 
formou čestného prohlášení, které je 
součástí žádosti. Příjem žádostí pro rok 
2018 bude v souladu s pravidly progra-
mu ukončen dne 30. 10. 2018. Dovoluje-
me si upozornit žadatele, že pojistné je 
nutné uhradit po podání žádosti o pod-
poru.

Pojištění lesních porostů Příjem žá-
dostí pro rok 2018 je zahájen 1. 1. 2018 
a bude ukončen 30. 10. 2018. Příjem 
žádostí v programu Pojištění produkce 
lesních školek bude zahájen 1. 8. 2018 
a ukončen 1. 11. 2018.
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Program Úvěry na nákup půdy a Soci-
ální zemědělství pokračuje od 1. 1. 2018 
do 31. 3. 2018 novým kolem příjmu žá-
dostí. Pro program Sociální zemědělství 
jsou alokovány finanční prostředky ve 
výši 10 mil. Kč.

Kontinuální příjem žádostí probíhá 
u programu Zemědělec, Podpora nákupu 
půdy (dotace úroků z komerčních úvě-
rů), Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, 
Lesní školkař, Zpracovatel a Zajištění 
úvěrů. Nové kolo příjmu žádostí pro-
gramu Podpora nákupu půdy – snížení 
jistiny úvěru není prozatím stanoveno.

Pravidla jednotlivých programů jsou 
přístupná na internetových stránkách 
www.pgrlf.cz. V případě zájmu jsou pro 
žadatele k dispozici následující kontak-
ty:

infolinka: 225 989 480; e-mail: info@
pgrlf.cz; infolinka úvěrového a analytic-
kého oddělení: 727 946 538.
PŘÍSPĚVEK BYL PUBLIKOVÁN 2. LEDNA 

2018, AUTOR: NELI VESSELINOVA

Sazby podpor pro 4. čtvrtletí 2017
Podpůrný a garanční rolnický a les-

nický fond, a.s. stanovil výši procentní 
sazby podpory na 2 % p. a. pro žádos-
ti podané v období od 1. 10. 2017 do 31. 
12. 2017 v rámci investičních programů 
PGRLF, a.s. Lesní hospodář, Zpracovatel 
dřeva, Lesní školkař a Zpracovatel. 
ZDROJ: PGRLF, PŘÍSPĚVEK BYL 

PUBLIKOVÁN 16. LEDNA 2018, AUTOR: NELI 

VESSELINOVA

TISKOVÁ ZPRÁVA: SZIF vydává roz-
hodnutí k Platbě pro mladé zeměděl-
ce  

Praha 22. ledna 2018 – Mladí země-
dělci obdrží peníze v brzké době. Dnes 
totiž začíná platební agentura Státní 
zemědělský intervenční fond (SZIF) vy-
dávat rozhodnutí na Platbu pro mladé 
zemědělce. O dotaci si v rámci Jednot-
né žádosti 2017 požádalo přes 4 tisíce 
zemědělců, mezi které bude rozděleno 
71,2 milionu korun. 

Dotace zvýhodní mladé zemědělce, 
kteří začínají podnikat v zemědělství. 
Cílem je usnadnit založení zemědělské-
ho podniku a jeho rozvoj v počátečních 
letech podnikání. Opatření se snaží 
přilákat k podnikání mladé zemědělce 
a snížit tak odliv mladších lidí z venko-

va. Dotace představuje 25 % prémii na 
prvních 90 hektarů k Jednotné platbě 
na plochu (SAPS). Mladým zemědělcem 
se rozumí žadatel do 40 let, který s pod-
nikáním začíná nebo ho zahájil během 
5 let před podáním první Jednotné žá-
dosti. O dotaci si v loňském roce pro-
střednictvím Jednotné žádosti zažádalo 
4 288 zemědělců, celkem je na podpo-
ru určeno 71,2 milionu korun. Sazba je 
844,43 Kč na 1 hektar. 

Pro výplatu podpory je nezbytné, aby 
rozhodnutí nabylo právní moci. Dopo-
ručujeme žadatelům, aby pro urychlení 
výplat využili možnosti vzdání se práva 
na odvolání. Díky tomuto kroku platbu 
uspíší. Formulář „Prohlášení o vzdání se 
práva odvolání“ je k dispozici na webo-
vých stránkách www.szif.cz / JEDNOT-
NÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve 
složce Jednotná žádost. 

Tento formulář lze podat jedním z ná-
sledujících způsobů:  

1. prostřednictvím Portálu farmáře  
2. přes datovou schránku 
3.  osobně na místně příslušném regio-

nálním pracovišti SZIF  
4. poštou  
5.  e-mailem, ale pouze s uznávaným 

elektronickým podpisem.  

V případě dotazů se žadatelé mohou 
obrátit na infolinku SZIF prostřednic-
tvím telefonního čísla: 222 871 871 nebo 
e-mailu: info@szif.cz. 
VLADIMÍRA NOVÁKOVÁ  TISKOVÁ MLUVČÍ 

SZIF  

SPÚ reaguje na rostoucí zájem resti-
tuentů o náhradní pozemky

Praha, 11. ledna 2017 – Státní pozem-
kový úřad (SPÚ) vyhlašuje první letošní 
veřejnou nabídku pozemků pro resti-
tuenty. Oprávněné osoby mohou vy-
bírat z 539 pozemků o celkové rozloze 
574 hektarů, které se nacházejí na celém 
území republiky. Jedná se o jednu ze tří 
nabídek připravených do konce pololetí 
letošního roku, kdy budou ukončeny re-
stituce formou převodu náhradních po-
zemků. Oproti minulým rokům je tak za 
pololetí rozšířen počet nabídek o jednu. 
Novela zákona o Státním pozemkovém 
úřadu přinesla v oblasti restitucí změ-
nu. Od 1. července 2018 bude ukončeno 
uspokojování oprávněných osob pře-
vodem náhradních pozemků. Zbývající 
restituční nároky se vypořádají formou 
peněžitých náhrad.

Finanční objem dosud nevypořáda-
ných nároků na převod náhradních 
pozemků u restituentů a jejich dědiců 
z původních cca 8,1 mld. Kč činí již jen 
cca 400 mil. Kč. V polovině případů, 
tedy v částce cca 200 mil. Kč, se jedná 
se o restituenty, kteří ani přes oslovení 
osobním dopisem v rámci dvou celostát-
ních kampaní pořádaných SPÚ, dosud 
neprojevili zájem o vypořádání jejich 
nároků.  

„V roce 2017 jsme byli svědky 2,5ná-
sobného zájmu restituentů oproti stavu 
do roku 2014. Do té doby byla průměr-
ná dlouhodobá výtěžnost restitučních 
nabídek pouze 19 %. V letošních třech 
termínech připravujeme dostatečnou 
nabídku pro vypořádání nároků za cca 
200 milionů, tedy pro ty restituenty, 
u kterých se dá předpokládat zájem 
o vydání náhradních pozemků,“ uvedla 
ústřední ředitelka SPÚ Svatava Mara-
dová.

Do konce června 2018 Státní pozem-
kový úřad připravuje vyhlášení posled-
ních tří veřejných nabídek pro restitu-
enty – 12. ledna, 23. března a 25. května 
2018.
ZDROJ: STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, HYNEK 

JORDÁN, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KOMUNIKACE 

A MARKETINGU

SPÚ odvedl do státního rozpočtu 
v roce 2017 o 600 milionů korun více, 
než byl předpoklad

Státní pozemkový úřad (SPÚ) v loň-
ském roce odvedl do státního rozpočtu 
ČR o 600 milionů korun více, než byl pů-
vodně schválený návrh. Příjmy Státního 
pozemkového úřadu (SPÚ) za proná-
jmy a prodeje pozemků, včetně dalších 
nemovitostí, k nimž má Státní pozem-
kový úřad příslušnost hospodařit, byly 
v roce 2017 plánovány ve výši 1,1 mili-
ardy korun. Skutečná výše příjmů však 
k 31. 12. 2017 fakticky dosáhla částky 1,7 
miliardy korun.

 „SPÚ svým výrazně kladným ekono-
mickým výsledkem dokazuje, že je dob-
rým hospodářem a se státním majetkem 
nakládá s rozvahou. Naší snahou bude 
dosažení podobně vysokých příjmů pro 
státní rozpočet i v letošním roce,“ oko-
mentovala dobré hospodářské výsledky 
Svatava Maradová, ústřední ředitelka 
SPÚ.
ZDROJ: STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, HYNEK 

JORDÁN, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KOMUNIKACE 

A MARKETINGU, PRAHA, 4. LEDNA 2018
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Svatava Maradová: Umíme čerpat ev-
ropské fondy

V roce 2017 došlo k navýšení využití 
finančních prostředků na realizace po-
zemkových úprav. Oproti původnímu 
plánu Státní pozemkový úřad vyčerpal 
z evropských fondů (Program rozvo-
je venkova) o 100 milionů korun více. 
Celkové čerpání finančních prostřed-
ků v roce 2017 činilo téměř 2 miliardy 
korun. Z toho více než polovinu (přes 
1 mld. Kč) představuje objem čerpaný 
z eurodotací Programu rozvoje ven-
kova. Z něj jsou financovány zejména 
vodohospodářská a protierozní opat-
ření realizovaná v rámci pozemkových 
úprav.

„Z evropských peněz vracíme do čes-
ké krajiny prvky, jako jsou remízky, ale-
je, biokoridory nebo  mokřady. Děláme 
tím krajinu rozmanitější. Současně bu-
dujeme opatření, která zajišťují hospo-
daření s vodou a zabraňují erozi půdy,“ 
uvedla ústřední ředitelka Státního po-
zemkového úřadu Svatava Maradová. 
Krajinotvorná opatření a opatření ke 
zpřístupnění pozemků zůstanou i nadá-
le součástí řešení pozemkových úprav, 
ovšem snahou bude vytvářet realizace, 
které budou propojovat více funkcí. 
ZDROJ: STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, HYNEK 

JORDÁN, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KOMUNIKACE 

A MARKETINGU

Výzva k podávání projektů na čin-
nost Demonstračních farem v roce 
2018

29. 1. 2018 – Ministerstvo zemědělství 
v souladu se Strategií rezortu Minister-
stva zemědělství České republiky s vý-
hledem do roku 2030 připravilo dotační 
program na pomoc zemědělským sub-
jektům formou názorných praktických 
ukázek ucelených postupů udržitelných 
způsobů hospodaření.

V roce 2018 bude program zaměřen 
na oblast péče o půdu, kdy bude pod-
porována prezentace postupů a techno-
logií snižujících vodní a větrnou erozi, 
nadměrné utužování půdy, postupů při-
spívajících k zadržování vody v krajině 
nebo prezentujících mitigační a adap-
tační opatření ve vztahu ke změně kli-
matu. Tyto postupy příznivé pro půdu 
budou demonstrovány i v systému inte-
grované ochrany rostlin (IOR) a ekolo-

gického zemědělství (EZ) se zaměřením 
na šetrné postupy na orné půdě.

Snaha MZe o trvalou podporu udrži-
telného využívání přírodních zdrojů je 
investicí, která může nabídnout středně-
dobé i dlouhodobé ekonomické výhody 
v podobě diverzifikované inovativněj-
ší produkce a dalších poskytovaných 
služeb s pozitivním environmentálním 
dopadem spolu s vytvořením dalších 
pracovních příležitostí a růstem celkové 
kvality života na venkově.

Termín podání žádosti: 16. 2. 2018
ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

Fond těžko pojistitelných rizik je 
potřebný, mohla by ho spravovat ko-
mora

Prezident Agrární komory ČR Zde-
něk Jandejsek navrhl, aby Fond těžko 
pojistitelných rizik spravovala komora. 
O fondu se mluví již desetiletí, bývalý 
ministr zemědělství Marian Jurečka ho 
chtěl ustanovit asi před třemi lety, ale 
stále není. Celková podoba fondu a jeho 
parametrů by se měla stanovit v země-
dělské diskusi, řekl Jandejsek. 

Podle dřívějších úvah by do fondu při-
spívali jedna ku jedné zemědělci a stát. 
V případě nadměrných srážek v období 
sklizně nebo sucha by z něj zemědělci 
čerpali peníze. Maximální rozsah fondu 
měl být 14 miliard korun.

Zemědělci, kteří by chtěli náhradu za 
nadměrné sucho a podobné klimatic-
ké nepředvídatelné jevy, by museli být 
komerčně pojištěni. Na rozdíl proti bý-
valým plánům ministerstva by se podle 
Jandejska nepředpokládalo, že by stát 
v případě využití všech peněz, které ve 
fondu jsou, mohl přispět až dvojnásob-
kem financí, které do něj zemědělci dali 
v posledních dvou letech. Podle Jandej-
ska by měl být odvod do fondu povinný, 
ale podle pěstovaných komodit.

Systematický nástroj, kterým by stát 
řešil problémy zemědělců, je podle Jan-
dejska potřebný a měl by se schválit co 
nejdříve. Nebylo by tak nutné stanovo-
vat ad hoc podmínky pro čerpání na-
příklad náhrad za sucho. V současnosti 
podle Jandejska stát vyplácí peníze po-
malu.

Zemědělci dostanou jako odškodnění 
za letošní sucho až dvě miliardy korun, 
rozhodla vláda. Ovocnáři a školkaři ob-
drží dalších 208 milionů korun za škody 
způsobené jarními mrazy. Podle Jandej-

ska reálné škody dosahují do 11 až 12 
miliard korun. Za předloňské sucho stát 
vyplácel více než miliardu korun. Podle 
Jandejska je nutné, aby Ministerstvo ze-
mědělství urgovalo Evropskou komisi, 
která by měla fond odsouhlasit, nikoliv 
e-maily, ale osobně.
ZDROJ: WWW.ZEMĚDĚLEC.CZ

Ministr velí do zbraně: Evropa by 
měla prudce snížit počty divočáků

Evropa by kvůli africkému moru pra-
sat měla prudce snížit stavy divočáků, 
myslí si český ministr zemědělství Jiří 
Milek. V Česku by podle něj měly kles-
nout až o 90 procent. Milek to v pátek 
řekl českým novinářům na berlínském 
zemědělském a potravinářském veletrhu 
Grüne Woche. 

Na opatření v souvislosti s africkým 
morem prasat by letos Česko mohlo dát 
kolem 200 milionů korun. „Pokud se 
máme jako Evropa v nějaké době očis-
tit od této nákazy, tak musíme rapidně 
snížit v celé Evropě stav černé zvěře,“ 
řekl Milek na dotaz ČTK. „V součas-
nosti je odhad mezi 40 až 50 kusy na 
tisíc hektarů honitby, kde se černá zvěř 
vyskytuje,“ uvedl k číslům běžným pro 
měsíc květen, kdy bývají stavy divočáků 
nejvyšší. „My bychom museli odstřelit 
tolik divočáků, aby zůstalo maximálně 
pět kusů na těch tisíc hektarů,“ vyjádřil 
své přesvědčení. Potom by se podle něj 
choroba šířila tak pomalu, že by vlastně 
sama vymřela.

„Kdyby se myslivci zmobilizovali, 
a opravdu proto všichni udělali všech-
no, tak si myslím, že se to dá snížit bě-
hem roku,“ je přesvědčen ministr. Vedle 
klasického odstřelu se toho podle něj dá 
dosáhnout metodami jako je omezení 
reprodukce nebo uspání divočáků, kteří 
by se pak odstřelili. Opatření, o kterých 
se mu podle jeho slov jako celoživotní-
mu myslivci těžko mluví, nepovažuje 
za přehnaná a podotýká, že Německo si 
stanovilo cíl snížit stavy o 70 procent. 
Milek také uvedl, že loni Česko na opat-
ření souvisící s africkým morem prasat 
dalo do 100 milionů korun. „Letos to 
bude minimálně dvojnásobek. A to ří-
kám, že se nesmí stát, že nám to vletí 
do bílých chovů, tam by ty škody byly 
násobně větší, proto tomu věnujeme ta-
kovou pozornost,“ zdůrazňuje.

Alternativou prudkému snižování sta-
vů je vyvinutí očkovací látky. Na té mají 
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podle ministra pracovat i české institu-
ty. Do chovů se zatím nákaza nerozšíři-
la. Pokud by k tomu došlo, musel by se 
chov vybít.
AUTOŘI: ČTK, IDNES.CZ, 19. LEDNA 2018 

(KRÁCENO) 

Ministr zemědělství Milek: Chceme 
více motivovat myslivce na Zlínsku, 
za ulovené dospělé divoké prase do-
stane lovec 8 tisíc korun

18.  1. 2018 – Ministerstvo zeměděl-
ství upravilo ve spolupráci se Státní 
veterinární správou opatření zavede-
ná v reakci na výskyt afrického moru 
prasat (AMP). S účinností od 19. ledna 
dostanou lovci v celém okrese Zlín za 
odstřelené prase nad 50 kg 8 000 Kč, za 
menší kusy 4 000 Kč. Od pondělí 22. led-
na se do odstřelu znovu zapojí i Policie 
ČR. „Myslivci jsou jediná skupina, která 
může zásadně a dlouhodobě snížit po-
pulaci divokých prasat, chceme je proto 
motivovat, aby se do odlovu zapojili ješ-
tě více. Pro boj s africkým morem prasat 
je to naprosto zásadní,“ řekl ministr ze-
mědělství Jiří Milek.

Od 19. ledna dostanou lovci v  ce-
lém okrese Zlín za každý ulovený kus 
s hmotností do 50 kg 4 000 Kč, za kus 
nad 50 kg pak 8 000 Kč. Současně zů-
stává v platnosti i kompenzace pro uži-
vatele honiteb za likvidaci prasat v asa-
načním podniku, a to ve výši 1 000 Kč 
za sele 2 000 Kč za lončáka a 3 200 Kč 
za dospělý kus. Zvyšuje se i částka zá-
střelného za každé prase ulovené v zóně 
intenzivního odlovu. Nově zde lovci za 
každý kus dostanou 2 000 Kč. Od stejné-
ho data se zvyšuje i nálezné za uhynulá 
divoká prasata. V okrese Zlín bude ve 
výši 5 000 Kč, v zóně intenzivního odlo-
vu 3 000 Kč a ve zbytku republiky vzros-
te z dosavadních 1000 Kč na 2 000 Kč.

Do odstřelu prasat na Zlínsku se zno-
vu zapojí i Policie ČR, speciálně proško-
lení policisté budou na Zlínsku působit 
od pondělí 22. ledna 2018. První výskyt 
AMP v ČR byl potvrzen na konci června 
2017 u dvou kusů uhynulých divokých 
prasat nalezených v katastru obce Pří-
luky u Zlína. Doposud byl AMP potvr-
zen u 191 uhynulých prasat, až na 7 kusů 
byly všechny pozitivní nálezy z tzv. vy-
soce rizikové oblasti uvnitř ohradníků. 
U odlovených prasat byla nákaza potvr-
zena u 15 kusů.

V zamořené oblasti (okres Zlín) bylo 
od začátku platnosti mimořádných ve-

terinárních opatření odloveno celkem 
2 200 divokých prasat a v oblasti s inten-
zivním odlovem 11 554 divokých prasat.
TISKOVÉ ODDĚLENÍ MINISTERSTVA 

ZEMĚDĚLSTVÍ

Obavy se nenaplnily. Počet vinoték 
se přijetím zákona nesnížil

V Česku bylo na konci loňského roku 
registrovaných 5700 vinoték, s novým 
rokem a začátkem účinnosti některých 
částí novely vinařského zákona se tak 
jejich počet nesnížil. Informoval o tom 
mluvčí Státní zemědělské a potravinář-
ské inspekce (SZPI) Pavel Kopřiva. Před 
schválením novely se zavírání vinoték 
a zdražování vína kvůli novým obalům 
obávala některá vinařská sdružení.

Podle prezidenta Svazu vinařů ČR Ti-
bora Nyitraye novela, která měla ome-
zit falšování vína, zafungovala, a není 
důvod k výraznému zdražování prodá-
vaného vína ze sudů. Podle předsedy 
Sdružení obchodníků s vínem a vinoték 
Václava Rusnoka zdražili prodejci, kteří 
využívají tzv. bag-in-boxy, o 10 až 15 pro-
cent, zákon pak přinesl větší množství 
administrativních povinností.

Fakta
Prodej sudového vína
• Sudové víno není možné od za-

čátku letošního roku možné pro-
dávat jinde než u výrobců nebo 
dovozců.

• Výrobcem je i ten, kdo si víno ne-
chá vyrobit. Vinotéky, které pro-
dávají víno jako sudové a které 
nebudou příjemcem nebaleného 
vína či výrobcem, musí použí-
vat znovu nenaplnitelné nádoby 
s jednorázovým uzávěrem, třeba 
láhve nebo bag-in-boxy.

Podle inspekce se navýšily počty in-
spektorů, kteří se specializují na kon-
trolu vína, norma tím pádem pomá-
há i  k  narovnání podmínek na trhu 
a nahrává poctivým provozovatelům. 
„Novela zákona mj. stanovila jasnou 
odpovědnost za vína, která provozova-
telé prodávají ve vinotékách, a v tomto 
smyslu mohou inspektoři SZPI účinněji 
kontrolovat sortiment ve vinotékách,“ 
uvedl Kopřiva.

Vinotéky, které prodávají zahranič-
ní víno ze sudů, přešly podle několika 
zjištění ČTK na systém, ve kterém nově 
nalepují samolepky na lahve vína, na 

kterých dávají veškeré informace o stá-
čeném vínu. Tím podle Rusnoka dle vý-
kladu inspekce přejímají odpovědnost za 
obsah lahví na sebe, o čemž však zákon 
nehovoří. Podle něj se tak do budoucna 
uvidí, jak to bude inspekce, potažmo 
soudy řešit.

Podle Nyitraye novela zafungovala, 
problematické podle něj bude posou-
zení a výklad inspekce, zda je provo-
zovna „stáčírnou“ nebo „prodejnou“. 
Zánik vinoték však podle něj nehrozí, 
ani zdražování vína. Spotřebitelé si ča-
sem uvědomí, že si mohou koupit víno 
i přímo v bag-in-boxu a že si ho nemusí 
nechávat stáčet z bag-in-boxu ve vinoté-
ce do lahve. K mírnému zdražení podle 
něj mohlo dojít v případě, že si vinoté-
ka pořídila bag-in-boxy a stále stáčí do 
lahví, tedy používá prakticky dva obaly. 
Ale spíše podle něj jde o to, že provozy 
spolu s registrací začaly platit daň z při-
dané hodnoty.
ZDROJ: ČESKÁTELEVIZE.CZ, AUTOR: ZEM, 

21. 1. 2018

Hmyz bude brán jako hospodářské 
zvíře, lidé ho chtějí chovat k jídlu

V Česku se v budoucnu možná bude 
smět chovat hmyz pro lidskou stravu. 
Novelu veterinárního zákona, která by 
reagovala na novou evropskou legislati-
vu, připravuje Státní veterinární správa 
(SVS). Ačkoliv se již v současnosti na 
gurmetských festivalech objevují sma-
žení cvrčci nebo švábi, podle veterinářů 
je jejich právní úprava nejasná. Podle 
úřadu je v současné době v ČR již sedm 
chovatelů, kteří však zatím všechny své 
produkty vyvážejí mimo republiku do 
dalších členských států EU. Kdy by moh-
la nová úprava začít v Česku platit, ještě 
není známé, čeká se na stanovisko Ev-
ropského úřadu pro bezpečnost potra-
vin (EFSA) a na následné vyhodnocení 
Evropskou komisí. „Připravujeme velmi 
drobné změny ve veterinárním zákoně, 
kde stanovíme, že hmyz je hospodářské 
zvíře, aby se na něj vztahovaly podmín-
ky pro chov jako pro hospodářská zvířa-
ta. A protože výroba potravin z hmyzu 
je výroba potravin živočišného původu, 
stanovíme v zákoně, že výrobci potra-
vin z hmyzu budou muset být schvále-
ni. Pokud to budou drobnochovatelé, 
tak s určitými výjimkami, pokud budou 
provozovat zážitkovou degustaci v re-
stauracích, tak pro ně budeme mít jisté 
úlevy,“ uvedl ředitel odboru veterinární 
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hygieny a ochrany veřejného zdraví Jan 
Váňa.

Potemníci a cvrčci
Podle nového evropského nařízení, 

které platí od letošního roku, se pova-
žuje hmyz za potravinu nového typu. 
„Předchozí stav věcí vedl k tomu, že 
k výrobě potravin z hmyzu přistupoval 
každý stát EU odlišně, některé ji po-
volily, jiné ignorovaly,“ dodal zástupce 
tiskového mluvčího SVS Petr Majer. 
Nyní by se měl stav sjednotit. Komise 
by měla vydat na základě doporučení 
EFSA seznam potravin nového typu, 
na kterém budou pouze ty, u kterých se 
nezjistí žádné riziko pro lidské zdraví. 
Podle Váni jsou zatím návrhy, aby se na 
seznam zařadily dva druhy potemníků – 
moučný a stájový – a tři druhy cvrčků – 
domácí, krátkokřídlý a banánový.

Veterináři tak zatím čekají, jak se 
komise rozhodne. Ačkoliv se již v sou-
časnosti na gurmetských festivalech 
objevují smažení cvrčci nebo švábi, po-
dle veterinářů je jejich právní úprava 
nejasná. „Podle současné právní úpravy 
by restaurace nabízející hmyz jako po-
krm neměly existovat, nicméně stávající 
stav je tolerován vzhledem k nejasným 
podmínkám bývalé legislativy a poměr-
ně jasným podmínkám legislativy bu-
doucí,“ dodává SVS. Cvrčci by se také 
mohli používat například po rozemletí 
jako mouka. Například start-up Sens na-
bízí proteinové tyčinky právě s moukou 
ze cvrčků. Do nich se ale dováží mouka 
z Thajska.

V ČR se běžně prodávají cvrčci ve zve-
rimexech jako potrava například pro 
gekončíky nebo chameleony. V tomto 
případě nejsou považováni za potravinu 
pro lidskou spotřebu, právní úprava by 
se jich tak týkat neměla. Lidé si také ně-
kolik druhů cvrčků chovají jako potravu 
pro další zvířata i doma.
ZDROJ: IDNES.CZ; AUTOR: ČTK; 25. 1. 2018

Za plastové lahve by měli lidé platit 
zálohu, navrhuje výrobce Mattoni. 
Chce podpořit recyklaci

Společnost Karlovarské minerální 
vody zvažuje, že zavede zálohy na PET 
lahve. Chce tím přesvědčit veřejnost, 
aby k recyklaci vrátili co nejvíce lahví. 
Výrobce minerálních vod se spojil s Vy-
sokou školou chemicko-technologickou 
(VŠCHT) a s Institutem Cirkulární Eko-

nomiky, společně chtějí hledat možnos-
ti, jak sběr lahví zlepšit.

Zálohování lahví se podle ředitelky in-
stitutu Soni Jonášové osvědčilo v jiných 
zemích. „Výzkumy ukazují, že právě 
díky němu dosáhly země jako Švédsko, 
Německo a další členské státy Evrop-
ské unie až 98 procent míry zpětného 
odběru nápojových PET lahví,“ uvedla. 
V Česku se vytřídí sedm z deseti lahví 
uvedených na trh. „Není to špatné čís-
lo, na druhou stranu na trh bylo v po-
sledních letech uvedeno 55 000 tun PET 
lahví a zhruba 16 000 zůstává mimo sys-
tém,“ řekla Jonášová. Dodala, že „mimo 
systém“ znamená zejména na skládkách, 
část lahví byla patrně energeticky vyu-
žita a část jich znečišťuje přírodu jako 
pohozené odpadky. Systém recyklace 
podle Jonášové už dosáhl svého limitu 
a zbývající lahve je potřeba získat k re-
cyklaci i jinak. Právě proto se výrobce 
minerálních vod spojil s VŠCHT a insti-
tutem. Jak vysokou zálohu by měli lidé 
platit, ředitel Karlovarských minerálních 
vod Alessandro Pasquale neupřesnil. Zá-
měr je podle něj teprve na počátku. Řekl 
pouze, že podle zkušeností ze západních 
zemí musí být záloha významná, v Evro-
pě to bývá mezi 20 a 30 eurocenty (cca 
pět až osm korun). „Výhodou zálohové-
ho systému je to, že dostaneme zpátky 
kvalitní, čistý materiál, připravený k re-
cyklaci,“ řekl. PET je zkratka polyethy-
lentereftalátu a lahve z tohoto materiálu 
se v přírodě rozkládají desítky let.

Sedm z deseti lahví lidé pošlou k re-
cyklaci

PET lahve jsou mezi vytříděnými plas-
ty nejžádanější surovinou, v současnos-
ti se v barevných kontejnerech objeví 
sedm z deseti lahví uvedených na trh. 
A to proto, že se dají dobře recyklovat. 
„Máme největší recyklační kapacitu pro 
PET v Evropě,“ řekl Milan Havel, expert 
na odpady z ekologické organizace Arni-
ka. PET se používá například při výrobě 
umělých vláken ve firmě Silon v Plané 
nad Lužnicí nebo na výrobu střešní kry-
tiny. Díky novým technologiím ho lze 
použít i při výrobě nových PET lahví. 
„Třeba v Polsku byla před několika lety 
spuštěna chemická recyklace PET, kdy 
láhev chemicky rozložíte na původní su-
roviny a můžete z ní znovu vyrobit PET. 
Je to podle českého patentu Akademie 
věd,“ uvedl Havel. Evropská unie nyní 
dokončuje takzvaný recyklační balíček, 
který zavede povinnou míru recyklace 
odpadů. Podle Jonášové bude recyklace 

u plastových obalů stanovena na 55 pro-
cent, což předpokládá vytřídit nejméně 
80 procent obalů. Evropská komise mi-
nulý týden varovala, že plasty tvoří 85 
procent odpadů na pobřeží. Pokud se 
nezmění nakládání s nimi, bude v roce 
2050 v oceánech více plastů než ryb.
ZDROJ: ČESKÁTELEVIZE.CZ; AUTOR: KAŠ; 

23. 1. 2018

Nákupy potravin na internetu: velké 
e-shopy jsou spolehlivé, malé jako 
loterie

Zaneprázdnění rodiče, maminky na 
mateřské, lidé starší i nemocní stále čas-
těji využívají k nákupu potravin inter-
net. Šetří tak čas i vlastní síly. MF DNES 
proto otestovala devět internetových 
obchodů s rozvozem potravin.

Podle nedávného britského průzkumu 
stráví každý dospělý Evropan týdně 2,5 
hodiny nákupem potravin, další tři čtvr-
tě hodiny ho stojí pořízení drogerie. Za 
rok tak v obchodech „promarníme“ více 
než jeden celý týden. A to není řeč o dal-
ších disciplínách nákupního víceboje: 
tahání těžkých tašek, cestování autem 
či hledání volného parkovacího místa. 
Přitom to může být tak prosté, stačí na-
klikat nákup do virtuální síťovky v in-
ternetovém supermarketu, zaplatit on-
-line a pak u kávy počkat, až kurýr zboží 
doveze. Jenže nežijeme v ideálním světě, 
a tak má plno Čechů obavy, co jim nako-
nec řidič doveze. Proto se tentokrát MF 
DNES rozhodla prověřit e-shopy s po-
travinami a zjistit, jak kvalitní služby 
a zboží nabízí.

Zkusíme to znovu, shodla se většina 
zákazníků

Devět dobrovolníků v devíti městech 
mělo za úkol objednat v různých e-su-
permarketech podobný seznam zboží 
o třiceti položkách, které zahrnovaly 
čerstvé, trvanlivé i mražené potraviny, 
akční nabídky, drogerii i krmivo pro zví-
řata. Každý pak pečlivě hodnotil, jak ná-
ročné bylo sortiment objednat, kdy, co 
a v jaké kondici dorazilo i jak se obchod 
k zákazníkům choval. Podstatné je, že 
žádný nákup neskončil úplným zákaz-
nickým Waterloo, většina nakupujících 
(tedy přesně osm z devíti) byla spoko-
jena natolik, že uvažuje o tom, že si ná-
kup po síti zopakuje. Test tak potvrdil 
výsledky několika aktuálních spotřebi-
telských průzkumů, z nichž vyplývá, že 
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většina klientů e-shopů se po první zku-
šenosti, obvykle dobré, do virtuálního 
supermarketu vrací. „Nákup rychloob-
rátkového zboží on-line si zopakují tak-
řka dvě třetiny kupujících. Roste také 
četnost nákupů, každý zákazník nakou-
pí v průměru více než sedmkrát za rok,“ 
dokládá na konkrétních číslech Richard 
Piluša ze společnosti GfK Czech, která 
se sledování spotřebitelského chování 
dlouhodobě věnuje.

Nákup za pětadvacet minut i pět 
kilo šunky navíc

Proč se zákazníkům on-line nakupo-
vání zalíbilo, je jasné: rodinný nákup byl 
odbytý za dvacet minut. Až na dvě vý-
jimky totiž mají obchody weby přehled-
né, uživatelsky vstřícné a objednávání 
je snadné. Pokud ovšem obchodník na 
grafiku a jednoduchost stránek rezignu-
je, může svým klientům přivodit velmi 
perné chvíle, jako se to v testu stalo zá-
kaznici e-shopu PotravinyDomů.cz. Kvů-
li nejasnému způsobu objednání zaklikla 
omylem 5 kilogramů šunky navíc...

Dobrou zkušenost udělali testující 
i s kvalitou dodaného zboží, a to prak-
ticky bez výhrad. „Když bych měla kva-
litu potravin srovnat například s Alber-
tem, tak e-shop jednoznačně vyhrává, 
protože ovoce, zelenina, maso a vše, co 
podléhá rychlé zkáze, bylo nejen čers-
tvé, ale i skutečně dobré,“ chválí Zuzana 
sortiment, který jí v Brně přivezl kurýr 
z obchodu NakupteSi.cz. Dodávku jídla 
jsme přitom záměrně testovali na konci 
týdne, abychom zjistili, zda už nebudou 
k dispozici jen prošlé potraviny, gumo-
vé rohlíky nebo unavená zelenina. Nic 
z toho se nestalo, jediným kritickým 
artiklem byly nakonec banány. Ačkoliv 
fotografie na internetu obvykle vábily 
na dokonale žluté plody, v taškách a kra-
bicích občas dorazilo nezralé, zelené 
ovoce, které by si z kamenné prodejny 
těžko někdo odnesl. „Za dva dny banány 
‚došly‘, jenže já počítala, že je budu moci 
dát dětem na svačinu hned, jako jsem 
zvyklá,“ vysvětluje rozčarování jedna ze 
zklamaných zákaznic.

Co rozhoduje: cena a výběr sortimentu
Ačkoliv podle loňského průzkumu 

společnosti KPMG dává 46 procent Če-
chů při výběru potravin přednost kvali-
tě před cenou, zkušenost obchodníků je 
jiná – nejprodávanějšími položkami jsou 
ty nejlevnější a akční ceny mají čeští zá-
kazníci rádi i v době konjunktury. Mož-
ná i proto se zatím do nákupu potravin 
na internetu tolik nehrnou. Zatímco 

v případě elektroniky či oblečení totiž 
můžete na síti ušetřit, s jídlem tomu tak 
není. Pokud bychom brali jako základ 
cen pro srovnávání účtenku z Teska, 
pak je většina konkurentů, s výjimkou 
firmy Košík.cz, přibližně o dvě stě korun 
dražší, jihočeská PlnáTaška.cz má cenu 
za nákup vyšší dokonce bezmála o pěti-
stovku. A to přitom Tesco nepatří k nej-
levnějším českým řetězcům. V testu se 
také potvrdilo, že spokojený zákazník 
musí mít při utrácení šanci vybrat si, byť 
jen podle obrázků na monitoru. Tesco, 
Košík, Rohlík či PotravinyDomů.cz sbí-
raly body právě díky šíři nabídky. A ne-
čekaně vstřícní byli v regionálním super-
marketu MůjNákupOstrava.cz. „Nemohl 
jsem najít mražené zboží, zavolal jsem 
proto na uvedenou linku a dozvěděl se, 
že sice mražený sortiment nevedou, ale 
pokud na něm trvám, mohu jej připsat 
do poznámky a řidič jej po cestě nakou-
pí a přiveze,“ líčí pozitivní zážitek Pavel.

Přesně načas, až do bytu a s úsmě-
vem

Když už jsme u té vstřícnosti, právě 
touhle vlastností přiměly e-shopy zá-
kazníky zapomenout na případné drob-
né nedostatky, kterých se každý z nich 
dopustil. Příjemný, milý a ochotný ku-
rýr, který přijede včas a bez zbytečného 
přemlouvání vynese nákup do patra, by 
měl být povinnou výbavou interneto-
vého supermarketu stejně jako chladicí 
vůz. Je to právě on, kdo dává virtuální 
firmě tvář. Nakonec jen pražský Z–Mar-
ket měl kvůli nerudnému šoférovi výraz 
neochotného morouse. Nákup, v němž 
chybělo mražené zboží a jiné položky 
byly zaměněny, řidič jej předal o půl ho-
diny dřív, ve spěchu a téměř beze slov. 
Když za dva dny přivezl chybějící zboží, 
přijel o hodinu a čtvrt později a praktic-
ky bez omluvy. „Omlouváme se, nákup 
se nám moc nevydařil,“ kaje se jednatel 
firmy David Zubek.

Z  reálného světa na internet, či 
z webu do kamenné prodejny?

Právě menší firmy, jako je třeba Z–
Market či lokální PlnáTaška.cz a Nakup-
teSi.cz, měly nakonec s nákupy výrazně 
větší problémy než „velká“ konkurence. 
Logistika a organizace takového on-line 
supermarketu je prostě náročná, jak už 
zjistili třeba ve společnosti Sklizeno. Ač 
zatím na stránkách nabízí firma maso, 
ovoce a zeleninu či mléčné výrobky, brzy 
se omezí jen na kvalitní trvanlivé potra-
viny se zaručeným původem a složením. 

„Čerstvé potraviny najdou zákazníci 
v nabídce partnerského e-shopu Rohlík.
cz, naše nabídka se bude v následujících 
týdnech na Sklizeno.cz spíš zmenšovat,“ 
vysvětluje mluvčí společnosti Adéla Flej-
šarová. Sklizeno, síť malých obchodů ro-
zesetých po celé zemi, i dlouhé váhání 
obchodních řetězců tak jen potvrzuje 
předpověď Jana Vetyšky, ředitele Asoci-
ace pro elektronickou komerci: „Je prav-
děpodobnější, že v budoucnosti přejdou 
internetové obchody úspěšně do kamen-
ného světa, než že kamenné ovládnou 
svět internetový.“
ZDROJ: IDNES.CZ; AUTOR: MAGDALENA 

NOVÁ; 23. 1. 2018

Supermarket ve Francii mimořádně 
zlevnil nutellu. Lidé se o ni porvali, 
zasahovala i policie; francouzský su-
permarket Intermarché zlevnil nute-
llu o 70 procent.

Paříž – Mimořádně výhodná akce na 
nutellu, která se prodávala o 70 procent 
levněji než obvykle, vyvolala ve středu 
ve francouzských supermarketech Inter-
marché tlačenice a rvačky. Na některých 
místech museli zasahovat četníci, píšou 
francouzská média. "Lidé se rvali. Proda-
li jsme množství, jaké se normálně prodá 
za tři měsíce," citoval východofrancouz-
ský regionální deník Le Progres jednu 
z prodavaček. Jedna z nakupujících listu 
řekla, že akce vyvolala doslova šílenství. 
Lidé své zážitky z obchodů sdíleli také 
na sociálních sítích. Oblíbená oříšková 
pomazánka v balení o 950 gramech byla 
v supermarketech Intermarché k mání 
za 1,40 eura (35 Kč), místo obvyklých 
4,50 eura (114 Kč).
ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ; AUTOR: ČTK; 

25. 1. 2018

Cigarety ohlídá digitální oko 
Při výrobě stroj označí každou kra-

bičku cigaret unikátním kódem, všichni 
distributoři a přepravci budou následně 
přes čtečky zaznamenávat pohyb cigaret 
na trhu. Nový systém musí státy Evrop-
ské unie spustit nejpozději 20. května 
příštího roku, investice půjdou podle 
výrobců do miliard. Hlavním cílem opat-
ření je omezení nelegálního prodeje pa-
šovaných cigaret v Evropě.
ZDROJ: LIDOVÉ NOVINY, 30. 1. 2018
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Obchod nedal při prodeji koláčku 
účtenku, dostal pokutu jedenáct tisíc

Chyba prodavačky může přijít pod-
nikatele draho. Provozovatel obchodu 
v Krnově dostal pokutu jedenáct tisíc za 
to, že zákazníkovi nedal účtenku při ná-
kupu za deset korun. Podle kritiků jsou 
podobné postihy neadekvátní a likvi-
dační, Finanční správa svůj postup hájí. 
Tak a je to tady, za koláček za 10 korun 
pokuta 11 tisíc, nechutné, upozorňuje 
ve facebookové diskusní skupině „Per-
ly z činnosti Finanční správy“ provo-
zovatel krnovského Krámku u radnice. 
Přikládá kopii dokumentu z finančního 
úřadu, pokuta mu připadá nepřiměřená. 
Není sám.

Finanční správa však kritiku odmítá. 
„Správní orgán zjistil, že výše uvedená 
tržba v částce deset korun v čase 10.06 
hodin ani později téhož dne nebyla 
zaevidována,“ stojí v dokumentu z Fi-
nančního úřadu pro Moravskoslezský 
kraj. Podle protokolu ze srpnové kont-
roly šlo o chybu prodávající. Ta uvedla, 
že „běžně účtenky vystavuje, ale úřed-
ním osobám nevystavila účtenku z ne-
uváženosti“.

Krnovský podnikatel není jediný, 
komu taková pokuta připadá nepři-
měřená. „Můj klient dostal 18 tisíc za 
(nezaevidovaných) 200 korun,“ uvádí 
Veronika Uhlářová. „Je tam více zákaz-
níků najednou, peníze vám dají honem 
do ruky, spěchají a lístek prostě člověk 
zapomene, když obsluhujete více lidí. 
Také se mi to nejednou stalo. Pokuta je 
oprávněná, ale ne v takové výši,“ soudí 
diskutující Daniela Čudová ze Žďáru nad 
Sázavou. „Chápal bych pokutu 10 000 
korun někomu, kdo opakovaně krátí 
tržby výrazným způsobem, ale tohle je 
za mne naprosto nepřijatelné, drakonic-
ké a likvidační chování Finanční správy 
vůči podnikatelům,“ uvádí Jarek Jesen-
ský, správce facebookové diskusní sku-
piny EET – výměna zkušeností. Někteří 
diskutující jim odporují. „Nejde o to, že 
by dotyčný jen zapomněl dát zákazníko-
vi účtenku, ale že vůbec neodeslal tržby 
do EET, to znamená prodává bez daně 
a může být rád za 10 tisíc pokuty,“ myslí 
si Tomáš Horký z Brna. „Pokud nebyla 
vydána účtenka a zaevidována tržba, je 
to prostě porušení zákona. Že je to peči-
vo za 10 Kč není podstatné, protože kon-
trola nekupuje zboží za tisíce,“ myslí si 
Petr Zahradník, majitel firmy Computer 
Laboratory.

Nejvyšší pokuta je víc než čtvrt mi-
lionu

Finanční správa nemůže komentovat 
konkrétní případ, odvolává se na to, že 
kontroloři posuzují vždy okolnosti dané-
ho případu a přihlížejí k poměrům provi-
nilce. Například když je to první pochy-
bení a jde pouze o nevyvěšení povinné 
informační cedule o EET, padne údajně 
pokuta maximálně v řádu stokorun. Na-
opak nejpřísněji se hodnotí, když je pod-
nikatel opakovaně přistižen, že neposílá 
údaje na ministerstvo financí. Pak může 
sankce vystoupat až na půl milionu ko-
run nebo může být provozovna uzavře-
na. To podle údajů z konce listopadu za-
tím nastalo v 11 případech. Pět z nich už 
mezitím zase otevřelo. Nejnižší udělená 
pokuta zatím byla stokoruna, nejvyšší 
pokutu udělil finanční úřad ve výši 260 
tisíc korun na Pardubicku. Jednu z nej-
vyšších dostal také podnikatel v Jiho-
českém kraji, který vůbec neposílal údaje 
o tržbách do systému a podváděl, zjistila 
opakovaná kontrola. „Jednalo se o závaž-
né porušení zákona o evidenci tržeb. Na 
vydávaných účtenkách uváděl fiktivní 
kódy FIK a BKP,“ sdělila mluvčí jihočes-
kého finančního úřadu Jana Králová.

Při kontrole se většinou nakupují drob-
nosti. „Kontrolní orgán se chová jako 
běžný spotřebitel při současném respek-
tování zásady hospodárnosti,“ uvedla 
na dotaz MF DNES na výši kontrolních 
nákupů mluvčí Finanční správy Gabriela 
Štěpanyová. Podle ní není rozhodující, za 
kolik kontroloři nakoupili, ale intenzita 
porušení zákona o EET. Tedy jestli jde 
o drobnou chybu v údajích na účtence, 
nebo nebyla účtenka vystavena, případně 
podnikatel tržby vůbec nenahlásil. Kont-
roloři Finanční správy provedli s celníky 
do pondělí téměř 82 tisíc kontrol zamě-
řených na dodržování EET. Každý dva-
náctý kontrolovaný tržbu nezaevidoval, 
účtenku nevystavil každý devátý. Zákon 
o EET čeká kvůli rozhodnutí Ústavního 
soudu z minulého týdne výrazná novela. 
Odklad dostali zemědělci, dopravci, advo-
káti a řemeslníci, kteří měli začít evido-
vat příští rok. Trvalou výjimku z EET by 
mohli dostat nejmenší podnikatelé.
ZDROJ: IDNES.CZ, AUTOR: JITKA VLKOVÁ, 

19. 12. 2017

Tisková zpráva SZPI – Kontrola Po-
travinářské inspekce potvrdila vy-
sokou jakost vín VOC

Státní zemědělská a potravinářská in-
spekce (SZPI) se v roce 2017 zaměřila mj. 
na kontrolu vín s označením VOC – vína 
originální certifikace. V rámci kontrolní 
akce inspektoři SZPI odebrali vzorky 
lahvových vín všech VOC sdružení v ČR, 
tedy VOC Blatnice, VOC Modré hory, 
VOC Pálava, VOC Znojmo, VOC Mikulov, 
VOC Mělník, VOC Hustopečsko, VOC 
Slovácko a VOC Valtice. Vzorky byly 
podrobeny následujícím analýzám v la-
boratoři SZPI: hodnocení senzorických 
parametrů, botanický původ lihu, pří-
tomnost konzervačních látek, kyseliny 
askorbové a maltózy, obsah těkavých 
kyselin a oxidu siřičitého a dalších pa-
rametrů.

Odebrané vzorky vyhověly ve všech 
hodnocených parametrech a kontrolní 
akce SZPI tak prokázala vysokou jakost 
vín pod označením VOC nabízených 
v tržní síti.

Vína originální certifikace představují 
specifickou kategorii vín na tuzemském 
trhu tím, že o právu použít označení 
VOC pro konkrétní šarži vína rozhodu-
jí sami vinaři v rámci sdružení VOC pro 
danou lokalitu. Tento systém předsta-
vuje alternativu k v ČR převažujícímu 
systému hodnocení a zatřiďování vín, 
které zajišťuje Komise SZPI v souladu 
s požadavky zákona.

Výsledek uvedené kontrolní akce je 
jedním z řady signálů spotřebitelům, 
že potraviny od tuzemských výrobců 
a vyrobené z tuzemských surovin před-
stavují silnou záruku kvality a absence 
nepoctivých praktik.
AUTOR: SZPI, 02. 01. 2018, ZPRACOVAL: MGR. 

PAVEL KOPŘIVA – TISKOVÝ MLUVČÍ

Stát přitvrdí vůči padělatelům pesti-
cidů. Nasadí i QR kódy 

Ministerstvo zemědělství připravilo 
další opatření k omezení bujícího trhu 
a falešnými pesticidy. Na balení příprav-
ků na ochranu rostlin by v budoucnu 
měl být zobrazen kód, ze kterého bude 
možný vyčíst kompletní cestu od výrob-
ce přes distributora až k zemědělci.

Novou povinnost obsahuje návrh vy-
hlášky o přípravcích a pomocných pro-
středcích na ochranu rostlin z dílny mi-
nisterstva zemědělství. Ta mimo řady 
dalších údajů, které musí obsahovat eti-
keta agrárních chemikálií, zavádí právě 
novinku v podobě QR kódu. Investice 
výrobců spojené s pořízením potřeb-
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né technologie pro zavedení kódů jsou 
podle ministerstva marginální, potře-
bují však čas na její zavedení do praxe 
a zaškolení zaměstnanců. Kódy tak na 
etiketách budou muset být nejpozději 
od ledna 2020. Stejná povinnost platí 
už od roku 2016 například ve Francii, 
největším evropském zemědělském 
trhu. Právě spolehlivá identifikace pro-
duktu prostřednictvím obalu je totiž 
podle lidí z branže klíčovými opatřením 
v boji proti padělatelům. Ti se snaží pů-
vod falzifikátu nebo přípravu neschvá-
leného pro evropský trh zakrýt právě 
tím, že chemikálii „přebalí“ z původních 
obalů. 

Podmínky pro značení pesticidů už 
zpřísnila novela zákona o rostlinolékař-
ské péči platná o loňského podzimu, na 
kterou vyhláška navazuje. Vedle povin-
ností týkajících se etiket tak nově hrozí 
padělatelům až třímilionová sankce. 
WWW.EURO.CZ, 2. 1. 2018

Dobrý byznys: falšování olivového 
oleje vynáší stejně jako drogy 

Olivový olej patří k nejčastěji paděla-
ným potravinám v Evropské unii, tvrdí 
Anreas Kliemant z německého úřadu 
pro ochranu spotřebitele. Obchod s pa-
dělanými potravinami přirovnává k ne-
legálnímu obchodu s drogami. 

Olivový olej patří k nejzdravějším 
a také nejdražším olejům, které se běž-
ně používají v kuchyni. Proto je ten-
to artikl zajímavý pro zločinné gangy, 
které olej falšují. „Na seznamu výrobků 
EU, které se nejčastěji šidí, je na prvním 
místě,“ tvrdí Andreas Kliemant, který se 
zaměřuje na podvody s potravinami na 
německém Spolkovém úřadě pro ochra-
nu spotřebitele a bezpečnost potravin 
(BVL). 

Padělání potravin může vážně poško-
dit zdraví, německý deník Morgenpost 
připomíná českou metanolovou aféru 
z roku 2012 s pančováním tvrdého alko-
holu, která měla 47 obětí. V německém 
úřadě BVL sami vyzkoušeli, jak „vyrobit“ 
olivový olej. „Levný salátový olej jsme 
obarvili pomocí sušených špenátových 
listů, pasty wasabi a pepře. Vypadal jako 
vysoce kvalitní olivový olej,“ uvedl Kli-
emant. Při srovnávacím ochutnávání 
napodobeninu poznal pouze každý dru-
hý účastník testu. Většinou se používá 
k napodobeninám olivového oleje řep-
kový nebo slunečnicový olej. 

Finanční zisky kriminálních gangů, jež 
potraviny falšují, úřad srovnává se zisky 
z obchodu s drogami. Litr oleje, který 
poslouží pro falšování, stojí zhruba jed-
no euro (25,4 koruny). V maloobchodě se 
pak jako „olivový“ prodává minimálně za 
desetinásobek. „Pokud přepravujete (fal-
šované) zboží ve velkém množství z jed-
né země do druhé a tam je distribuujete, 
jsou k tomu nezbytné organizované kri-
minální struktury,“ tvrdí Kliemant. Pa-
chatelé v některých případech používají 
stejné prodejní kanály jako u prodeje 
drog. Loni na podzim byl odhalen gang, 
který falšoval olivový olej v Řecku. Jed-
nalo se pouze o obarvený slunečnicový 
olej, který byl vydáván za jakostní olivo-
vý olej lisovaný za studena. Byl označen 
jako „extra panenský, přímo od výrobce“. 

V Řecku bylo obviněno sedm lidí. Olej 
šel na trh v pětilitrových nádobách na 
paletách po jedné tuně. Policie zadrže-
la 12 už zabalených palet a dalších pět 
tun padělaného oleje, který nebyl při-
praven k expedici. Většina měla mířit 
na německý trh. Policie nejprve zadrže-
la asi 60 obchodníků, kteří falešný olej 
přeprodávali. Pět litrů obarveného oleje 
se prodávalo za 12 až 15 eur, uvedl deník 
Rheinische Post. 

Německé spotřebitelské sdružení 
Stiftung Warentest testovalo na němec-
kém trhu 27 olivových olejů. Z nich pou-
ze čtyři byly na konci testu označeny 
jako dobré, dva oleje dostaly známku ne-
dostatečnou. Aby člověk koupil kvalitní 
olej, měl by počítat s cenou minimálně 
24 eur za litr (610 korun), uvedla agentu-
ra AFP. Nejlépe hodnocené oleje pochází 
ze Španělska a Itálie. Přitom ani vysoká 
cena a označení původu nezaručují kva-
litu, uvedlo sdružení Warentest. 

Podle zprávy Evropské komise za rok 
2016 v rámci sítě EU Food Fraud Ne-
twork došlo k nahlášeným případům 
šizení potravin nejčastěji v kategoriích 
maso a masné výroby (mimo drůbež). 
Jednalo se o 28 případů. Následovaly 
podvody u ryb a výrobků z ryb (22 pří-
padů) a pak tuky a oleje (20 případů).

Dělení olivových olejů 
Olivové oleje se obecně dělí na panen-

ské, rafinované a směsi obou skupin (dle 
vyhlášky č. 77/2003 Sb.).

Panenské oleje – jsou lisované přímo 
z celých plodů za studena (do 50 °C)

Extra panenský olej (Extra virgin) – 
Panenský olivový olej s volnou kyselostí 
méně než 0,8 g na 100 g včetně, získa-
ný přímo z plodů olivovníku, při jehož 

výrobě byly použity pouze mechanické 
postupy. Nejvyšší kvalitu mají oleje liso-
vané bez pecek – denocciolato.

Panenský olej (Virgin) – Panenský oli-
vový olej s volnou kyselostí méně než 
2,0 g na 100 g včetně, získaný přímo 
z plodů olivovníku, při jehož výrobě byly 
použity pouze mechanické postupy.

Obyčejný panenský olej – Panenský 
olivový olej s volnou kyselostí méně než 
3,3 g na 100 g včetně.

Rafinované oleje – jsou lisovány za 
vysokých teplot a tlaků. Produkt bývá 
následně chemicky upraven.

Rafinovaný olej – Olivový olej získaný 
rafinováním panenského olivového ole-
je s volnou kyselostí méně než 0,5 g na 
100 g včetně

Rafinovaný olej z pokrutin – Olej zís-
kaný rafinováním surového olivového 
oleje z pokrutin s volnou kyselostí méně 
než 0,5 g na 100 g včetně

Směsi
Olivový olej – Olivový olej získaný 

smícháním rafinovaného olivového ole-
je a panenského olivového oleje, jiného 
než lampantového, s volnou kyselostí 
méně než 1,5 g na 100 g včetně.

Olej z pokrutin – Olej získaný smíchá-
ním rafinovaného olivového oleje z po-
krutin a panenského olivového oleje, 
jiného než lampantovaného, s obsahem 
volných kyselin méně než 1,5 g na 100 g 
včetně 
EURO.CZ, 26. 1. 2018

Inspekce opět zjistila vysoký obsah 
pesticidů u jablek z Polska

Kontrola Státní zemědělské a potra-
vinářská inspekce (SZPI) odhalila v pol-
ských jablkách odrůdy Šampion sedm-
krát více pesticidů, než je zákonný limit. 
V pátek o tom informoval mluvčí inspek-
ce Pavel Kopřiva. Jablka z Polska plná 
pesticidů SZPI našla i loni v listopadu.

V aktuálním případu jde o šarži ne-
balených jablek z Polska, která obsa-
hovala nepovolené množství pesticidu 
chlorpyrifos. Maximální povolený limit 
pro přítomnost tohoto pesticidu je 0,01 
miligramů na kilogram, laboratoř namě-
řila hodnotu 0,075 mg/kg. „Nevyhovující 
vzorek inspektoři odebrali v provozovně 
společnosti Makro v Ostravě. Dodavate-
lem je společnost Olymp Fruit z Trutno-
va,” uvedl mluvčí SZPI.
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Inspekce informaci vložila do evrop-
ského systému rychlého varování RAS-
FF. S prodejcem zahájí správní řízení 
o uložení sankce. Už na konci listopadu 
kontrola SZPI odhalila šestinásobné pře-
kročení limitu pesticidů u polských jab-
lek odrůdy Prince. [celá zpráva]
ZDROJ: NOVINKY.CZ, AUTOR: TOV, NOVINKY.

CZ, 5. 1. 2018

Sedm burčáků neprošlo kontrolou, 
jeden z prodejců přidal vodu až do 
čtvrtiny objemu

Do nevyhovujících vzorků přidával 
výrobce či prodejce vodu, v jednom pří-
padě tvořila čtvrtinu objemu. Dále se 
v burčáku objevil líh z přidaného cukru, 
syntetická barviva, u některých vzorků 
byl nedeklarovaný oxid siřičitý. 

Brno – Více nevyhovujících vzorků 
burčáku než v dřívějších letech odhalily 

loni na podzim kontroly Státní země-
dělské a potravinářské inspekce (SZPI). 
Inspektoři zkontrolovali 458 míst, tedy 
výrobců a prodejců, a v 51 případech 
přistoupili k odběru vzorku. Labora-
torní rozbor potvrdil pochybení u sed-
mi z nich. Některé nevyhověly ve více 
hodnocených parametrech, uvedl mluvčí 
SZPI Radoslav Pospíchal. S výsledky při-
chází až nyní, protože laboratorní analý-
za trvá u burčáku několik týdnů. Kont-
roly se dělaly zejména na místech, které 
nevyhověly požadavkům v minulých 
letech, nebo na těch, na něž upozornili 
spotřebitelé.

Do nevyhovujících vzorků přidával 
výrobce či prodejce vodu, v jednom pří-
padě tvořila čtvrtinu objemu. Dále se 
v burčáku objevil líh z přidaného cukru, 
syntetická barviva, u některých vzorků 
byl nedeklarovaný oxid siřičitý. Někte-
ří prodejci také chybně označili nápoj, 
protože burčák se může jmenovat jen 
ten, který je vyrobený z českých hroznů. 

Nápoj ze zahraničních hroznů musí nést 
název částečně zkvašený hroznový mošt.

Vodu a etanol přidával výrobce Pavel 
Košulič z Hustopečí, syntetická barviva 
navíc Miroslav Andráš z Jaroměřic nad 
Rokytnou. Pouze syntetické barvivo 
přidal Karel Reichman z Velkých Pav-
lovic. Nedeklarovaný oxid siřičitý byl 
v burčáku od výrobců z Kernu z Březí 
u Mikulova, od Vinařství Král z Krum-
víře a od Tomáše Juráka z Nedakonic. 
Geografický původ měl špatně označe-
ný jeden z pražských stánků. "Dále in-
spektoři u šesti provozovatelů zjistili, že 
prodávali burčák bez úředně schválené 
průvodní dokumentace, a na místě zaká-
zali prodej," uvedl Kopřiva. V předchozí 
sezoně inspektoři odebrali k laborator-
nímu rozboru 69 vzorků a nevyhověly 
čtyři z nich, v roce 2015 prošlo laborato-
ří 79 vzorků a požadavkům nevyhověly 
dva vzorky.
ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ; AUTOR: ČTK; 

26. 1. 2018



11Vinařský věstník 1/2018 zpět

Burčák Müller Thurgau, Česká re-
publika, alk. 13 % obj.

Burčák byl falšován nepovoleným pří-
davkem 25 % vody. Dále bylo zjištěno 
nadlimitní množství etanolu z přidané-
ho cukru.

Přídavek cukru do hroznového moštu 
ke zvýšení obsahu etanolu je povolený, 
ale podle vinařské oblasti je stanovena 
mezní hodnota obsahu etanolu z přida-
ného cukru. Přídavek vody není povo-
len.

Obal: plastová nádoba á 25 L
Země původu: Czech Republic
Místo kontroly: Miroslav Ludvík, Hus-

topeče (Nádražní 381, 69301 Hustopeče), 
IČ: 62116711

"Rubín" – víno z ES, sudové víno čer-
vené-suché, alk: 12 % obj., plněno v: 
VÍNO SÝKORA, s.r.o.

Víno bylo falšováno nepovoleným pří-
davkem syntetického aroma.

Obal: KEG sud á 30l
Množství výrobku v balení: 30 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

Regrut – Kupáž vín z ES, sudové víno 
červené-polosladké, alk: 11,5 % obj.

Víno bylo falšováno nepovoleným 
přídavkem syntetického aroma. V chuti 
a vůni vína byla patrná oxidáza, v chuti 
dále i druhotná fermentace (nežádoucí 
biologické procesy).

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

RULANDSKÉ MODRÉ ROSÉ, MORAV-
SKÉ ZEMSKÉ VÍNO – POLOSUCHÉ, 
ALK. 11,5 % OBJ.,

Víno bylo falšováno nepovoleným 
přídavkem syntetického aroma. Chuť 
a vůně byly netypické, oxidativní a po 
nežádoucích těkavých látkách.

Obal: KEG SUD
Výrobce: 
PLNĚNO V: VÍNO SÝKORA S.R.O., 696 

15, ČEJKOVICE, PŘÍHON 1, 
IČ: 26256517
Místo kontroly: 1. moravsko-česká vi-

nařská s.r.o., náměstí Přátelství 1518/4, 
10200 Praha,

IČ: 28419081
Země původu: Czech Republic

Pavla, víno bílé, polosladké, bez 
CHOP, alk. 11 % obj., víno původem: 
Směs vín z EU

Víno bylo falšováno nepovoleným pří-
davkem syntetického aroma.

Obal: 50 L KEG sud
Množství výrobku v balení: 50 l
Výrobce: 
plněno v: BM VINI s.r.o., Polešovice 

446, ČR
Místo kontroly: EURORENTALL s.r.o., 

Zlín (Okružní 5290, 76005 Zlín), IČ: 
28289021

Země původu: European Union

Burčák (červený)
Burčák byl falšován nepovoleným pří-

davkem syntetického barviva – azorubin 
(E 122).

Obal: PET lahev 
Množství výrobku v balení: 2 l
Výrobce: Karel Reichman, Zelni-

ce 586/23, 691 06, Velké Pavlovice, IČ: 
10540202

Distributor: Karel Reichman, Zelni-
ce 586/23, 691 06, Velké Pavlovice, IČ: 
10540202

Místo kontroly: Radim Doležalík, 
"Stánek OZ (u kruhového objezdu)", 
Frenštát pod Radhoštěm (Pod Šenkem, 
74401 Frenštát pod Radhoštěm), IČ: 
76588157

Země původu: Czech Republic

Chardonnay, víno bílé, polosuché, 
bez CHOP, alk. 11%obj., z.p.: Itálie

Víno bylo falšováno nepovoleným pří-
davkem syntetického aroma.

Obal: KEG sud
Výrobce: 
plněno v: BM VINI s.r.o., Polešovice 

446, ČR
Distributor: BM VINI s.r.o., pOdolská 

103/126, 147 00 Praha 4 – Podolí
Místo kontroly: Dong Vu Giang, 

Boršice (Náves 57, 68709 Boršice), IČ: 
28044398

Země původu: Italia

Neronet, moravské zemské víno, 
sladké, alk. 13,5% obj.

Víno bylo vyrobeno z hroznů, které 
nebyly sklizeny na území České republi-
ky. Nelze je tedy označit jako moravské 
zemské víno.

Potraviny na pranýři  
(falšované a nebezpečné víno – leden)
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Výrobce: MORÁVIA VÍNO SPOL. 
S.R.O., 696 21 Prušánky 777

Místo kontroly: Morávia víno, spol. 
s r.o., ((Podsedky – část obce) 777, 69621 
Prušánky)

IČ: 26290090
Země původu: Czech Republic

BURČÁK, MÜLLER THURGAU
Kategorie: Nebezpečné potraviny
Burčák obsahoval aleregen – oxid siři-

čitý, o jehož přítomnosti nebyl spotřebi-
tel informován.

Obal: Plastový obal
Výrobce: Tomáš Jurák, Nedakonice
Distributor: Ráj Vína s.r.o.
Místo kontroly: Jarmila Malířová, Ko-

lín (Mikoláše Alše 590, 28002 Kolín), IČ: 
70478937

Země původu: Czech Republic
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Ze zprávy z  jednání Copa-Cogeca 
o družstvech 12.1.2018 v Bruselu 

Účel zemědělských družstev
Jelikož probíhá velmi často diskuse 

okolo smyslu družstev v porovnání 
k jiným druhům ekonomické činnosti, 
byla tato schůze určena jednání o smy-
slu družstev, jejich roli a hodnotám. 
Španělský zástupce k tomu podotkl, 
že velká družstva, především na nad-
národní úrovni mají jasně stanové cíle 
a stupnici hodnot, toto je především 
debata určená pro malá a střední druž-
stva. Cílem družstev je vytvářet přida-
nou hodnotu pro své členy a také zisk, 
kde jedním z demokratických principů 
je dohoda o rozdělení. Další faktory, 
které zde hrají roli je spojení sil členů, 
zachování zaměstnanosti a lepší kon-
kurenční postavení, než mají samot-
ní farmáři a dále zlepšení postavení 
v rámci potravinového řetězce. Další 
úkoly by zde mohly být při zpracování 
a distribuci.

Vize družstev
Zde jde o propojení všech předcháze-

jících bodů, a sem lze také zařadit přání, 
co chceme od družstva očekávat, pro ty 
co se chtějí podílet. Budoucnost ideál-
ní formy spolupráce. Ekonomicky udr-
žitelný model, mít co největší podíl na 
vytváření přidaných hodnot v řetězci. 
Zde dochází často k problémům mezi 
přáním a realitou, co je v rámci ekono-
mického rámce možné. 

Jaké jsou ambice družstev?
Hodnoty a principy:
• spolupráce a odpovědnost vůči 

družstvu;
• demokratické řízení;
• ekonomická účast členů;
• ekonomická nezávislost;
• vzdělávání a trénink;
• spolupráce mezi družstvy;
• spolupráce s ostatní společností, 

rozvoj venkova.

Priority pro členy družstev:
• konkurenční pozice; 
• pozice na trhu;
• přidaná hodnota;
• vyjednávací pozice;
• péče o členy, rozdělování, pora-

denství.
KAREL MATOUŠEK

Evropská komise, odborná skupina 
rostlinolékařství: Xylella fastidiosa, 
22. 1. 2018

Jde o polyfágní druh, který napadá 
v rámci světa (obr. 1) 300 druhů rost-
lin, v EU 50 rostlin, mimo jiné i révu 
vinnou. Je to karanténní škůdce, který 
způsobuje bakteriální hnědnutí a odu-
mírání révy. 

V EU byl zatím potvrzen výskyt bak-
terie Xylella fastidiosa ve Francii (regi-
ony Korsika a Paca), v italském regionu 
Apulia, ve Španělsku (regiony Valencia 
a Baleárské ostrovy) a v německém Sas-
ku.
ZPRÁVA EK/JS

Ze zahraničí

Obr. 1: Rozšíření bakterie Xylella ve světě

Obr. 2: Olivovníkový sad napadený bakterií po necelých třech letech
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Zpráva mezinárodního svazu školkařů révy vinné o pro-
dukci sazenic v roce 2017/2018

(Zpráva se týká členských států svazu)
SVAZ ŠKOLKAŘŮ RÉVY VINNÉ/ERICA BUSETTI CONTI/JS

Austria

13,80

Hungary

12

Luxem-
bourg

0

Portugal

30

Switzerland

3,5

Spain

100,55

France

230,39

Italy

249,19

gra ings/million

Germany

29,75

Počet štěpovanců révy vinné v roce 2017 (celkem 669 milionů). 
Průměrná výtěžnost činila 54 %, členské země tedy vypěstovaly 361 mil. 
sazenic révy vinné.

Austria

30

France

2 204

Germany

25

Hungary

150

Italy

2 885

Luxem-
bourg

1

Portugal

550

Spain

2 659

Switzerland

5

Plocha podnožových vinic 2017/2018 (celkem 8.508 ha)

Austria

48,00

France

1 509,91

Germany

328,00

Hungary

600,00

Italy

2 379,00

Luxem-
bourg

Portugal

350,00

Spain

523,00

Switzerland

100,36

 Plocha školek podle států

2015/2016

8 000,05

2016/2017

8 122,50

2017/2018

8 508,34

ha

Vývoj plochy podnožových vinic v posledních třech letech. V roce 
2015/2016 byla nižší plocha z důvodu fytosanitární obnovy podnožových 
vinic.

621,355

2015/2016

Produced medium RESULT

60 %
372,813

640,743

2015/2016

58 %
371,6309

669,183

54 %
361,366

Počet štěpů, počet dopěstovaných sazenic a průměrná výtěžnost 
v posledních třech letech (klesající výtěžnost). V roce 2018 by měly být 
bez problémů pokryty požadavky na nové výsadby vinic. Sazenice jsou 
v poměru 65 % bílých odrůd a 35 % modrých, což odpovídá současnému 
požadavku.

2015/2016

5 545,65

2016/2017

5 521,94

2017/2018

5 838,27

ha

Plocha školek (5.838 ha). Vývoj plochy školek v posledních 3 letech. 
Pokles plochy školek nastal v souvislosti s přísnějšími zdravotními 
požadavky. V roce 2017/2018 se plocha již zvýšila, taky vinohradníci 
požadují pro nové výsadby vinic zdravotně prověřené sazenice.
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Představenstvo PIWI International 
26. a 27. ledna 2018 v Prien am Chi-
emse (Bavorsko)

Letošní první představenstvo PIWI 
International se uskutečnilo, stejně jako 
před rokem, v lázeňském Prien u jezera 
Chiemsee pod Alpami. Byly projedná-
ny organizační záležitosti, o některých 
bylo rozhodnuto na místě, jiné budou 
předloženy valné hromadě, která se le-
tos uskuteční v prvním srpnovém týdnu 
ve štýrském Leibnitz, v tamní vinařské 

škole a bude volební. S valnou hroma-
dou bude tradičně spojena exkurze po 
vinařství v okolí, letos by to mělo být 
mimo Štýrska i Slovinsko.

K nejdůležitějším projednávaným bo-
dům patřilo:

• zpráva o hospodaření organizace;
• vložné na soutěž PIWI Weinpreis, 

kde členové PIWI International 
budou hradit 79 €/vzorek, nečle-
nové 110 €/vzorek;

• pojištění organizace – problém 
je s tím, že sídlo není v členském 
státě EU, ale ve Švýcarsku;

• nový propagační materiál v něm-
čině a angličtině;

• opětovné navázání spolupráce 
s maďarskými vinaři;

• účast na veletrhu Intervitis-In-
terfructa 2018 společným stán-
kem s německou organizací Eco-
vin;

• stanovení pravidel pro používání 
chráněného loga PIWI Internati-
onal;

• počítačový program pro správu 
komunikace s členy.

Dále byla dohodnuta záštita PIWI 
International nad akcí HIBERNAL FÓ-
RUM Šardice 2018. Soutěže se zúčastní 
prezident Josef Engelhart, který zajistí 
několik soutěžních zahraničních vzorků 
vín PIWI odrůd a bude mít i přednášku.

O účast na část jednání představen-
stva požádali zástupci dalších tří regi-
onálních sdružení z Itálie, ale nakonec 
se jednání z důvodů nemoci zúčastnil 
jen předseda spolku PIWI Lombar-
die, předseda z Jižních Tyrol je členem 
představenstva. Oba společně hovořili 
o těžké pozici vinařů produkujících víno 
z PIWI odrůd. V Jižních Tyrolích uvažují 
o vzniku DOC (CHOP) s PIWI odrůdou. 
Odhadují, že se tam pěstuje 60 až 70 ha 
PIWI odrůd, které se tak podílí asi 1 % 
na ploše vinic regionu. Odhad je to pro-
to, že oficiálně je přiznáno daleko méně, 
většinu pěstitelů révy vinné tvoří čle-
nové vinařských družstev, která nepřijí-
mají hrozny PIWI odrůd ke zpracování 
na víno DOC a za zemské víno (CHZO) 
je nižší cena. Proto i veřejné degustace 
se uskutečňují se vzorky vín, které jsou 
pouze číslovány, stejně tak anonymní je 
i pěstitel. Nikdo nezná ani název odrůdy. 
Zástupce z Lombardie požadoval mezi-
národní regulaci odrůd PIWI, pokud 
možno včetně ceny vína. Představenstvo 
se usneslo, že regulaci si musí v rámci 
pravidel SOT s vínem v EU a národních 
předpisů zajistit PIWI Lombardie.

Příští jednání představenstva se usku-
teční v květnu 2018 v Oppenheimu.
JIŘÍ SEDLO

Dovoz a vývoz šumivého vína v EU 
za rok 2016

Členské státy vyvezly celkem 7,44 mil. 
hl šumivého vína, z čehož podle EU-
ROSTATu cestovalo 62 % (4,65 mil. hl) 
v rámci členských zemí EU. Hlavními ex-
portéry jsou trvale Itálie, Francie a Špa-Obr. 2: Jezero Chiemsee (foto J. Sedlo)

Obr. 1: Účastníci jednání představenstva, zleva: zástupce PIWI Lombardie (nečlen představenstva), 
Wolfgang Renner (A), Hanno Mayr (I), Josef Engelhart (D, president), Katja Galler (D, pokladník), 
Bruno Bosshart (CH), Stefan Birkel (A, kontrolor), Jiří Sedlo (CZ, vicepresident), Ralph Dejas (D, 
sekretariát). Foto Gisela Wüstinger 
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nělsko, společně se na exportu šumivého 
vína v roce 2016 podílely 91 %. Vedoucí 
místo s 3,35 mil. hl (45 %) obsadila Itálie, 
Francie a Španělsko exportovaly každá 
po 23 %. Se značným odstupem (320 tis. 
hl = 4 %) následuje Německo.

Vývoz mimo členské země EU (2,79 
mil. hl) byl v roce 2016 směřován ze 41 % 
do USA (1,14 mil. hl), na následující pozi-
ci se umístilo Japonsko (260 tis. hl), Rus-
ko (250 tis. hl) a Švýcarsko (7 %).

Dovoz ze třetích zemí do EU činil 
v roce 2016 přibližně 76 tis. hl. Většina 
pocházela z Austrálie a JAR, dále z Chi-
le, Nového Zélandu, Argentiny a Moldav-
ska.
DER WINZER/20. 12. 2017/JS

Filtr proti pachuti po korku (TCA)
Evropská unie v srpnu 2017 povolila 

k odstranění TCA (2,4,6-trichloranisol) 
z vína použití speciálních filtračních de-
sek se zeolitem. Zeolity jsou krystalické 
hydratované alumosilikáty alkalických 
kovů a kovů alkalických zemin.

Jedinečnost spočívá v tom, že pro-
storové uspořádání atomů vytváří ka-
nálky a dutiny konstantních rozměrů. 
V těchto kanálcích se mohou zachytá-
vat látky tuhého, kapalného a plynného 
skupenství. Vyrábí se i synteticky, jejich 
chemické složení předurčuje elektrický 
náboj a velikost pórů. Je tak možné se-
lektivně z vína odstranit molekuly TCA 
jednotné velikosti a přitom ponechat 
menší molekuly aromatických látek. 

Toto „molekulární síto“ má velký vnitřní 
povrch. 

Mimo TCA lze takto odstranit i další 
látky, které se podílí na vzniku pachu-
ti po korku – tetrachloranisol (TeCA), 
tribromphenol (TBA) a geosmin. Kapa-
cita požitého zeolitu je ale při filtraci 
omezena. Podle údajů výrobce lze počí-
tat na čtverečný metr asi 2 tisíce litrů 
vína, takže na desku 40 × 40 cm připadá 
320 litrů. Samozřejmě je nutné předtím 
odzátkovat láhve s vínem, pak víno pře-
filtrovat, znovu naplnit do lahví a zazá-
tkovat. 
ZDROJ: DDW A WIKIPEDIA/JS

DAC Schilcherland
DAC Schilcherland je v pořadí desá-

tým DAC v Rakousku, které oficiálně 
vzniklo 11. 10. 2017. Nahrazuje bývalou 
vinařskou oblast Západní Štýrsko s 546 
ha vinic. Označení „DAC Schilcher“ 
může nést pouze růžové víno odrůdy 
Blauer Wildbacher při 100 % odrůdo-
vé čistotě. Hrozny z definované oblasti 
musí být ručně sklizeny, víno musí být 
ve skleněných lahvích uzavřených kor-
kovým, šroubovacím nebo skleněným 
uzávěrem a litrové nebo dvoulitrové 
láhve nejsou povoleny. Povinný je údaj 
o ročníku. 

Schilcherland DAC Klasik musí být 
suchý (zbytkový cukr max. 3 g/l) s mi-
nimálním obsahem alkoholu 11 % obj. 
a max. 12 % obj. Chuť musí být po čer-
stvém ovoci s aromatem po jahodách, 

červeném rybízu a malinách. Víno může 
mít tóny po květu bezinek a Cassis (li-
kér z černého rybízu), tón po dřevu není 
přípustný. Žádost o vydání státního čísla 
kontroly nesmí být podána před 1. pro-
sincem roku sklizně. 

Víno Schilcherland DAC s údajem tra-
tě je obdobné, jen minimální obsah al-
koholu musí být 12 % obj. a max. obsah 
zbytkového cukru nesmí přesáhnout 
4 g/l. Žádost o přidělení státního čísla 
kontroly nesmí být podána před 1. led-
nem roku následujícího po sklizni.
DER WINZER/11–2017/JS

Letadla k ochraně proti krupobití 
v Dolním Rakousku

V Dolním Rakousku ochrání letadla 
proti krupobití každoročně 10 tisíc hek-
tarů vinic a zabrání tím vzniku škod 
ve výši kolem 15 milionů Eur. Speciální 
generátory na letadlech Cessna vypou-
ští do mraků podezřívaných z možnosti 
způsobit krupobití kondenzační jádra 
ve formě chloridu stříbrného. Tím se 
zvětšuje počet částic, na kterých kroupy 
kondenzují, tudíž se snižuje jejich veli-
kost a zvyšuje pravděpodobnost, že na 
zem dopadnou už jenom ve formě deště.

K dispozici jsou 3 letadla, 11 pilotů a 2 
pilotky, startují z Kremže. Sezóna začíná 
v polovině dubna a končí koncem září. 
Na financování se podílí 65 vinařských 
spolků ve 30 obcích. V roce 2017 letadla 
vzlétla 56x ve dvanácti dnech. Ve vzdu-
chu byla 55 hodin. Vinaři hradí služby 
dobrovolně ve výši 25 €/ha, ale najdou 
se i takoví, kteří platit nechtějí a „jen se 
vezou“.
DER WINZER/11–2017/DEJNEGA/JS

Ochrana révy v ekologickém vino-
hradnictví v Německu

Změna klimatických podmínek přináší 
i změny v potřebě ochrany rostlin. Na-
příklad v roce 2015 bylo v průměru v Ně-
meckém ekologickém vinohradnictví při 
ochraně proti plísni révy spotřebováno 
v průměru 2,1 kg mědi na hektar. Přitom 
v letech silného tlaku plísně révy zna-
menají i maximální možné 4 kg Cu/ha 
značné riziko. Mimo spotřeby mědi ale 
v takových letech vzrůstá i počet ošet-
ření (v roce 2010 jich bylo 10 a v roce 
2016 v průměru 15). Přitom rozptyl v po-
čtu ošetření se u sledovaných podniků 
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pohyboval od 5 do 25. V roce 2016 od-
hadla 1/3 podniků své ztráty v rozsahu 
10 až 25 % a 8 % podniků mělo ztráty 
ve výši 50 až 75 %. Celkem 2/3 podniků 
přitom použilo dávku mědi ve výši 3,5 až 
4,0 kg/ha. V průměru používali vinaři tři 
další přípravky proti peronospoře: nej-
častěji (88 %) to byla síra, která má ve-
dlejší účinky na plíseň révy, dále (68 %) 
hydrogenuhličitan draselný (KHCO3), 
hlavní součást prášku do pečiva, pou-
žívá se především proti padlí révy, pak 
méně často přípravky posilující rostliny 
(57 %), rostlinné oleje (33 %) a listová 
hnojiva (25 %).

Další přípravek, hydrogenfosforitan 
draselný (K2HPO3), byl v Německu od 
osmdesátých let používán proti pero-
nospoře, nyní již není pro ekologické 
vinohradnictví povolen. Na otázku jaký 
další přípravek by si vinaři přáli, odpo-
vědělo 94 % z nich, že právě tento pří-
pravek. 55 % dokonce i za cenu snížení 
max. množství mědi na 3 kg/ha/rok. 
Zvýšení množství mědi z 3 na 4 kg/ha 
bylo prosazováno kvůli ochraně před 
černou hnilobou, podařilo se prosadit, 
ale s tím, že použité množství během 
pěti let nepřesáhne 15 kg/ha. Nepo-
daří-li se prosadit zvýšení množství 
mědi na 6 kg/ha/rok nebo hydrogen-
fosforitan draselný, je 41 % biovinařů 
rozhodnuto vrátit se ke konvenčnímu 
pěstování. Jenom 18 % biovinařů je roz-
hodnuto i v takovém případě pokračo-
vat v bioprodukci, ale s rezistentními 
(PIWI) odrůdami. 
DDW/24-2017/FUCHS/JS

Drony při ochraně révy ve svažitých 
polohách

Ve vinařské oblasti Mosel probíhá již 
od roku 2012 na zemském vinařském 
VÚ a vyšší škole testování dronů ve 
vinohradnictví čínského výrobce DJI, 
které jsou určeny pro použití v země-
dělství. Jejich předností je, že mohou 
létat blíže porostu než vrtulník a tudíž 
přesněji aplikovat přípravek. Přesnost 
jde až na centimetry. V současnosti 
testované drony mají průměr 1,9 me-
tru, nádobu s tekutinou pro ošetření 
o obsahu téměř 10 litrů a jejich cena 
je 15 tisíc €. K praktickému povolení 
jejich použití je nutné splnit právní 
předpisy, což by mohlo být během tří 
až čtyř let. Nějaké masivní nasazení 
dronů v ochraně rostlin zatím nepadá 
v úvahu, protože podle předpisů EU je 

možná ochrana létajícími zařízeními 
jen na svazích.
DDW/10. 01. 2018/JS

Nové vinařské centrum ve Wäden-
swil (Švýcarsko)

Na podporu německé části švýcar-
ských vinařů vznikl od ledna 2018 ve 
Wädenswil nový vinařský ústav. Jeho 
hlavním úkolem je výzkum v oblasti 
PIWI odrůd a ochranných prostředků 
proti chorobám a škůdcům révy. Dále 
se bude zabývat udržitelnou produk-
cí vína, změnami struktury vinařství 
a vinařským marketingem. Tyto čin-
nosti budou probíhat prostřednictvím 
aplikovaného výzkumu, poradenství 
a vzdělávání. Vzniku „Weinbauzen-
trum Wädenswil“ předcházela re-
organizace dřívějšího výzkumného 
ústavu pro ovocnictví, vinařství a za-
hradnictví a vyšší střední školy (nyní 
Agroscope) na vysokou školu. S tím 
souvisela restrukturalizace a úspor-
ná opatření ve vinařském výzkumu 
ze strany státu, až se v roce 2017 ocitl 
vinařský výzkum ve Wädenswil prak-
ticky na nule.

Toto vinařské centrum s deseti počá-
tečními zaměstnanci je druhým ve Švý-
carsku, první vzniklo v Changins u Že-
nevského jezera (ve francouzské části 
Švýcarska). Vinařské centrum převezme 
výzkumné podniky od Agroscope a Vy-
soké školy pro aplikované vědy Zürich, 
s kterými bude nadále spolupracovat. 
Může tak okamžitě začít pracovat pro 
vinaře.
Z RŮZNÝCH ŠVÝCARSKÝCH ZDROJŮ 

ZPRACOVAL J. SEDLO

Velikost vinohradnických podniků 
ve Falci v roce 1997 a v roce 2016

Během posledních dvaceti let došlo 
k výrazné koncentraci vinohradnictví. 
Zatímco plocha vinic se prakticky ne-
změnila, počet podniků se snížil o téměř 
63 %. Jenom počet podniků nad 2 ha vi-
nic se snížil z 2.700 na 1.770, podniky do 
2 ha ze 6.051 na 1.500. Největší plochu 
vinic Falce zaujímaly v roce 1997 podni-
ky o velikosti 5 až 10 ha vinic, nyní to 
jsou podniky s plochou vinic 10 až 20 ha, 
s odstupem následují podniky nad 30 ha 
a pak podniky o velikosti 20 až 30 ha 
vinic. 

Počet podniků a plocha jejich vinic 
ve Falci v roce 1997 a v roce 2016

Kategorie 
a rok

Počet pod-
niků

Plocha vinic 
(ha)

1997 2016 1997 2016
0 – 2 ha 6.051 1.500 3.088 931
2 – 5 ha 1.012 386 3.349 1.294
5 – 10 ha 1.060 496 7.742 3.734
10 – 20 ha 561 612 7.210 8.586
20 – 30 ha 46 174 1.089 4.115
nad 30 ha 18 102 1.031 4.782
Celkem 8.748 3.270 23.509 23.442

DDW/21-2017/WEIHL A GRÖHL/JS

Narůstá prodej belgického šumivého 
vína

Přibližně před 20 lety byly v Belgii 
vysázeny první vinice. Vinaři se tam za-
měřují na šumivé víno, jehož produkce 
celkem rychle narůstá díky klimatickým 
změnám. Vinohradnictví začalo u fran-
couzských hranic, nyní se téměř v kaž-
dém regionu pěstuje réva vinná. Deštivé 
zimy a slunečná, i když ne přímo horká 
léta, vytváří pro ni vhodné podmínky. 
Ještě v roce 2012 tvořila produkce vína 
necelé 3 tisíce hl, v roce 2015 to bylo již 
přes 10 tis. hl. Největší belgický produ-
cent vína, vinařství Ruffus rodiny Leroy, 
během několika týdnů každoročně prodá 
200 tis. lahví šumivého vína. Z Belgie je 
exportován zanedbatelný podíl vína, pro-
tože domácí poptávka je velmi vysoká.
DER WINZER/22. 12. 2017/JS

Evropská komise poprvé přidělila 
chráněné označení původu (CHOP) 
vinařské oblasti přesahující hranice 
států

Je to poněkud překvapující informace, 
protože nejde o tradiční vinařské stá-
ty, ale o Belgii a Nizozemsko. Označení 
CHOP "Maasvallei Limburg" mohou uží-
vat vína, která pochází z hroznů vypěsto-
vaných v údolí řeky Maas (francouzsky 
Meuse) v Belgii a v nizozemském regionu 
Limburg. V údolí řeky Maas mohou vzni-
kat bílá, červená a růžová vína. Vlastnosti 
vína nejsou pro Komisi (EU) při udělová-
ní rozhodnutí o CHOP rozhodující. 

V současnosti existuje pro víno v EU 
přibližně 1.750 názvů CHOP.
ZDROJ: AGRARHEUTE, NORBERT 

LEHMANN/29. 12. 2017/JS
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Producenti alkoholických nápo-
jů podpoří poskytování informací 
o výživových hodnotách nápojů pro-
střednictvím kódů na etiketách

Producenti alkoholických nápojů 
v rámci samoregulačních návrhů (má být 
předložen v březnu) týkajících se uvádění 
informací o výživových hodnotách pod-
poří možnost poskytovat tyto údaje pro-
střednictvím elektronických kódů (BAR 
kódy, QR kódy, internetové odkazy). Vy-
plývá to z posledního návrhu úpravy zna-
čení. Podle producentů by tento způsob 
značení měl zajistit dostatečné informa-
ce pro spotřebitele, přičemž by producen-
ti nemuseli čelit přílišné administrativní 
zátěži. Hodnoty by podle návrhu měly 
být poskytovány pro 100 mililitrů nápoje.
ZPRAVODAJ PK ČR, 5/2018

Finsko uvolňuje pravidla pro prodej 
alkoholických nápojů

Finsko od 1. ledna 2018 uvolnilo pra-
vidla pro prodej alkoholických nápojů 
v maloobchodních prodejnách a restau-
racích. Změna byla schválena ještě před 
koncem roku 2017. Podle ministerstva 
sociálních věcí a zdravotnictví se smějí 
prodávat nápoje obsahující až 5,5 procen-
ta alkoholu, což je více než 4,7 procenta. 
Reforma také umožňuje prodávat silnější 
piva, cidery a tvrdý alkohol. Restaura-
ce a bary budou moci inzerovat „happy 
hours“ na ulici a v tisku. Bude také legální 
zveřejňovat ceny tvrdého alkoholu online.
ZPRAVODAJ PK ČR, 1/2018

Švédsko chce zakázat reklamu na al-
kohol na sociálních sítích

Švédský ministr zdravotnictví plánuje 
zakázat ve Švédsku reklamu na alkohol 
na sociálních sítích. Opatření má zame-
zit takové reklamě, které by ve vysoké 
míře mohly být vystaveny děti a mladi-
ství. Za porušení pravidel bude hrozit 
pokuta až do výše 1 mil. €. Zákaz by měl 
platit od září 2019.
ZPRAVODAJ PK ČR, 5/2018

Irsko přijalo legislativu stanovující 
minimální jednotkové ceny alkoholu

Horní komora Irského parlamentu 
přijala návrh zákona zavádějící minimál-
ní jednotkové ceny alkoholu, pravidla 
umisťování alkoholu v supermarketech, 
i nová pravidla pro reklamu. Třetinu 
plochy láhve bude nově zabírat štítek se 
zdravotním varováním. Prodejci uvádějí, 
že je podobné změny budou stát přibliž-
ně 70 milionů €.

Zákon je připraven ke schválení i dol-
ní komorou parlamentu ještě v letošním 
roce. Minimální ceny alkoholu v listo-
padu 2017 zavedlo také Skotsko, skot-
ská legislativa vstoupí v platnost dne 
1. května 2018.
ZPRAVODAJ PK ČR, 4/2018

Irsko požádalo Komisi o notifikaci 
změn zákona o veřejném zdraví (al-
kohol) z roku 2015 a tří prováděcích 
předpisů o značení, reklamě a vysíla-
cích časech

Mimo jiné etikety, webové stránky, na 
nichž se prodává alkohol a průvodní do-
kumenty k alkoholickým nápojům musí 
obsahovat varovné oznámení o přímém 
vztahu mezi alkoholem a smrtelným ra-
kovinným onemocněním. Toto oznáme-
ní má stanoveny podmínky pro velikost 
písma.

Reklama musí rovněž obsahovat toto 
oznámení. Z hlediska vysílacích časů 
v televizi nesmí být v období od 3 do 
21 hodin vysílána žádná na alkoholické 
nápoje. V rádiu může být reklama vysí-
lána pouze mezi 10. a 15. hodinou. 
ZDROJ: EVROPSKÁ KOMISE/JS 

Greeningová opatření jsou podle Ev-
ropského účetního dvora neefektiv-
ní, pozitivní přínos měla pouze u 5 % 
farem v EU 

Evropský účetní dvůr (EÚD) publiko-
val v polovině prosince 2017 hodnotící 
zprávu týkající se greeningových opat-
ření, jejich implementace v členských 
státech EU, a jejich přínosu pro život-
ní prostředí a biodiverzitu. Podle EÚD 
mají greeningová opatření v rámci SZP 
jen minimální přínos – pozitivní přínos 
pro životní prostředí a biodiverzitu měla 
greeningová opatření podle zjištění EÚD 
jen u 5 % farem v EU. Členské státy po-
dle EÚD vybírají pouze ta greeningová 
opatření, která jsou nejsnáze imple-
mentovatelná, přičemž tato opatření 
mají ale často výrazně menší pozitivní 

dopad na životní prostředí ve srovnání 
s méně populárními opatřeními. EÚD 
navrhuje, aby nová SZP představila ta-
ková environmentální opatření, která by 
zahrnovala i výkonnostní cíle, čímž by 
byla prokázána i účinnost těchto opat-
ření. Doporučení EÚD mohou být podle 
evropských zemědělských periodik im-
pulzem pro komisaře pro zemědělství 
a rozvoj venkova Phila Hogana k před-
ložení legislativy posilující subsidiari-
tu členských států a zavádějící systém 
národních strategií vycházejících ze zá-
kladních pravidel stanovených EK a ná-
sledně schvalovaných a kontrolovaných 
EK, jak bylo uvedeno již ve Sdělení EK 
k budoucí SZP. 
ZPRAVODAJ PK ČR, 1/2018

Výzva k předložení návrhů propagač-
ních programů pro zemědělské pro-
dukty spolufinancovaných EU pro 
rok 2018 

V Praze dne 16. ledna 2018 
Dne 12. 1. 2018 zveřejnila Evropská 

komise (CHAFEA – The Consumers, 
Health, Agriculture and Food Executive 
Agency/Výkonná agentura pro spotře-
bitele, zdraví, zemědělství a potraviny) 
na svých webových stránkách výzvu 
k předkládání návrhu propagačních pro-
gramů pro rok 2018. 

Předkládány mohou být jednoduché 
a složené (tzv. multinárodní) programy 
v souladu s nařízením Evropského par-
lamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 ze dne 
22. října 2014 o informačních a propa-
gačních opatřeních na podporu země-
dělských produktů na vnitřním trhu 
a ve třetích zemích a o zrušení nařízení 
Rady (ES) č. 3/2008. Návrhy předkláda-
jí navrhující organizace (reprezentující 
sektor) dle čl. 7 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014.   
Návrhy jsou předkládány přímo agen-
tuře CHAFEA prostřednictvím elektro-
nického systému: http://ec.europa.eu/re-
search/participants/portal/desktop/en/
opportunities/agrip/index.html#c, call-
s=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/
default-group&hasOpenTopics/t/
true/1/1/0/defaultgroup&allClosedTo-
pics/t/true/0/1/0/default-group&+Pub-
licationDateLong/asc

Termín pro předložení návrhu propa-
gačních programů je do 12. 4. 2018 do 
17:00 hodin (středoevropského času).  

Text výzev a další informace: · Sekce 
– Ke stažení (legislativa): https://www.
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szif.cz/cs/eu-propagace-zemedelskych-
produktu · Sekce – Ke stažení (důležité 
informace): Jak připravit a podat žádost 
o propagační program – Příručka pro 
žadatele 

Kontaktní údaje: SZIF: propagace.eu@
szif.cz

Ing. Michal Barbuš, vedoucí Odděle-
ní dotací včelařských opatření, cukru 
a propagace

Ministři zemědělství a  životního 
prostředí požádali Komisi o seznam 
alternativ ke glyfosátům

Ministři zemědělství a životního pro-
středí z FR, BE, LU, MT, SI a GR odeslali 
před koncem roku dopis komisaři pro 
zdraví a bezpečnost potravin Vytenisu 
Andriukaitisovi s žádostí o poskytnu-
tí seznamu chemických, biologických 
a dalších alternativ s  cílem ukončit 
používání glyfosátu. Tito ministři dále 
požádali, aby Komise zadala zpracování 
nových studií zaměřených na karcino-
genní účinky glyfosátu EU agenturám 
(EFSA, ECHA), ale i WHO. Evropská 
komise aktuálně zpracovává vlastní re-
akci.
ZPRAVODAJ PK ČR, 4/2018

Komisař Hogan připustil možné na-
výšení příspěvků členských států do 
rozpočtu EU

Komisař pro zemědělství a  rozvoj 
venkova Phil Hogan na konferenci ke 
krátkodobému výhledu vývoje situa-
ce v zemědělském sektoru a na trzích 
se zemědělskými komoditami, která se 
uskutečnila ve dnech 18. až 19. prosince 
loňského roku, uvedl, že v rámci SZP po 
roce 2020 budou zachovány přímé plat-
by zemědělcům, greeningová opatření 
by však podle Hogana měla projít výraz-
nými změnami.

Hogan potvrdil zájem Komise nahra-
dit současný systém přístupem zaměře-
ným na výsledky. Vzhledem k rozpočtu 
SZP Hogan uvedl, že by ztráta zhruba 
12 miliard € z rozpočtu v souvislosti 
s Brexitem mohla být kompenzována 
navýšením příspěvků členských států na 
úroveň 1,1 až 1,2 % HNP. Ministři země-
dělství ES, IT, FR, DE během konference 
zdůraznili potřebu udržet rozpočet SZP 
i navzdory novým prioritám. 
ZPRAVODAJ PK ČR, 4/2018

Evropská komise – Tisková zpráva: 
Propagace evropských zemědělských 
produktů: Komise zvyšuje financo-
vání

Brusel 12. ledna 2018 – Komise poskyt-
ne dodatečné finanční prostředky ve 
výši 169 milionů EUR na propagaci ze-
mědělských produktů EU na celém svě-
tě – o 27 milionů EUR více než v 2017.

Evropská komise dnes zveřejnila vý-
zvy k předkládání návrhů pro programy 
na podporu evropských zemědělských 
produktů po celém světě i v rámci EU. 
Celkem je na spolufinancování progra-
mů k dispozici 169 milionů EUR, při-
čemž v roce 2017 to bylo 142 milionů 
EUR. Programy mohou zahrnovat širo-
kou škálu témat od obecných kampaní 
týkajících se zdravého stravování až po 
určitá odvětví trhu. Evropská unie je 
největším světovým obchodníkem se 
zemědělsko-potravinářskými produk-
ty a nejlepší adresou na světě v oblasti 
vysoce kvalitních potravin. V loňském 
roce překročily nabídky u propagačních 
programů na podporu zemědělsko-po-
travinářské oblasti dostupný rozpočet 
téměř desetinásobně. Pokud jste tedy 
způsobilou organizací, je nejvyšší čas 
podat žádost / přihlásit se.

Dvě třetiny dostupných finančních 
prostředků je vyčleněno na podporu 
potravinových výrobků EU ve třetích 
zemích, zejména v zemích, u nichž exis-
tuje velký potenciál pro zvýšení vývozu 
zemědělsko-potravinářských produktů 
z EU, například v Kanadě, Japonsku, 
Číně, Mexiku a Kolumbii. U programů 
v rámci EU se důraz klade na informo-
vání spotřebitelů o různých režimech 
jakosti a označeních EU, jako jsou ze-
měpisná označení nebo ekologické 
produkty. Odvětvové financování bude 
směřovat do programů, které podporu-
jí udržitelný chov včetně programů pro 
chov ovcí a koz. Bylo rovněž vyčleněno 
financování na kampaně určené na pod-
poru zdravého stravování a konzumace 
ovoce a zeleniny. 

Kdo se může přihlásit?
Způsobilá k podání žádosti o finan-

cování v rámci dnes zveřejněné výzvy 
k předkládání návrhů je široká škála 
organizací, např. obchodní organizace, 
organizace producentů a zemědělsko-
-potravinářské subjekty odpovědné za 
propagační činnosti. Tzv. „jednoduché“ 
programy mohou být předloženy jed-
nou nebo více organizacemi ze stejné 

země EU; složené programy mohou být 
předloženy alespoň dvěma navrhujícími 
organizacemi z alespoň dvou členských 
států nebo jednou či několika evropský-
mi organizacemi. Výsledné kampaně ob-
vykle probíhají po další tři roky.

Návrhy by měly být předloženy do 
12. dubna 2018 prostřednictvím zvlášt-
ního portálu. Komise následně návrhy 
posoudí a na podzim oznámí příjemce.
(KRÁCENO)

Evropská komise: Lednové případy 
nesplnění povinnosti: hlavní roz-
hodnutí

Brusel 25. ledna 2018 

Biologická rozmanitost: Komise 
žádá 9 členských států, aby přijaly 
pravidla EU o  využití genetických 
zdrojů

Komise zasílá výzvu Belgii, České re-
publice, Chorvatsku, Irsku, Itálii, Kypru, 
Lotyšsku, Rakousku a Řecku. Komise 
zastává stanovisko, že devět členských 
států neurčilo příslušné orgány, které 
jsou odpovědné za uplatňování pravidel 
EU pro uživatele z Nagojského protokolu 
o přístupu ke genetickým zdrojům (tzv. 
„přístup a sdílení přínosů“ nařízení (EU) 
č. 511/2014). Každý členský stát by měl ur-
čit jeden či více příslušných orgánů odpo-
vědných za uplatňování tohoto nařízení 
o přístupu ke genetickým zdrojům. Člen-
ské státy musí rovněž zavést účinný, při-
měřený a odrazující systém sankcí za po-
rušení uvedeného nařízení. Celosvětovou 
biologickou rozmanitost chrání meziná-
rodní Úmluva o biologické rozmanitosti 
a její Nagojský protokol. Nařízení harmo-
nizuje právo EU s těmito mezinárodními 
závazky. Tato pravidla EU rovněž zavádí 
rámec pro výzkumníky a společnosti, 
kteří mají přístup ke genetickým zdro-
jům EU a s nimi spojeným tradičním zna-
lostem a kteří je využívají. Protože tyto 
členské státy nedodaly Komisi informace 
o řadě prováděcích ustanovení, zasílá jim 
Komise výzvu. Tyto státy mají nyní dva 
měsíce na to, aby reagovaly na argumen-
ty vznesené Komisí; v opačném případě 
může Komise rozhodnout, že zašle odů-
vodněné stanovisko.

Technická způsobilost vozidel: Ko-
mise členské státy žádá, aby provedly 
nová pravidla pro kontroly vozidel, 
jež mají zvýšit bezpečnost silničního 
provozu
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Komise dnes požádala šest členských 
států o úplné provedení „balíčku před-
pisů týkajících se technické způsobilos-
ti vozidel“, který byl přijat v roce 2014 
a jehož cílem je zlepšit kontroly vozidel 
v EU, a tím i bezpečnost silničního pro-
vozu. Tento balíček se skládá ze tří směr-
nic EU, které měly členské státy provést 
do 20. května 2017. Doposud tak však 
neučinily, nebo pouze částečně učinily 
Česká republika, Irsko, Kypr, Německo, 
Rumunsko a Slovensko. Zaprvé, Česká 
republika, Rumunsko a Slovensko nepři-
jaly, nezveřejnily ani Komisi neoznámily 
vnitrostátní opatření k provedení aktua-
lizovaných pravidel o pravidelných tech-
nických prohlídkách motorových vozi-
del a jejich přípojných vozidel (směrnice 
2014/45/EU). Tato směrnice se vztahuje 
na osobní automobily, nákladní automo-
bily, autobusy, těžká přípojná vozidla, 
motocykly a vysokorychlostní traktory 
a vymezuje položky, které musejí být 
předmětem technické prohlídky, dále 
zkušební metody, závady a jejich posuzo-
vání. Směrnice rovněž zavádí minimální 
požadavky na zkušební zařízení, školení 
kontrolorů a orgány dozoru. Za druhé, 
Irsko, Kypr a Slovensko nepřijaly, nezve-

řejnily ani Komisi neoznámily vnitro-
státní opatření k provedení aktualizova-
ných pravidel o registračních dokladech 
vozidel (směrnice 2014/46/EU). Tato 
směrnice vyžaduje, aby členské státy zří-
dily elektronické registry vozidel s har-
monizovaným obsahem, a vymezuje po-
stup, který má být dodržen v případě, že 
vozidlo neprojde pravidelnou technickou 
prohlídkou. Na závěr je třeba konstato-
vat, že Česká republika, Irsko, Německo 
a Slovensko nepřijaly, nezveřejnily ani 
Komisi neoznámily vnitrostátní opat-
ření k provedení aktualizovaného sys-
tému silničních technických kontrol 
užitkových vozidel (směrnice 2014/47/
EU). Tato směrnice stanoví společná 
pravidla pro silniční technické kontroly 
nákladních vozidel, autobusů, těžkých 
přípojných vozidel a vysokorychlostních 
traktorů. Komise tyto požadavky zaslala 
jakožto odůvodněná stanoviska. Všech-
ny dotyčné členské státy mají nyní dva 
měsíce na to, aby odpověděly. Pokud tak 
neučiní, může se Komise rozhodnout, že 
věc předloží Soudnímu dvoru EU.

Silniční doprava: Komise žádá tři 
členské státy, aby provedly pravidla 

EU týkající se maximálních přípust-
ných hmotností a rozměrů určitých 
silničních vozidel

Komise dnes požádala Českou re-
publiku, Kypr a Rumunsko, aby sdělily 
vnitrostátní opatření, kterými se pro-
vádí aktualizovaná evropská pravidla 
týkající se maximálních přípustných 
hmotností a rozměrů určitých silnič-
ních vozidel (směrnice 2015/719/EU). 
Tyto předpisy, které se týkají meziná-
rodní přepravy, hrají důležitou úlohu 
pro fungování vnitřního trhu a volný 
pohyb zboží v Evropě. Směrnice zavádí 
mimo jiné odchylky pro těžká náklad-
ní vozidla s lepšími aerodynamickými 
vlastnostmi, nebo těžká nákladní vo-
zidla poháněná alternativním palivem. 
To motivuje k používání čistších vozi-
del, která mohou být delší či těžší než 
konvenční vozidla. Členské státy měly 
tuto směrnici provést do 7. května 
2017. Všechny dotyčné členské státy 
nyní mají dva měsíce na to, aby Komisi 
informovaly o všech opatřeních, která 
k zajištění úplného provedení směrnice 
přijaly. Pokud tak neučiní, může Komi-
se předložit tyto věci Soudnímu dvoru 
EU.


