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Z domova

TISKOVÁ ZPRÁVA: SZIF vydává roz-
hodnutí na podopatření v rámci Ag-
roenvironmentálně-klimatického 
opatření 

Praha 20. března 2018 – Dnešním 
dnem začíná Státní zemědělský inter-
venční fond (SZIF), který administruje 
zemědělské dotace, vydávat rozhodnutí 
na další tři podopatření Agroenviron-
mentálně-klimatického opatření. Jedná 
se o podporu na Integrovanou produkci 
ovoce, zeleniny a jahodníku a révy vin-
né. Celkem je pro tyto žadatele připrave-
no přes 374 milionů korun. 

Dotace na Agroenvironmentálně-
-klimatické opatření (AEKO), které 
spadá do Programu rozvoje venkova, 
jsou určeny pro zemědělce, kteří svým 
hospodařením chrání a zlepšují životní 
prostředí na zemědělské půdě. Podo-
patření: Integrovaná produkce ovoce, 
zeleniny a také jahodníku a révy vinné 
jsou součástí AEKO. Podporují komplex-
ní hospodaření na orné půdě, v sadech 
i na vinících, charakteristická pro ně je 
minimalizace vstupů a využití postupů 
a technologií šetrných k životnímu pro-
středí. SZIF na uvedené podpory vydá-
vá rozhodnutí k platbám od 20. března. 
O Integrovanou produkci ovoce zažá-
dalo 305 pěstitelů, pro něž je vyčleněna 
částka 103,9 milionu korun. Na Integro-
vanou produkci zeleniny a jahodníku 
obdržel SZIF 96 žádostí, na které bude 
vyplaceno 81,9 milionu korun, a o Inte-
grovanou produkci révy vinné žádalo 
642 zemědělců, kteří celkem obdrží 188,3 
milionu korun. 

Pro výplatu uvedených podpor je ne-
zbytné, aby rozhodnutí nabylo právní 
moci. Doporučujeme žadatelům, aby 
pro urychlení výplat využili možnosti 
vzdání se práva odvolání. Upozorňujeme 
žadatele, že vzdání se práva odvolání je 
nutné podat až po obdržení rozhodnutí. 
Formulář „Prohlášení o vzdání se práva 
odvolání“ je k dispozici na webových 
stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ 
ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce 
Jednotná žádost. 

Tento formulář lze podat nejdříve po 
doručení rozhodnutí jedním z následují-
cích 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 telefonní čísla: 222 871 871 nebo  
e-mailu: info@szif.cz. 
VLADIMÍRA NOVÁKOVÁ  TISKOVÁ MLUVČÍ 

SZIF

Informace pro žadatele dotačních 
programů 1.R. „Podpora restruktura-
lizace ovocných sadů“ a 1.I. „Podpora 
vybudování kapkové závlahy

Žadatelé o dotaci jsou povinni před 
podáním žádosti vyplnit předběžný mo-
tivační formulář, který je nutné zaslat na 
MZe již před zahájením prací na daném 
projektu. Dne 26. 3. 2018 bylo poradou 
vedení MZe schváleno zpřesnění Zásad 
MZe, konkrétně aktualizace znění do-
tačních programů 1.R. „Podpora restruk-
turalizace ovocných sadů“ a 1.I. „Podpora 
vybudování kapkové závlahy“. Jednou 
z hlavních změn je nutnost doložení tzv. 
motivační účinku podpory, kdy uznatel-
né náklady projektu mohou vznikat až 
po podání žádosti.  Za tímto účelem byla 
vytvořena předběžná žádost (motivační 
formulář), kterou musí žadatelé zasílat 
před zahájením prací na projektu.

To znamená, že před zahájením prací 
na vlastní investici je nutné motivační 
formulář vyplnit a poslat emailem na ad-
resu martin.leibl@mze.cz a zuzana.pri-
bylova@mze.cz. Originál motivačního 
formuláře bude poté doložen jako pří-
loha vlastní žádosti o dotaci podávanou 
ve standardních termínech na příslušné 
pracoviště OPŽL SZIF. Datum podání 
motivačního formuláře tak musí mini-
málně o 1 den předcházet předpokláda-
nému datu zahájení konkrétních prací 
týkajících se předmětu dotace uvede-
nému v motivačním formuláři. Aktuální 
znění obou dotačních programů bude 

bezprostředně po podpisu pana ministra 
zveřejněno na webových stránkách MZe 
(www.eagri.cz).
ING. MARTIN LEIBL, PH.D., MINISTERSTVO 

ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

SPÚ připravil další veřejnou nabíd-
ku pro restituenty

Praha, 23. březen 2018 – Státní po-
zemkový úřad (SPÚ) vyhlašuje již dru-
hou veřejnou nabídku pozemků pro 
restituenty v letošním roce. Oprávněné 
osoby mohou vybírat z 1 112 pozemků 
o celkové rozloze 1 340 hektarů, které 
se nacházejí na celém území republiky. 
Jedná se o jednu ze tří letošních nabídek 
připravených do konce pololetí letošní-
ho roku, kdy budou ukončeny restituce 
formou převodu náhradních pozemků. 
Oproti minulým rokům je tak za pololetí 
rozšířen počet nabídek o jednu.

Novela zákona o Státním pozemko-
vém úřadu přinesla v oblasti restitucí 
změnu. Od 1. července 2018 bude ukon-
čeno uspokojování oprávněných osob 
převodem náhradních pozemků. Zbý-
vající restituční nároky se vypořádají 
formou peněžitých náhrad. Finanční 
objem dosud nevypořádaných nároků 
na převod náhradních pozemků u resti-
tuentů a jejich dědiců z původních cca 
8,1 mld. Kč činí již jen necelých 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 celostátních kampaní po-
řádaných 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 průměrná 
dlouhodobá výtěžnost restitučních nabí-
dek pouze 19 %. V letošních třech termí-
nech připravujeme dostatečnou nabídku 
pro vypořádání nároků za cca 200 mili-
onů, tedy pro ty restituenty, u kterých 
se dá předpokládat zájem o vydání ná-
hradních pozemků,“ uvedla ústřední ře-
ditelka SPÚ Svatava Maradová. Do kon-
ce června 2018 Státní pozemkový úřad 
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připravuje vyhlášení posledních dvou 
veřejných nabídek pro restituenty: 23. 
března a 25. května 2018.
SPÚ, MONIKA MACHTOVÁ, ODDĚLENÍ 

KOMUNIKACE A MARKETINGU

Ministr zemědělství Milek: Prosazuji 
oznamovací povinnost při prodeji ze-
mědělské půdy

20. 3. 2018 – Systémové řešení škod 
způsobených zemědělcům v důsledku 
sucha či nadměrných srážek, vlastnic-
tví zemědělské půdy nebo vyjednávání 
nové podoby Společné zemědělské poli-
tiky (SZP) po roce 2020. To byla hlavní 
témata vystoupení ministra zemědělství 
Jiřího Milka na dnešním Žofínském fóru 
v Praze. Ministr zdůraznil, že při brusel-
ských jednáních o nové podobě Společ-
né zemědělské politiky je pro Českou 
republiku klíčová otázka zastropování. 
V této souvislosti informoval o úspěchu 
na včerejším jednání Rady pro zeměděl-
ství a rybářství. „Většina ministrů přijala 
naše argumenty. Shodli se, že členským 
státům musí zůstat nezbytná flexibilita, 
protože jedině tak může každá země zo-
hlednit specifické vnitrostátní podmín-
ky a potřeby. To se u nás týká především 
problematiky zastropování. Při všech 
jednáních jsem povinné zastropování 
odmítal. Vysvětloval jsem, co by zname-
nalo pro české podniky, které by přišly 
o peníze z přímých plateb. Že by mělo 
na naše zemědělství devastační dopad,“ 
řekl ministr zemědělství Jiří Milek.

Jiří Milek hovořil také o Fondu těžko 
pojistitelných rizik. „Mluví se o něm už 
několik let, ale stále ho nemáme. Pení-
ze na náhrady se každý rok musí najít 
v rozpočtu, schválit a vyplácejí se s ob-
rovským zpožděním, takže například pe-
níze za loňské sucho a mrazy dostanou 
zemědělci až v druhé polovině letošního 
roku. My však potřebujeme systémové 
řešení, tedy Fond těžko pojistitelných 
rizik, na kterém nyní intenzivně pracu-
jeme s Podpůrným a garančním rolnic-
kým a lesnickým fondem,“ uvedl ministr 
Milek. Do Fondu těžko pojistitelných 
rizik by měli podle ministra zemědělství 
dobrovolně přispívat zemědělci i stát. 
Zemědělec, který se nezapojí, nebude 
mít v případě nepříznivých podmínek 
nárok na podporu od státu.

V souvislosti s vlastnictvím zeměděl-
ské půdy ministr Milek řekl, že prosazu-
je zavedení oznamovací povinnosti při 
jejím prodeji. „Zemědělec, který na půdě 

hospodaří, se musí dozvědět, že se půda 
prodává a musí mít možnost ji odkou-
pit,“ řekl ministr zemědělství Jiří Milek.

V části věnované jednotnému trhu 
v EU připomněl, že zemědělci v jednot-
livých zemích nemají stejné podmínky. 
Věnoval se rovněž spravedlivému rozdě-
lení marží mezi zemědělce, zpracovatele 
a obchodníky.
TISKOVÉ ODDĚLENÍ MINISTERSTVA 

ZEMĚDĚLSTVÍ

Vědci dostanou pobídku na zkoumá-
ní afrického moru prasat i meruněk. 
Ministerstvo vyhlašuje výzkumnou 
soutěž

28. 3. 2018 – Tisková zpráva – Mini-
sterstvo zemědělství otevírá veřejnou 
soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích. 
Vybrané projekty výzkumných ústavů 
nebo vysokých škol se zaměří na řešení 
aktuálních potřeb zemědělství, ochrany 
přírody nebo spotřebitelů. Celkem vědci 
získají od Ministerstva zemědělství pod-
poru ve výši 326 milionů korun.

Výzkumníci si mohou vybrat z 29 té-
mat a zaměřit se například na komplexní 
řešení afrického moru prasat včetně tes-
tování přítomnosti viru v masných vý-
robcích. Budou také hledat efektivní me-
tody pro boj s kůrovcem nebo se zabývat 
aktuální otázkou falšování potravin či 
inovacemi při pěstování teplomilného 
ovoce jako jsou meruňky. Projekty se 
budou týkat i otázek spojených se změ-
nami klimatu, konkrétně půjde o měření 
a snižování emisí amoniaku a sklení-
kových plynů ze zemědělství, inovace 
technologií pro pěstování polních plo-
din v oblastech ohrožených suchem, pří-
padně pěstování brambor v ochranných 
pásmech vodních zdrojů s omezenými 
možnostmi používání pesticidů. „Minis-
terstvo zemědělství podpoří takové vý-
zkumné projekty, jejichž výsledky se pak 
mohou využít v zemědělské praxi a po-
můžou například zlepšit hospodaření, 
ochranu přírody nebo kvalitu produktů,“ 
řekl ministr Jiří Milek.

Předpokládaná doba trvání projek-
tů je od tří do pěti let. V prvním roce 
získají výzkumníci 326 milionů korun. 
Přihlášky do veřejné soutěže přijímá 
Ministerstvo zemědělství od 29. března 
do 17. května 2018. Výsledky budou vy-
hlášeny 20. listopadu 2018. Bližší infor-
mace včetně zadávací dokumentace jsou 
k dispozici na stránkách Ministerstva 
zemědělství:

http://eagri.cz/public/web/mze/po-
radenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/
narodni-agentura-pro-zemedelsky-vy-
zkum/program-zeme-1/verejna-soutez-
-vyhlasena-v-roce-2018/ 
TISKOVÉ ODDĚLENÍ MINISTERSTVA 

ZEMĚDĚLSTVÍ

Svátek růžových vín – informace pro 
vinaře

Vážení vinaři, informujeme vás o mož-
nosti přihlásit se na prezentační akci tu-
zemských růžových vín – Svátku růžo-
vých vín v Praze, která se koná 1. května 
v atraktivním prostředí Villy Richter 
a Svatováclavské vinice (areál Pražského 
Hradu). Letošní již desátý ročník pokra-
čuje v úspěšné prezentaci tuzemských 
růžových vín. Stejně tak jako i v před-
chozích devíti ročnících máte možnost 
se do tohoto projektu zapojit. Akce je 
určena pro vinaře – výrobce vína (pod-
mínkou jsou vyrovnané závazky vůči 
Vinařskému fondu).

Svátek růžových vín se uskuteční 
v úterý 1. května 2018 od 10 do 18 hod. 
v atraktivním prostředí Villy Richter 
a Svatováclavské vinice (areál Pražské-
ho Hradu) a bude určený pro širokou 
veřejnost jako prezentace a propagace 
růžových vín.

Organizační záležitosti pro vinaře:
• akce se koná 1. 5. 2018 od 10 do 

18 hod.
• prezentace pro přihlášené vinaře 

je zcela zdarma
• ze získaných virtuálních degus-

tačních mincí za degustační vzor-
ky jde stanovená % část za jed-
notlivými vinaři

• prezentující vinař nalévá degu-
stační vzorek 0,05 l, degustační 
vzorek vína má hodnotu oceně-
nou vinařem, maximálně však 
2 virtuální degustační mince za 
vzorek

• přihlášení vinaři mohou vyjma 
degustací svá vína rovněž volně 
prodávat za virtuální degustační 
mince. Platí pravidlo, že 1 láhev 
vína nesmí být prodána za nižší 
hodnotu než 10 virtuálních degu-
stačních mincí. 

• prezentovat je povoleno pouze 
růžová vína a klarety (tichá vína 
i sekty) z tuzemských hroznů

• parkovací místo v místě konání 
akce není zajištěno
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Vinařský fond zajišťuje přihlášeným 
vinařům:

• prezentační stoly
• odvoz vín určených k prezentaci 

a prodeji do prostor Villy Richter 
(podrobnější informace později)

• platební terminály pro nově zave-
dený platební systém

• krátké proškolení ohledně nové-
ho platebního systému

• označení stolů
• katalog prezentovaných vinařství 

a vín
• odlévací nádoby, led pro chlazená 

vína
• neutralizační sousto (voda, peči-

vo)
• Podmínky účásti:
• registrovaný výrobce dle vinař-

ského zákona
• splněné povinnosti výrobců vína 

podle vinařského zákona
• vyrovnané závazky vůči Vinařské-

mu fondu
• minimální počet přihlášených vín: 

dvě

Prostor degustační akce pro veřejnost 
je kapacitně omezen pro 25 přihlášených 
vinařů a vinařství. Z tohoto důvodu se 
prosím zaregistrujte včas. Registrujte se 
prostřednictvím přihlášek, které nalez-
nete v příloze tohoto mailu. Vyplněnou 
přihlášku (v příloze mailu) zašlete obra-
tem, nejpozději do 4. 4. 2018(včetně) na 
e-mail: kastanova@vinarskyfond.cz

Vedle pozvání na Svátek růžových vín, 
Vinařský fond pokračuje v další komu-
nikaci růžových vín cestou marketin-
gových aktivit propagujících tuzemská 
růžová vína směrem k laické i odborné 
veřejnosti, a to jak s využitím médií – 
TV spot, online, tak i aktivitami kona-
nými na podporu vinařských akcí.

Podrobnější informace budou posléze 
poslány přímo přihlášeným vinařům. 
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně 
organizačního zajištění výše uvedené 
akce, kontaktujte:
VINAŘSKÝ FOND: ING. NIKOL KAŠTANOVÁ, 

E-MAIL: KASTANOVA@VINARSKYFOND.CZ , 

TEL.: 777 092 862

Stáčené víno ve vinotékách skokově 
podražilo, prodejci viní zákon

Stáčené víno ve vinotékách od letošní-
ho roku skokově podražilo až o 10 korun 
na litr. Majitelé vinoték přičítají zdraže-

ní zákonu, který výrazně zkomplikoval 
prodej z KEG sudů. Většina prodejců ra-
ději přešla na nevratné plastové obaly. 
Přísnější pravidla prodejcům, výrobcům 
i dovozcům nebalených vín určil noveli-
zovaný vinařský zákon. Platit začal loni 
v dubnu, ale na vinotéky se vztahuje až 
od letošního ledna. „Víno pro koncového 
zákazníka zdražilo o šest až deset korun 
na litr, tedy průměrně ze 65 až 70 Kč 
na současných 75 až 80 Kč. Je to kvůli 
dražším plastovým obalům,“ líčí jedna-
tel velkoobchodu Krobelus Jiří Bouma. 
Mezi zákazníky společnosti, která dová-
ží stáčená vína například ze Španělska či 
Maďarska, patří také stovky vinoték. Až 
80 procent z nich přešlo na jednorázové 
obaly bag-in-box, odhadl Bouma. Kromě 
toho, že víno prodražují, jsou neekolo-
gické.

Prodej z KEG sudů zákon umožňuje 
pouze výrobcům vín a přímým dovoz-
cům. Prodejci, kteří chtějí zůstat u sudů, 
se proto musí papírově stát výrobci 
(přestože nápoj nevyrábějí) a vést ná-
ročnou administrativu. Znamená to 
evidovat výrobu a zásoby, registrovat se 
jako každý vinař na Ústředním kontrol-
ním a zkušebním ústavu zemědělském 
a také odvádět poplatky Vinařskému 
fondu. „Výrobcem jsme se stát nechtěli. 
Podmínky jako vinotéka absolutně ne-
můžeme splnit,“ popsala majitelka dvou 
vinoték v Praze, která nechtěla zveřejnit 
své jméno. 

Podnik, který přijme status výrobce, 
přebírá plnou zodpovědnost za kvalitu 
vína. A v případě problémů mu hrozí po-
kuta až 50 milionů korun. Cílem úpravy 
zákona bylo snížení podílu falšovaného 
vína na trhu. Ministerstvo zemědělství 
trvá na tom, že svůj účel plní. Uvádí, že 
počet nevyhovujících a falšovaných vín 
klesl od roku 2013 do loňska ze 43 na 17 
procent. Jakou roli v tom sehrál nový 
zákon, je ovšem sporné. Jasno v tom 
nemá ani hlavní dozorový orgán, kte-
rým je Státní zemědělská a potravinář-
ská inspekce (SZPI). „V tento okamžik je 
předčasné hovořit o zásadním zlepšení 
situace na trhu,“ shrnul ředitel Martin 
Klanica.

Dvojí způsob, jak obejít zákon
Většina vinotékařů se novým pravi-

dlům podřizuje s nevolí. Část přitom 
volí cesty, které jsou na hraně zákona. 
Víno dál stáčejí na provozovně z KEG 
sudů do PET lahví, následně je opatří 
etiketou a prodávají jako lahvové víno. 
Zákon totiž neříká, že lahvové víno ne-

smí být v PET lahvi. Právě na to sázejí 
některé vinotéky, jež volí cestu stáčírny. 
Na etiketě pak nechybí odrůda, ročník, 
podíl zbytkového cukru, číslo šarže ani 
informace o tom, kdo lahev plnil. Stá-
čírna nicméně nesmí lahev plnit před 
očima zákazníka. SZPI tento trik vnímá 
jako obcházení zákona. „Pokud inspek-
tor zjistí, že provozovatel režim prode-
je sudového vína obchází přes ‚vinoté-
ky-stáčírny‘, které plní víno na žádost 
zákazníka v jeho přítomnosti, vyhod-
nocuje to jako porušení právních před-
pisů a razantně to postihuje finančními 
sankcemi,“ sdělil mluvčí inspekce Pavel 
Kopřiva.

Objevil se i druhý, mnohem složitější 
způsob, jak víno z KEG sudů dál prodá-
vat. V tomto případě si dodavatel vína 
pronajme třeba jen jeden metr čtvereční 
vinotéky, takže její majitel prodává víno 
za cizí subjekt, nikoliv pod svým identi-
fikačním číslem. Dodavatel mu následně 
vyplácí provizi. „Nelze to nabídnout kaž-
dému. Přestože to vypadá jednoduše, je 
zde spousta úskalí. Je o to však zájem. 
V současné době zásobujeme zhruba sto 
partnerských provozů,“ uvedl jednatel 
velkoobchodu Vino Partner Jaroslav 
Pšeja, který obsluhuje 14 vlastních vino-
ték pod značkou ViP. Komplikace v tom-
to případě vyplývají například z elektro-
nické evidence tržeb nebo vyúčtování 
DPH.

Vinotéky v době plastové
Přestože trh v minulých letech hovo-

řil o novém zákonu jako o katastrofě, ta 
se nekoná. Část vinoték skončila, větši-
na se přizpůsobila regulaci. Distributoři 
nadále dovážejí zahraniční vína, jen za 
přísnějších podmínek. Kromě hlášení 
dovozů Státní zemědělské a potravinář-
ské inspekci musí nechat od loňského 
dubna víno nejprve 10 dní ležet na skla-
dě, aby měla kontrola šanci odhalit pa-
dělky.

Víno pro koncového zákazníka podra-
žilo méně, než se líčilo v černých scéná-
řích. Místo desítek korun si lidé připlatí 
navrch maximálně desetikorunu na litr. 
Vinotékám a distributorům přesto zá-
kon přinesl náklady navíc. Do stáčecích 
linek na bag-in-boxy investovali vinaři 
až desítky milionů korun. Podle Jiřího 
Boumy, jednatele obchodníka s vínem 
Krobelus, může přijít další zdražení, 
protože někteří vinaři zatím nepromítli 
náklady do cen. „Podle mě přijde zdra-
žení ještě ve druhé vlně. Během příštích 
měsíců může víno zdražit o dalších pět 
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korun,“ řekl. To mohou majitelé vinoték 
pocítit odlivem zákazníků. „Už teď u nás 
kvůli vyšší ceně nakupuje méně lidí,“ 
popsala majitelka dvou vinoték v Pra-
ze. Právě to bylo podle kritiků hlavním 
cílem zákona – připravit rozlévaná vína 
z vinoték o výhodu nižší ceny.

„Tento zákon nezakazuje, ale téměř 
znemožňuje prodej sudového vína. Para-
doxem je, že se zde nebojuje proti vínu, 
které zůstává pořád stejné, ale proti 
obalu, ve kterém se prodává. A to z jed-
noho prostého důvodu: smazání konku-
renční výhody našeho nebaleného vína 
proti levnému balenému vínu v lahvi,“ 
myslí si Jaroslav Pšeja z Vino Partner. 
Zdražení vína je z menší části podle 
Pšeji způsobeno sezonními výkyvy – ne-
úrodou v důsledku mrazů u největších 
pěstitelů révy, jako je Itálie či Španělsko. 
Samotný dvacetilitrový bag-in-box vyjde 
zhruba na 100 korun. Obal je nevratný 
a zvyšuje cenu vína o pět korun na litr. 
Prodejci si navíc ke každému druhu vína 
pořizují motorky v ceně až 1 500 korun, 
protože bez nich je stáčení příliš pomalé. 
Odborníci tvrdí, že víno v KEG sudech 
déle vydrží. Nápoj ošetřený dusíkem 
v nerezových obalech si uchovává lepší 
kvalitu než v bag-in-boxech, kde podléhá 
mikrooxidaci.

Ostatně na víno v plastu dávají pro-
ducenti záruku maximálně dva měsíce. 
„Papírové krabice, ve kterých jsou bag-
-in-boxy, nedrží. Náš vinař si musel ne-
chat vyrobit speciální plastové krabice,“ 
popsal svou zkušenost spolumajitel vi-
notéky ve Středočeském kraji, který ne-
chtěl zveřejnit své jméno. Někteří vinaři 
si dokonce nechali vyrobit na zakázku 
vlastní bag-in-boxy, protože standardní 
typy se špatně skládají na palety.
ZDROJ: IDNES.CZ, AUTOR: FILIP HORÁČEK, 

12.3.2018

Sňatek vína s chmelem. Vinné pivo 
chutná trochu jako tropické ovoce

Pivo, nebo víno? Teď už bude vol-
ba o něco jednodušší. Na trh totiž míří 
nápoje, které jsou kombinací obojího. 
Hroznům a chmelu to spolu až nečekaně 
sluší. Když loni představil svoje „Vinné 
pivo“ Znojemský městský pivovar, jako 
by to byla jen předzvěst toho, co bude 
dobývat letošní trh. Ve Znojmě pivo ve 
výrobním procesu doplnili vinnými kva-
sinkami, které speciálně pro tento účel 
izolovali ve vrboveckém vinařství Ampe-
los. „K chmelení piva byl využit speciální 

chmel Nelson Sauvin, který pivu dodá-
vá společně se zmíněnými kvasnicemi 
ovocné aroma s tóny po angreštu, bílém 
vínu a tropickém ovoci,“ popsal Miroslav 
Harašta, šéf pivovaru, který v pokusech 
propojit chuť vína a piva zdaleka nezů-
stal sám. „Existuje nespočet možností, 
jak kombinovat druhy sladu, chmele, 
kvasinek a dalších možných přísad a vy-
tvořit tak úžasné a neobvyklé smyslové 
zážitky,“ vysvětlil vznik „vinných piv“ 
jednatel Českého pivního institutu To-
máš Hasík.

K oněm smyslovým zážitkům si ale 
každý výrobce hledá svou vlastní cestu. 
Tou nejnáročnější se vydává mikulovský 
pivovar Wild Creatures, který se specia-
lizuje na pro Česko netradiční, spontán-
ně kvašená piva. Chuťově se podobají 
spíš vínu. A zrají společně s ov ocem – 
třeba i s hrozny. Už v minulosti vyrobili 
pivo nazvané Tears of St. Laurent, kdy 
se do divoce kvašeného piva vkládaly 
hrozny odrůdy Svatovavřinecké.

Pivo s chutí „slámového“
Letos ale pivovar svou kreativitu žene 

ještě dál. Premiérově posílá na trh pivo 
Resurrection, ve kterém hlavní roli hra-
jí přirozeně seschnuté hrozny – takové, 
jaké se používají na výrobu slámového 
vína. „Necháváme je sesychat čtyři mě-
síce prostým vyvěšením. Díky mohut-
nému výparu, kdy se zhruba dvě třetiny 
vody vypaří, se chutě maximálně zvýraz-
ní. Koncentrace cukru je také mnohem 
vyšší,“ vysvětluje zakladatelka pivova-
ru Jitka Ilčíková. Pro nové pivo vybrali 
kombinaci několika odrůd s převahou 
Rulandského bílého. „Hrozny se kus po 
kuse ručně zavěšují na připravené drá-
ty. Loni jsme kvůli tomu objednávali 
deset tisíc vánočních háčků,“ směje se 
při vzpomínání na okamžik, kdy hrozny 
zavěšovali pod krov pivovaru, aby vol-
ným prouděním vzduchu seschly. „Po 
seschnutí se hrozny sesbírají, odstopku-
jí a dají do piva. V tomto případě jsme 
opatrně experimentovali i s lehce oxida-
tivními tóny po vzoru tokajského vína. 
Tím je taky resurrection inspirované,“ 
podotýká Jitka Ilčíková. Pivo premié-
rově představují právě tento týden na 
veletrhu Foodex v  japonském Tokiu. 
A to prostřednictvím obchodní skupiny 
Wine of Czech, která se snaží s českými 
a moravskými víny prorazit na asijském 
trhu.

Podle nejnovějších čísel Českého sva-
zu pivovarů a sladoven stoupá zájem 
o pivní speciály. „Roste zájem o piva vy-
ráběná v Česku méně tradičními postu-

py, jako jsou piva nefiltrovaná, svrchně 
kvašená nebo třeba pšeničná,“ říká vý-
konná ředitelka svazu Martina Feren-
cová. Mezi ně budou nově patřit i vinná 
piva. Kombinace chutí obou nejoblíbe-
nějších českých nápojů není jen domé-
nou pivovarů. I vinařství vzala na milost 
základ piva.

Velkopavlovické vinařství Vinium 
letos na trh uvede nachmelené víno. 
V originálním nápoji je víno doplněno 
jemnými výtažky z chmele. „V nápoji je 
přes 50 procent bílého vína, do něj pak 
doplňujeme sladový výtažek, cukr a také 
extrakt z žateckého chmele. Pak už ná-
sleduje filtrace a sycení,“ popisuje pro-
vozně-výrobní ředitel vinařství Václav 
Osička. Je to jejich vůbec první pokus 
odklonit se od výroby klasického vína. 
V letošním roce chtějí dát do prodeje 
150 tisíc litrů tohoto specifického alko-
holického nápoje.
ZDROJ: IDNES.CZ, AUTOR: IVANA 

SOLAŘÍKOVÁ, 9. 3. 2018

Vědci v Lednici získají unikátní pří-
stroj k výzkumu rostlin

Zahradnická fakulta Mendelovy uni-
verzity v Brně získá unikátní přístroj 
pro genetický výzkum rostlin Next 
Generation Sequencing. Bude sloužit 
k rychlé identifikaci rostlinných chorob, 
přinese zdravější produkci potravin. Ani 
v zahraničí se nejedná o běžné vybavení 
univerzitních a laboratorních zařízení. 
„Pořízení tohoto přístroje je pro naše 
vědecké pracoviště revoluční. Technika 
sekvenování DNA či RNA v současné 
době představuje jeden z nejprogresiv-
nějších směrů molekulární biologie. Ten-
to přístroj nám přinese nové průlomové 
informace.“ vysvětluje děkan Zahradnic-
ké fakulty, která sídlí v Lednici, Robert 
Pokluda.

Přístroj je určen pro rostlinolékař-
ství – umožní velmi rychlou analýzu 
chorob v rostlinách a bude zkoumat 
účinek likvidace nebezpečných bakterií 
nanočásticemi. Přinese praktické výstu-
py pro ochranu rostlin a tedy zdravější 
produkci potravin z hlediska spotřebite-
le v Evropě, kde na rozdíl od USA nejsou 
povolena antibiotika k léčení rostlin. 
„Do projektu komplexního rostlinolé-
kařského výzkumu jsme zapojeni spo-
lečně s 15 zeměmi Evropského výzkum-
ného prostoru. Díky novému přístroji 
budeme hodnotným vědeckým partne-
rem ostatním zemím.“ doplňuje Robert 
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Pokluda.  Nový přístroj přijde na více 
než 2 miliony korun, jeho nákup je fi-
nancován z fondů EU. V Lednici nyní vr-
cholí přípravy laboratoře, nový přístroj 
bude na pracovišti od června. Špičkový 
výzkum bude na Zahradnické fakultě 
realizován do roku 2022 a přinese také 
mezinárodní patenty a komerčně využi-
telné produkty.

Zahradnická fakulta v Lednici s více 
než staletou tradicí zahradnického 
vzdělávání neodmyslitelně patří k místu 
vzdělávání i výzkumu v oblasti zahrad-
nictví v podmínkách ČR. Součástí Led-
nického univerzitního kampusu jsou 
moderní posluchárny, laboratoře, skle-
níky i rozsáhlá oborová knihovna.  
ZAHRADNICKÁ FAKULTA MENDELU

V medu byly léky, bistro se hemžilo 
šváby. Kontrolami neprošel každý 
desátý

Pracovníci Státní zemědělské a po-
travinářské inspekce loni na jihu Mo-
ravy kontrolovali místa, kde se pracuje 
s potravinami, skoro pět a půl tisíckrát. 
Zjišťovali třeba, jestli je v provozovnách 
čisto a neběhají tam myši nebo švábi. 
Na porušení předpisů narazili při kaž-
dé desáté inspekci. „Z předchozích let 
víme, že neproblematičtější jsou zaříze-
ní pro společné stravování, mezi které 
patří třeba bistra nebo cukrárny,“ uvedl 
ústřední ředitel inspekce Marin Klanica. 
Potvrzuje to i případ, o kterém Brněnský 
deník Rovnost informoval letos v úno-
ru. V kuchyni asijského bistra na brněn-
ském náměstí Svobody našli kontroloři 
špínu a pobíhající hmyz.

Kromě kontrol provozoven a skladů 
testují inspektoři také potraviny. „Za mi-
nulý rok jsme v kraji hodnotili přes 2800 
vzorků. Právním předpisům nevyhovělo 
280 šarží,“ vyčíslil mluvčí Státní země-
dělské a potravinářské inspekce Pavel 
Kopřiva. Mezi problematické potraviny 
patřily za minulý rok zejména masné vý-
robky a med. „Problém je zejména s me-
dem, který zpracovávají velké podniky. 
Potíže jsou i s medem z dovozu. Výrobci 
do něj někdy přidávají sirupy nebo škro-
by, které do medu nepatří,“ vysvětlila 
předsedkyně Českého svazu včelařů Jar-
mila Machová.

Jednatřicet tun závadného medu 
z blanenské firmy Včelpo objevili před 
nedávnem inspektoři ve skladě na 
Olomoucku. „Med z roku 2015 obsaho-

val nepovolená antibiotika. Pocházel 
z Ukrajiny,“ uvedla Machová. Podle dat 
z brněnského inspektorátu, který kon-
troluje Jihomoravský a Zlínský kraj, pa-
třilo mezi problémové komodity také 
víno. „Celorepublikově jsme zvýšili kon-
trolní tlak a v platnost vstoupila i no-
vela vinařského zákona. Na hodnocení 
je zatím brzy, ale zatím to vypadá na 
zlepšení,“ připustil Klanica. Více kontrol 
vítá prodejce vína a majitel penzionu na 
Břeclavsku Vladislav Dabiš. „Lidé, kteří 
navštíví region, by měli dostat kvalitní 
víno. My ho nakupujeme od regionál-
ních vinařů,“ podotkl.
ZDROJ: DENÍK.CZ; AUTOR: PETR UHLÍŘ; 

19. 3. 2018

České potraviny povinně do tuzem-
ských regálů, uvažuje ministr země-
dělství

Ministerstvo zemědělství Jiří Milek 
se vrací k úvahám o zavedení minimál-
ního povinného objemu českého zboží 
na pultech obchodních řetězců. Zda by 
se porovnával poměr prodejů či objemu 
prodaného zboží, zatím není jasné. Podle 
Milka je důležité nejdřív oživit tuzemské 
chovy prasat, aby se z nich mohly vyrá-
bět české potraviny. Aby mohlo dojít ke 
změně zákonů, musí podle Milka nejdřív 
vláda premiéra Andreje Babiše získat 
důvěru v Poslanecké sněmovně. Přesný 
limit, který by řetězce musely dodržo-
vat, je pak podle něj záležitostí diskuse. 
Zůstaly by podle něj zachovány výjimky 
pro specializované prodejny například 
francouzských sýrů či jiného zahranič-
ního zboží. Norma by naopak platila pro 
velké obchodní řetězce.

První věcí podle Milka je správná de-
finice českého výrobku, aby nedocháze-
lo k tomu, že se zboží vydává za české, 
i když jde pouze o rozkrájení zahranič-
ního sýru na území ČR. Obchody podle 
něj již zavádí samy koutky regionální 
produkce. V minulosti o podobné normě 
mluvil tehdejší prezident oborových ko-
mor Miroslav Toman. Bývalý ministr ze-
mědělství Marian Jurečka upozorňoval, 
že jde o legislativně náročnou záležitost, 
situací se ale zabýval.

Ministr také uvažuje o zavedení po-
vinné minimální marže na potraviny, 
aby řetězce nemohly prodávat potraviny 
v akcích za nižší ceny, než jsou výrobní 
zemědělské. Toman bývalou vládu před 
rokem a půl vyzval, aby zavedla změny, 

kterými by musely být na pultech řetěz-
ců dvě třetiny až 80 procent zboží z ČR. 
Podle Jurečky bylo 80 procent nadsaze-
ných, chtěl však situaci v řetězcích za-
nalyzovat. Komora se inspirovala mimo 
jiné Rumunskem, kde je povinný podíl 
tamního zboží na pultech na 50 procen-
tech.
ZDROJ: IDNES.CZ, AUTOR: ČTK, IDNES.CZ, 
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Svaz k problematice látky glyfosát
Zemědělský svaz ČR vnímá citlivost 

problematiky používání účinné látky 
glyfosát, jako součást některých vol-
ně obchodovatelných přípravků na 
ochranu rostlin, ať už na úrovni poli-
tické, tak na úrovni mediální. Jedná se 
o kontroverzní problematiku, jelikož 
prodloužení licence na jeho používání 
opět rozvířilo diskuze o škodlivosti gly-
fosátu na životní prostředí. „Zeměděl-
ský svaz ČR jako zástupce zemědělců 
samozřejmě sleduje tuto problematiku 
a vítáme, že možnost používat glyfosát 
je prodloužena na 5 let, ačkoliv jsme 
prosazovali dobu delší,“ říká předseda 
Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. 
„Pokud by byl glyfosát zakázán, byl by 
to krok s jasným dopadem na konku-
renceschopnost evropských zemědělců. 
Místo jednoho systémového herbicidu 
se by se totiž používaly tři, čtyři, mož-
ná i více, samozřejmě s vyššími nákla-
dy a zátěží pro životní prostředí a také 
s vyššími náklady pro samotné země-
dělce,“ doplňuje Pýcha.

Zemědělský svaz je toho názoru, že 
v této oblasti se jen málo přihlíží k od-
bornému hledisku a těžiště diskusí se 
odehrává v rovině jednostranného pů-
sobení některých environmentálních 
skupin na ne zcela informovaného 
občana regionu Evropské unie. Údaj-
ná karcinogenita glyfosátu byla v po-
sledních letech ověřována renomova-
nými institucemi EU (EFSA, ECHA) 
ale i obdobnými regulatorními orgány 
napříč kontinenty v USA, Kanadě, Ja-
ponsku, Austrálii, atd. Výsledky těchto 
šetření nepotvrzují zahrnutí glyfosá-
tu do kategorie karcinogenů. Při jeho 
používání se však musí dbát zvýšené 
bezpečnosti. Ministerstvo zeměděl-
ství chce jít vstříc tomuto tlaku a při-
jít s návrhem, jak omezit nadužívání 
glyfosátu. Oslovilo z tohoto důvodu 
nevládní organizace vč. našeho svazu 
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s žádostí o návrhy, jak omezit nadu-
žívání glyfosátu u nás. Pokud chceme 
snížit užívání glyfosátu, je v první řadě 
nutné omezit přístup k prostředkům 
na ochranu rostlin obsahující glyfosát 
pro neprofesionální uživatele. Disku-
si je třeba také vést o tom, zda a jak 
např. omezit množství aplikace mimo 
zemědělskou půdu, kde se glyfosát 
užívá v dávkách daleko nad dávky na 
zemědělské, resp. orné půdě.... jako 
např. aleje, nezemědělská půda obecně, 
zavlažovací kanály, železnice apod. Po-
kud chceme omezit používání v země-
dělství, musí být takovéto kroky velmi 
pečlivě zváženy.

Mléko bez glyfosátů
V posledních dvou letech jsme ře-

šili situaci, že německé obchodní ře-
tězce požadovaly po mlékárnách, aby 
dodávaly mléko vyprodukované bez 
použití GMO krmiv. Nyní se tento po-
žadavek rozšířil o další podmínku, aby 
dodávané mléko bylo vyprodukováno 
bez krmiv ošetřovaných glyfosátem. 
Požadavek německých řetězců a tím 
i německých mlékáren u mléka bez 
GMO se postupně přelil i do některých 
českých mlékáren, s tím rozdílem, že 
německé mlékárny uhradily certifika-
ci jednotlivých dodavatelů a promítly 
vyšší náklady do nákupní ceny mléka, 
zatímco naše mlékárny nikoliv. Lze 
předpokládat, že ačkoliv dcery obchod-
ních řetězců působící na našem území 
nic takového jak u mléka bez GMO, 
tak ani mléka vyprodukovaného bez 
glyfosátu nepožadují, naše mlékárny 
dříve či později mohou tento další po-
žadavek také vznést.

Celá tato situace ukazuje sílu mar-
ketingu. Ten vůbec neřeší racionální 
podstatu věci, ale hledá cestu, jak co 
nejvíce prodat, jak se odlišit od kon-
kurence, a to i za cenu využití strachu. 
Není překvapivé, že stejné nástroje po-
užívá marketing politický. Naše společ-
nost a stejně tak každý z nás je tak stá-
le ovlivňován marketingovými nástroji, 
aniž bychom si to museli uvědomovat. 
Cílem je přimět co nejvíce lidí udělat to, 
co si zadavatel přeje, např. koupit mlé-
ko, o kterém nás někdo přesvědčí, že je 
zdravější. Proto stále musíme vysvětlo-
vat dopady takových omezení a zákazů 
a to nejen na zemědělství samotné, ale 
v konečném důsledku také i na životní 
prostředí.
ZDROJ: AGRIS.CZ, AUTOR: JANA SIXTOVÁ, 

5. 3. 2018

Tisková zpráva SZPI – SZPI nařídila 
stažení ovoce goji kontaminované 
pesticidem carbofuranem

19. 03. 2018 Státní zemědělská a potra-
vinářská inspekce (SZPI) nařídila společ-
nosti Lidl Česká republika v.o.s., aby ze 
všech svých poboček neprodleně stáhla 
potravinu Vemondo Goji,– sušené plody 
kustovnice čínské, v balení 70 g, šarže 
L7195B. Dodavatelem potraviny je spo-
lečnost  Noberasco S.p.A., Carcere, Itálie.

SZPI obdržela prostřednictvím ev-
ropského systému rychlého varování 
RASFF notifikaci od partnerského do-
zorového orgánu v Itálii, že předmětná 
šarže goji obsahuje pesticid carbofuran 
v koncentraci 0,064 mg/kg. Carbofuran 
byl používán jako silný insekticid a pro 
své nežádoucí účinky jej EU od r. 2008 
zakázala. Potravinářská inspekce nařídi-
la prodejci Lidl, aby neprodleně stáhnul 
závadnou potravinu z tržní sítě a infor-
moval spotřebitele. Potravinářská in-
spekce před konzumací důrazně varuje 
všechny spotřebitele, kteří mají uvede-
nou šarži doma.
ZPRACOVAL: MGR. PAVEL KOPŘIVA - 

TISKOVÝ MLUVČÍ, TEL.: +420 542 426 633 

Ministr Milek: Pro řešení afrického 
moru prasat je nutné radikálně sní-
žit počet divokých prasat, pomůže 
tomu zástřelné v celé ČR

15. 3. 2018 – Radikálně snížit počet 
divokých prasat, a tím snížit riziko za-
vlečení afrického moru prasat (AMP) 
do chovů, pomůže zavedení zástřelné-
ho v celé České republice. Ministerstvo 
zemědělství připravilo návrh, podle kte-
rého by se za každé odlovené divoké 
prase vyplácelo zástřelné ve výši 2 tisíce 
korun. „Pro zvládnutí nákazy je zásadní 
radikální snížení počtu divokých prasat 
v celé republice. K tomu musíme mysliv-
ce motivovat, proto plánujeme vyplácet 
jim za každé odlovené prase dva tisíce 
korun,“ řekl ministr zemědělství Jiří Mi-
lek.

Do řešení nákazy AMP se postupně 
zapojuje celá EU, preventivní opatření 
přijali v Německu, kde plánují významně 
snížit stavy černé zvěře, přestože se zde 
nákaza ještě neobjevila. Česká republika 
uspořádala v listopadu loňského roku 
velkou mezinárodní konferenci k AMP, 

na které se sešly dvě desítky zahranič-
ních delegací. „Africký mor prasat je ce-
loevropský problém, který je třeba řešit. 
Téměř při každém bilaterálním jednání 
se mě kolegové z dalších zemí ptají na 
naše zkušenosti s nákazou. Zatím se 
nám daří bránit proniknutí nákazy do 
chovů domácích prasat, je ale nutné 
riziko co nejvíce snížit, proto chceme 
plošně snižovat počty divokých prasat,“ 
uvedl ministr Milek.

V případě plošného vyplácení zástřel-
ného odhaduje MZe počet žádostí na 
342 tisíc. Při navrhované výši zástřel-
ného by náklady dosáhly 684 milionů 
korun. Dalších téměř 100 milionů ko-
run se vyplatí myslivcům na zástřelném 
v zamořené oblasti a zóně intenzivního 
odlovu. Laboratorní rozbory na přítom-
nost viru AMP budou stát 135 milionů 
korun, počítá se i s přijetím přibližně 40 
pracovníků na zpracování vzorků. Cel-
kem MZe potřebuje v souvislosti s AMP 
navýšit rozpočet o 995 milionů korun. 
Již dříve ministr uvedl, že pro zvládnutí 
afrického moru prasat by bylo vhodné 
snížit populaci divokých prasat až o 90 
procent. „Za neméně důležitá ale pova-
žuji i opatření přijatá v ohnisku nákazy 
na Zlínsku. I nadále tak zůstanou v pro-
vozu elektrické a pachové ohradníky, ve 
vyznačených zónách se bude vyplácet 
vyšší zástřelné a nálezné. Budeme také 
dále koordinovat postup se zástupci 
Zlínského kraje a místními myslivci, ze-
mědělci a chovateli,“ řekl ministr Milek.

Výskyt AMP byl v ČR poprvé potvrzen 
na konci června roku 2017 u dvou kusů 
uhynulých divokých prasat nalezených 
v katastrálním území Příluky u Zlína. Do 
dnešního dne byl virus potvrzen u 219 
uhynulých či odlovených prasat.
TISKOVÉ ODDĚLENÍ MINISTERSTVA 

ZEMĚDĚLSTVÍ

Epidemii afrického moru prasat za-
staví jedině účinná vakcína. Ministr 
Milek v Bruselu zdůraznil potřebu 
spolupráce evropských výzkumníků

19. 3. 2018 – Vyvinutí účinné vakcíny 
a proočkování celé populace divokých 
prasat je podle ministra zemědělství Ji-
řího Milka jediný způsob, jak se může 
Evropa zbavit afrického moru prasat. 
Na nutnosti zapojení výzkumných ústa-
vů a univerzit v celé EU se dnes ministr 
shodl s eurokomisařem pro zdraví a bez-
pečnost potravin Vytenisem Andriukai-
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tisem. „K zastavení epidemie afrického 
moru prasat musí pomoci výzkum v této 
oblasti. S eurokomisařem Andriukai-
tisem jsme se shodli, že nalezení účin-
né vakcíny je jedinou možností, jak se 
nemoci definitivně zbavit. Chceme mít 
vakcínu co nejdříve, my proto v první 
fázi bez ohledu na další evropské země 
uvolníme na výzkum milion euro,“ řekl 
ministr zemědělství Jiří Milek. Podle něj 
je důležité zaměřit se mimo hledání vak-
cíny i na další opatření, např. na efek-
tivní metody snižování stavů divokých 
prasat nebo monitoring výskytu divo-
kých prasat a lokalizace kadáverů (těla 
uhynulých prasat) pomocí dronů a dal-
ších zařízení. Výzkum by se měl věno-
vat i sociálnímu chování skupin prasat 
a infikovaných jedinců nebo navrhovat 
preventivní opatření zaměřená na mini-
malizaci šíření viru do chovů domácích 
prasat. „Je bezpodmínečně nutné, aby 
byl výzkum centrálně koordinovaný Ev-
ropskou komisí. Stejně tak financování 
musí být z rozpočtu Unie. Africký mor 
prasat je totiž jednoznačně celoevropský 
problém a celoevropské musí být i jeho 
řešení,“ uvedl ministr Milek.

Eurokomisař pro zdraví a bezpečnost 
potravin Vytenis Andiukaitis ocenil pří-
stup České republiky k africkému moru 
prasat. Uvedl, že ostatním zemím dává 
Českou republiku za příklad nejlepší 
praxe v boji s epidemií. S ministrem Mil-
kem se rovněž shodl, že je nutné do bu-
doucna omezit nelegální obchod s ma-
sem, a to především z východních zemí. 
Doporučil, aby země sousedící s velkými 
ohnisky nákazy zpřísnily hraniční kon-
troly.

Ministr Milek se zaměřil na výzkum 
afrického moru prasat hned od svého 
nástupu do úřadu. V lednu o možnos-
tech výzkumu jednal s několika evrop-
skými ministry zemědělství, v  rámci 
veletrhu Internationale Grüne Woche 
v Berlíně poprvé i s eurokomisařem Vy-
tenisem Andriukaitisem.
TISKOVÉ ODDĚLENÍ MINISTERSTVA 

ZEMĚDĚLSTVÍ

Dánsko postaví 70kilometrový plot 
na hranici s Německem

Dánsko chce na hranicích s Němec-
kem postavit jeden a půl metru vysoký 
plot. Informoval o tom server televize 
NDR. Kodaň chce k tomuto kroku při-
kročit kvůli obavám z šíření afrického 

moru prasat. Plot by měl být zapuštěn 
50 centimetrů do země a měl by být 70 
kilometrů dlouhý. Vláda schválila balí-
ček opatření proti šíření afrického moru 
prasat, který se šíří v zemích východní 
a středovýchodní Evropy. Plot by měl di-
vokým prasatům zabránit v migraci do 
Dánska přes sousední německou spol-
kovou zemi Šlesvicko-Holštýnsko. Mini-
sterstvo pro životní prostředí ve čtvrtek 
uvedlo, že se na balíčku opatření shodli 
zástupci menšinové pravostředové vlá-
dy s opoziční Dánskou lidovou stranou, 
která vládu toleruje. Plot by neměl brá-
nit dopravě. Tam, kde se plot bude křížit 
s dopravními komunikacemi, budou in-
stalovány brány, které umožní průjezd.

V Dánsku ani v Německu zatím žádný 
případ afrického moru nezaznamenali. 
Přesto zde panují obavy, že časem k jeho 
rozšíření do země dojde. „Jde o export 
vepřového masa v rozsahu 1,5 miliardy 
eur (zhruba 38 miliard korun) ročně,“ 
připomněl ministr životního prostředí 
Esben Lunde Larsen. V případě rozší-
ření nákazy do země by muselo dojít 
k okamžitému zákazu vývozu vepřové-
ho, dodal. Africký mor prasat se rozšířil 
i do Česka. Již koncem června loňského 
roku byl jeho výskyt potvrzen na Zlín-
sku. Od té doby uhynuly desítky prasat. 
V ohnisku nákazy platí zákaz vstupu do 
lesů. Na místě byly instalovány pachové 
a elektrické ohradníky.
ZDROJ: NOVINKY.CZ, AUTOR: BOŽ, NOVINKY.

CZ, 22. 3. 2018

Penny Market, Tesco a Albert špatně 
účtovaly slevy, dostaly nejvyšší po-
kuty od ČOI

Penny Marketu loni inspektoři uložili 
23 pokut v celkové výši 4,6 milionu ko-
run. Další nejvyšší pokuty obdržely ře-
tězce Tesco (4,6 milionu korun) a Albert 
(3,9 milionu korun).

Praha - Česká obchodní inspekce 
(ČOI) loni uložila obchodníkům během 
kontrol výprodejů 1740 pokut v celko-
vé výši 24 milionů korun. Je to nejvíc 
za poslední čtyři roky. Porušení předpi-
sů zjistili inspektoři ve 40 procentech 
z 5468 kontrol. Nejvyšší celkovou poku-
tu dostal obchodní řetězec Penny Mar-
ket. Penny Marketu inspektoři uložili 23 
pokut v celkové výši 4,6 milionu korun. 
"Nejčastěji tato společnost nedodržela 
slibovanou akční cenu při konečném 
účtování a užila také nekalé obchodní 

praktiky," uvedl mluvčí inspekce Jiří 
Fröhlich.

Další nejvyšší pokuty obdržely řetěz-
ce Tesco (4,6 milionu korun) a Albert 
(3,9 milionu korun). Obě společnosti 
ve většině případů nesprávně účtovaly 
avizované slevové ceny. Inspekce dále 
zakázala prodej 18 825 kusů zboží a 3132 
párů obuvi v hodnotě 3,3 milionu korun.
ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ, AUTOR: ČTK, 

9. 3. 2018

Děsivá hygiena, falšovaný med, voda 
v rybách a pochybné víno. Stálice 
v hitparádě kontrol inspekce

Státní zemědělská a potravinářská in-
spekce (SZPI) udělila loni pravomocně 
pokuty ve výši 111 milionů. Je to méně 
než rok předtím, kdy pokuty dosáhly re-
kordní výše 140 milionů. Podle ředitele 
SZPI však nelze říct, že se stav v malo-
obchodě, restauracích a výrobě zlepšuje. 
Vždy se objeví nějaká překvapivá evrop-
ská či tuzemská kauza, naposledy napří-
klad fipronil ve vejcích, řekl na tiskové 
konferenci ústřední ředitel inspekce 
Martin Klanica. „Porovnání se stavem 
v předchozích letech je složité. Zpřísňu-
jí se normy, máme přesnější techniku 
a technologie, dokážeme zachytit ně-
které látky v nižších koncentracích než 
dosud. Výsledky by se daly označit za 
plovoucí a bohužel máme negativní stá-
lice, jako je med, voda v rybách, doplňky 
stravy či víno,“ řekl ústřední ředitel SZPI 
Klanica.

Fakta
Nejproblematičtější komodity z hle-

diska kontrolních výsledků:
• med (51 % nevyhovujících šarží 

z hodnocených)
• masné výrobky (18 %)
• ryby (18 %)
• víno (18 %)
• čerstvé ovoce (17 %)
• mléčné výrobky (14 %)
• doplňky stravy (12 %)

Inspekce loni provedla 45 500 kontrol. 
27 tisíc jich bylo v maloobchodní síti, 
přes 11 tisíc v restauracích, necelých de-
set tisíc ve výrobě potravin a přes dva ti-
síce ve velkoobchodě, zbytek připadá na 
ostatní kontroly. Poměr odpovídá počtu 
registrovaných subjektů. „Je to vzhledem 
k počtu zaměstnanců maximum, co jsme 
schopni zkontrolovat,“ řekl Klanica.
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U výrobků je větší problém s pro-
dukty ze zemí mimo EU

Stejně jako v minulých letech se uka-
zuje, že největší problém je s potravina-
mi vyrobenými mimo Evropskou unii. 
Naopak nejmenší problémy mají čeští 
výrobci, které Klanica označil za vel-
mi dobré. Při kontrole nevyhoví každá 
desátá česká potravina, což však podle 
Klanici neznamená, že deset procent 
všech českých potravin nevyhovuje. 
„Kontroly plánujeme podle míry rizika,“ 
řekl Klanica. Bezproblémové potraviny 
se obejdou prakticky bez kontrol, za-
tímco problémové se kontrolují častěji.

Za nejproblematičtější kontrolovaný 
segment považuje inspekce restaurace 
a také bary, hospody a podobná zaříze-
ní. Každá čtvrtá kontrola skončila ně-
jakým nevyhovujícím zjištěním. „Často 
jde o elementární dodržování hygieny, 
60 provozů jsme museli dokonce uzavřít 
kvůli fatálnímu porušení předpisů. Mno-
zí podnikatelé vůbec nemají povědomí 
o hygieně,“ uvedl Klanica. Mnozí se s in-
spekcí soudí, protože s pokutou nesou-
hlasí. „U soudních pří máme úspěšnost 
přes 85 procent. A v případech, kdy jsme 
neúspěšní, jde obvykle o procesní pro-
blém, a ne o věcný,“ řekl Klanica.

Pomohlo by povinné označení výrobce
Potravinářská inspekce by ráda přes 

ministerstvo prosadila na evropské 
úrovni povinnost výrobců označovat 
všechny své výrobky. Spotřebiteli je po-
dle Klanici k ničemu informace, že se na-
příklad potravina vyrobila v EU pro libo-
volný maloobchodní řetězec. „Vypadá to, 
že se někteří výrobci stydí,“ poznamenal 
Klanica. Jde obvykle o problém potravin 
v obale daného řetězce, a ne výrobce.
ZDROJ: ČESKÁTELEVIZE.CZ, AUTOR: AFI, 

28. 2. 2018

Tisková zpráva SZPI – SZPI zakázala 
sušené rozinky s nadlimitní toxic-
kou látkou

Státní zemědělská a potravinářská in-
spekce (SZPI) zakázala uvádět do oběhu 
nevyhovující potravinu Rozinky (AL-
BERT) v balení 200 g, s označením DMT: 
09/10/2018, šarže: E15180017A, země pů-
vodu: Írán. Výrobcem potraviny je slo-
venská společnost Encinger SK, spol. 
s.r.o., Jadranská 13, Bratislava. Labora-
torní rozbor u předmětné šarže potvrdil 
nadlimitní přítomnost látky ochratoxin 
A. Zjištěné množství 29 mikrogramů na 

kilogram (μg/kg) téměř trojnásobně 
překročilo zákonem maximální povole-
né množství 10 μg/kg. Ochratoxin A je 
látka produkovaná plísněmi, která má 
v případě konzumace nežádoucí dopad 
na lidské zdraví.

Inspektoři vzorek závadné šarže ode-
brali v provozovně společnosti AHOLD 
Czech Republic, a.s. a na základě výsled-
ku laboratorního rozboru nařídili ne-
prodlené stažení nevyhovující šarže ze 
všech poboček obchodního řetězce. In-
spekce informaci vložila do evropského 
systému rychlého varování pro potra-
viny a krmiva RASFF. S kontrolovanou 
osobou SZPI zahájí správní řízení o ulo-
žení pokuty.
AUTOR: SZPI, ZPRACOVAL: MGR. PAVEL 

KOPŘIVA - TISKOVÝ MLUVČÍ, DATUM: 15. 03. 

2018

Tisková zpráva SZPI – Potravinářská 
inspekce při mimořádné kontrole 
zjistila 31,5 tuny nelegálního medu

V rámci mimořádné kontrolní akce 
inspektoři Státní zemědělské a potra-
vinářské inspekce (SZPI) zjistili a na 
místě zadrželi 31 449 kg (celkem 34 
943 ks spotřebitelských balení á 900 g) 
uskladněného nelegálního medu ozna-
čeného etiketami výrobce Včelpo spol. 
s r.o. Namátkovou kontrolou inspektoři 
SZPI zjistili, že se jedná mj. o šarže s da-
tem minimální trvanlivosti do: 4.9.2018, 
11.9.2018, 30.9.2018, 27.8.2018, u kterých 
laboratorní rozbor při předchozích kon-
trolách SZPI a Státní veterinární správy 
(SVS) v r. 2015 potvrdil přítomnost re-
ziduí antibiotik. Vzhledem k této sku-
tečnosti se jedná o potraviny nevhodné 
k lidské spotřebě a tedy nelegální, in-
spektoři je na místě zadrželi a sklad za-
pečetili. Akci inspektoři SZPI uskutečni-
li dne 23. 2. 2018 a to v objektu bývalého 
zemědělského družstva na Olomoucku. 
Vzhledem k tomu, že provozovatel ne-
zajistil zpřístupnění objektu ke kontrole 
inspektorům a dále z důvodu závažného 
podezření, že se v předmětných prosto-
rách nachází nebezpečné potraviny, je-
jichž uvedení na trh může mít dopad na 
zdraví spotřebitele, zjednali si inspektoři 
do těchto prostor přístup v souladu s § 4 
odst. 5 zákona č. 146/2002 Sb. Dle záko-
na jsou inspektoři oprávnění zjednat 
si přístup do takových prostor, včetně 
otevření uzavřených prostor. Informa-
ci SZPI předala k došetření SVS, která 

je kompetentní mj. pro oblast kontroly 
skladování potravin živočišného půvo-
du, tedy i medu. 
ZPRACOVAL: MGR. PAVEL KOPŘIVA - 

TISKOVÝ MLUVČÍ, DATUM: 27. 02. 2018

Češi kupují v akci už víc než polovi-
nu zboží, Tuzemák v letáku nesmí 
chybět

Obchodníci a výrobci, kteří se o ně 
společně zasloužili, je nazývají pekelnou 
spirálou. Zákazníci na ně netrpělivě če-
kají každý týden v jiném řetězci. Řeč je 
o slevových neboli promočních akcích. 
Obchodní řetězce loni 54 procent tržeb 
získali na zboží, které v okamžiku pro-
deje bylo „v akci“. Tuzemák třeba podle 
výrobců nesmí chybět v žádném letáku 
lákajícím na zlevněné potraviny. Několik 
značek tradiční zlatavé lihoviny, které 
jsou k mání na českém trhu, se neustá-
le střídá ve slevách. Výsledkem je, že 80 
procent veškerého tuzemáku se v Česku 
prodá v akci.

„Kategorie rumu a vodek je dlouho-
době silně promována, protože dokáže 
zaujmout a přitáhnout zákazníky do 
obchodu. Z dat je také vidět, že pokud 
řetězec omezí promoce na tyto katego-
rie, okamžitě ztrácí svoji tržní pozici, 
kterou velmi těžko předtím získával,“ 
vysvětluje obchodní ředitel společnosti 
Stock Plzeň-Božkov Pavel Švarc. V závě-
su za tuzemákem se drží hořké bylinné 
likéry, nealkoholické nápoje, káva, pivo 
a vodka. Naopak nejméně se v akcích 
prodávají oleje, koření, bonbony či bale-
ný chleba. Znamená to, že slevové akce 
se na tržbách těchto produktů podílejí 
ze 30 až 40 procent.

„Společně s masem a mlékem je pivo 
kategorií, kvůli které je podle společ-
nosti GfK polovina lidí ochotna vybrat 
si konkrétní prodejnu. I proto se podíl 
promočních objemů u piva pohybuje 
nad průměrem českého maloobchodu,“ 
vysvětluje obchodní ředitel Plzeňského 
Prazdroje Tomáš Mráz. „Tato pekelná 
spirála se točí směrem dolů od chvíle, 
kdy k nám přišly první obchodní řetězce 
a nasadily tuto v zásadě primitivní me-
todu podpory prodeje. Tempo se zrych-
lilo hlavně v krizi, to již s vydatnou po-
mocí výrobců, kteří se tak snažili udržet 
objemy dodávek při poklesu poptávky,“ 
popisuje Tomáš Krásný, který se v retai-
lu pohybuje od devadesátých let a nyní 
je partnerem agentury Blue Events po-
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řádající konference. Tvrdá data o ros-
toucím podílu promočních akcí sbírá 
společnost Nielsen z pokladních bločků 
větších obchodů s potravinami a smí-
šeným zbožím. „V roce 2009 byl podíl 
akcí z celkových tržeb 35 procent, o tři 
roky později 45 procent a v roce 2015 
polovina,“ přibližuje Mária Hukelová 
z Nielsenu. „Situace v podstatě dospě-
la do stavu, kdy zákazník nakupuje jen 
výrobky zveřejněné v akční nabídce, cí-
leně takové výrobky vyhledává, a pokud 
zrovna nejsou v nabídce, je ochoten si 
i počkat, až se v nabídce objeví,“ potvr-
zuje Ladislav Žemlička, obchodní ředitel 
společnosti Fruko Schulz, výrobce alko-
holických nápojů.

Zákazník je samozřejmě rád, že si 
může Božkov Tradiční koupit za 89,90 
místo 144,90 koruny jako začátkem to-
hoto týdne v Tesku (nyní s blížícími se 
Velikonocemi už také v akci zdražil). 
Zejména výrobce to ale trápí. Nakupo-
vání podle slev se totiž negativně po-
depisuje na věrnosti značce a prodejně. 
„Ničí přirozený průběh výroby, prodeje 
i spotřeby. Dělají z výrobců, obchodníků 
i spotřebitelů něco jako hada, který se 
párkrát za rok nažere k prasknutí a pak 
se jen tupě povaluje,“ uvádí Krásný. 
Akce trvají zpravidla několik dní a dané-
ho výrobku obchody prodají několika-
násobně více, ale za nižší cenu. „Prodeje 
se mohou zvýšit v rozmezí od 50 až po 
400 procent, vždy záleží na konkrétním 
produktu a hloubce promoce. Samo-
zřejmě se spotřebitelé rádi předzásobí 
a po skončení promoční akce zase pro-
deje klesnou,“ přibližuje Tomáš Mráz za 
Prazdroj. Podle jiných výrobců je možné 
až sedminásobné zvýšení prodejů, po-
kud jsou v promoci atraktivní značky 
a akce se dobře připraví včetně vystave-
ní v prodejně.

Do zásoby, nebo do popelnice?
Otázkou je, zda je promoční akce pro 

výrobce a obchodníka v konečném dů-
sledku přínosem a tržby jim spíše nesní-
ží. Záleží na druhu výrobku i na tom, jak 
se obchodník s výrobcem podělí o sráž-
ku z ceny. Některé akce jsou domluve-
né, jiné řetězec připravuje sám. Obchod 
zpravidla dělá akci kvůli tomu, aby na 
pár typů zlevněného zboží nalákal do 
obchodu zákazníky a vydělal na „zbýva-
jícím“ nákupu za běžné ceny. Různé typy 
výrobků se přitom v akcích chovají jinak 
a tržby za ně mají rozdílný průběh.

Výrobci rozlišují, zda jde o výrobky, 
které člověk kupuje plánovaně, anebo 

patří mezi takzvané impulzní nákupy. 
Dražší a speciální výrobky, jako je tře-
ba káva či zmíněný tuzemák, lidé spíše 
nakupují plánovaně a příliš je nezamě-
ňují s jiným zbožím. Naopak sušenky či 
brambůrky si často koupí jen proto, že 
ho zaujmou v obchodě. „V akci se jedná 
řádově o násobky prodejů, po skonče-
ní pak nastává útlum. U kávy je to tím 
výraznější, že se jedná o kategorii s plá-
novaným nákupem, na rozdíl třeba od 
čokoládových tyčinek, které se nakupují 
impulzivně,“ popisuje Andrea Brožová, 
mluvčí Nestlé, výrobce cukrovinek či 
kávy Nescafé. „V případě brambůrků se 
jedná o vysoce impulzivní kategorii, kdy 
zákazník kupuje, na co narazí na prodej-
ní ploše. Atraktivní cena je v jejich pří-
padě nástroj, jak maximalizovat prodeje 
a spolu s počty a velikostí druhotných 
umístění na prodejní ploše zvýšit šan-
ce ke koupi,“ vysvětluje Pavel Šercl, šéf 
společnosti Intersnack, výrobce a pro-
dejce slaných pochutin značky Bohe-
mia či Pombar. Většina výrobců shodně 
uvádí, že cestou, jak z dnešní promoč-
ní spirály trochu utéci, je soustředit se 
na prémiovější výrobky. U nich je totiž 
možné držet cenu i marže výše, na rozdíl 
od masové produkce.

Stock proto například prodává levněj-
ší a méně procentní Božkov Tradiční za 
méně než 100 korun, což je u alkoholu 
pro hodně zákazníků limit, a marže do-
hání na dražším Božkovu Original. Po-
dobný model vyznávají i další výrobci. 
Krásný vidí na základě zahraničních 
zkušeností ještě další řešení, které by 
bylo výhodné i pro zákazníky. „Jde o za-
vedení úplně jiné cenové strategie, ze-
jména každodenně nízkých cen, tak jak 
je to běžné třeba v Německu. Ostatně 
známe to i u nás z Hornbachu a částeč-
ně z Lidlu. Tyto ceny jsou stabilně níz-
ké, pod dnešními regálovými cenami, 
ale nad akčními cenami,“ uvádí Krásný. 
A dodává, že zákazník by neutratil více, 
ale ušetřil by si časově náročnou letá-
kovou turistiku a omezil by nesmyslné 
nákupy do zásoby, tedy často i „do po-
pelnice“.
ZDROJ: IDNES.CZ, AUTOR: MARTINA 

PATOČKOVÁ, 22. 3. 2018

Točené pivo, vodné nebo oprava bot. 
Vláda navrhla, u čeho snížit DPH

Návrh na desetiprocentní sazbu DPH 
pro stravování, čepované pivo, některé 

služby nebo vodné a stočné poslalo mi-
nisterstvo financí k připomínkám. Změ-
na, ke které se kabinet v demisi zavázal 
v programovém prohlášení vlády, by 
státní pokladnu připravila o 3,3 miliardy 
korun. Resort hodlá výpadek dorovnat 
lepším výběrem daní. Většina sněmov-
ních stran by však chtěla větší rozšíření 
vybraných položek. Například o základní 
potraviny (u nich nyní sazba DPH činí 15 
procent). S tím vláda v demisi ale nepo-
čítá. Ředitel pražského pivovaru Milan 
Wimmer zatím nemá jasno – v případě, 
že by návrh ministerstva prošel – co by 
to znamenalo pro ceny piva. „Pokud 
ministerstvo počítá s tím, že DPH sníží 
hlavně kvůli tomu, abych si vykompen-
zoval náklady, tak si je vykompenzuju,“ 
poznamenal.

Majitel květinářství Pavel Hruška pro-
dá denně v centru Prahy několik desítek 
řezaných květin. I pro ně počítá návrh 
s nižší sazbou daně. Hruška soudí, že by 
to mohlo ceny snížit, ale jen částečně. 
„Pokud si někdo koupí karafiát, tak to 
znát nebude, když ale půjde o exotickou 
květinu, může to být třeba 10 korun,“ 
odhadl dopad.

Dojde ke zlevnění vodného a stoč-
ného?

Ministerstvo předkládá svůj návrh 
coby kompenzaci pro podnikatele, kteří 
museli zavést elektronickou evidenci tr-
žeb. Někde však očekává přímo snížení 
ceny – například u vody. Do nižší sazby 
by se měly dostat například také úklido-
vé služby, opravy oděvů a bot nebo ka-
deřnictví a kosmetika. „Je to vždycky na 
vůli toho jednotlivého podnikatele, jestli 
to promítne, nebo nepromítne do ceny. 
Ale zcela jistě jsme schopni pohlídat 
to, aby se to promítlo do ceny vodného 
a stočného.“ Alena Schillerová (nestr. za 
ANO), ministryně financí v demisi.

Podle ODS by se záležitost energií 
měla brát jako celek a  „nevytahovat 
z toho vodu“. Poslanec a ekonomický 
expert strany Jan Skopeček podotkl, že 
„došlo na naše slova, že se budeme rok 
co rok bavit o tom, jaké zboží kam zařa-
dit“. Podle ODS by místo tří sazeb DPH 
stačila jedna. Většina sněmovních stran 
by do nejnižší sazby také chtěla zařadit 
základní potraviny. To má v programu 
ODS i ČSSD, pro jsou také lidovci, Piráti 
a komunisté.

Předseda Zemědělského svazu ČR 
Martin Pýcha by uvítal zařazení zá-
kladních potravin, jako je chléb, mléko 
a mouka, do nižší sazby. Podle svazu by 
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nižší DPH u základních surovin mělo 
srovnat ceny českých potravin se zahra-
ničními. Podle ministerstva financí by se 
ale takový efekt vůbec nemusel dostavit. 
Vybírání potravin by bylo údajně kom-
plikované a státní pokladna by příšla 
o dalších šest miliard. Návrh minister-
stva financí je nyní v připomínkovém ří-
zení. Pokud projde navrhovaná podoba, 
měly by změny začít platit od příštího 
roku.
ZDROJ: ČESKÁTELEVIZE.CZ, AUTOR: ZEM, 

19. 3. 2018

Tisková zpráva SVS – Řeznictví na 
Hodonínsku vydávalo polské kuřecí 
za české

Státní veterinární správa /SVS/ od-
halila při kontrole v prodejně malého 
řeznictví v okrese Hodonín několik zá-

važných porušení předpisů – mimo jiné 
klamavé značení prodávaného kuřecího 
masa a prodej prošlých vnitřností. Poru-
šení zákona o potravinách a veterinár-
ního zákona bude s provozovatelem ře-
šeno v rámci správního řízení. Za prodej 
klamavě značených a prošlých potravin 
je dle platné legislativy maximální poku-
ta až 50 milionů Kč.

V  chladicí vitríně v  prodejně a  ve 
skladovacích prostorech bylo nalezeno 
téměř 20 kg prošlého kuřecího masa 
a kuřecích jater. Při bližší kontrole do-
dacích listů byly zjištěny nesrovnalosti. 
Konkrétně kontrola zjistila, že část jater 
byla dodána do prodejny již dříve v čer-
stvé formě, následně byla provozovate-
lem zamrazena a poté opět rozmrazena 
a prodávána jako čerstvá. Tento způsob 
nakládání s živočišnými potravinami 
legislativa zakazuje, představuje totiž 
pro spotřebitele zdravotní riziko. SVS 
proto provedla znehodnocení prošlých 

produktů a nařídila jejich likvidaci na 
náklady provozovatele.

Při kontrole dodacích listů bylo dále 
zjištěno, že část drůbežích produktů 
nacházejících se v chladicí vitríně není 
v  těchto dokladech uvedena. Provo-
zovatel přiznal, že v prodejně dochází 
k porcování kuřat a jejich vykosťování, 
avšak k této činnosti není provozovna 
u krajské veterinární správy registrová-
na. Další závažné nedostatky byly zjiš-
těny u označování nebaleného kuřecího 
masa, u kterého provozovatel uváděl 
jméno jiného dodavatele, než který byl 
uveden na dodacích listech.

U 50 kilogramů nabízeného kuřecího 
masa bylo zjištěno klamavé označení. Pro-
dejce je vydával za české, přestože stejně 
jako zbytek kuřecího masa, které byl na-
opak označen správně, pocházelo z Polska. 
Tímto jednáním se podnikatel dopustil zá-
važného přestupku – klamání spotřebitele.
SVS, 06. 03. 2018
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Odrůdová skladba ve  švýcarském 
kantonu Wallis

V kantonu Wallis se k 31.12.2017 na-
cházelo 4.825 ha vinic, což znamená 
oproti roku 1991 pokles o 441 ha. Z toho 
2.941 ha tvoří modré a 1.884 ha bílé od-
růdy. Plocha modrých odrůd se zvýšila 
o 129 ha, přičemž kulminovala v letech 
2007 a 2008, kdy dosáhla téměř 3.200 
ha, od té doby plynule klesá. Plocha bí-
lých odrůd se snížila o 570 ha, nejprudší 
pokles byl do roku 2005, kdy dosáhla 
přibližně 2.000 ha, od roku 2013 je již 
stabilní. Zatímco v roce 1991 byl poměr 
modrých/bílých odrůd 53/47 %, nyní je 
to 61/39 %.

Průměrné stáří vinic je 26,8 roku, vi-
nic mladších 5 let je 372 ha.

Obnova vinic – v průměru se vysazuje 
1,77 % plochy nových vinic.

Plocha podle odrůd:
Nejčastějšími odrůdami jsou Pinot 

noir, Chrupka bílá a Gamay. Celkem tvo-
řily 87,2 % vinic, nyní je to 59 %. Důvo-
dem tak razantního poklesu je podpora 
restrukturalizace vinic, kdy nahrazová-
ní těchto odrůd autochtonními a jinými 
vybranými odrůdami je finančně podpo-
rováno.

Plocha odrůdy Pinot noir se sníži-
la o 287 ha na 1.445 ha, do roku 1999 
se zvyšovala z 1.732 ha až na přibližně 
1.800 ha, od té doby trvale klesá. Podíl 
této odrůdy na celkové ploše vinic tak 
klesl z 32,9 na 29,9 %. Průměrný věk 
porostů činí 31 let, ve stáří do 10 let je 
pouze 96 ha. 

Zastoupení odrůdy Chrupky bílé pěs-
tované ke zpracování na víno se snížilo 
podstatně prudčeji. Z 1.875 ha na 850 
ha. Pokles probíhá vcelku plynule. Podíl 
na celkové ploše vinic klesl z 35,6 % na 
17,6 %. Průměrné stáří porostů činí 36,5 
roku a vinic do 10 let je jen 65 ha, při-
čemž do 5 let pouze 17 ha.

Pěstování odrůdy Gamay se podařilo 
rovněž výrazně snížit, z 984 ha na 554 
ha. Od roku 1999 je pokles plynulý. Podíl 
na ploše vinic se snížil z 18,7 na 11,5 %. 
Průměrný věk porostů činí 34 let a vinic 
do 10 let je pouze 35 ha.

Ze zahraničí
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Bílá autochtonní odrůda Arvine se 
v souladu s cílem restrukturalizace značně 
rozšiřuje. Z původních 39 ha (1991) se roz-
šířila na 211 ha. Tím je dán i průměrný věk 

porostů ve výši 15,6 roku a plocha vinic 
mladších 10 let činí 65 ha, do 5 let je 42 ha.

Modrá autochtonní odrůda Cornalin se 
rovněž výrazně rozšiřuje. Z původních 14 

ha její plocha vzrostla na 149 ha. Průměrný 
věk činí 15 let a porostů do 10 let je 40 ha.

Modrá autochtonní odrůda Humagne 
rouge je třetí odrůdou s výrazným ná-
růstem plochy. Ze 44 ha se rozšířila na 
142 ha. Průměrný věk činí 19 let a vinic 
mladších deseti let je 26 ha.

Všechny autochtonní odrůdy dohro-
mady tak v období 1991 až 2017 zvýšily 
svůj podíl na vinicích kantonu Wallis 
z 2,3 na 11,9 %, jak je patrné z obr. 4.

Pěstování odrůdy Sylvánské zelené 
se po značném propadu opět dostalo na 
výchozí stav. V roce 1991 se tato odrůda 
pěstovala na 271 ha, do roku 1999 se její 
plocha prudce snížila na 200 ha a pak 
plynule narůstala na současných 270 ha. 
Průměrný věk vinic činí 24,4 roku a vi-
nic mladších deseti let je 66 ha.

Dynamický start zažívá odrůda Syrah, 
z původních 19 ha dosáhla 170 ha. Prů-
měrný věk porostů vykazuje 17,7 roku 
a vinic pod 10 let je 23 ha.

Plynule narůstá i plocha odrůdy Char-
donnay, ze 46 na 73 ha. Průměrné stáří 
vinic činí 22,1 roku a plocha vinic mlad-
ších deseti let je 14 ha.

Odrůda Pinot gris vykazuje složitější 
průběh vývoje plochy, i když u ní rovněž 
došlo k mírnému nárůstu. Z původních 
52 ha, které byly až do roku 1999 stabil-
ní, se pak do roku 2007 plocha zvyšovala 
na 75 ha. Od roku 2015 nastal pokles na 
současných 67 ha. Průměrný věk poros-
tů činí 23 let a vinic do 10 let je 8 ha.

Dynamicky se vyvíjí rovněž odrůda 
Merlot, z 1 ha na 134 ha, růst nastal až 
od roku 2000. Průměrný věk vinic je 11,1 
roku a plocha porostů do deseti let činí 
46 ha.

Stará jurská odrůda Savagnin blanc 
(připomínající Tramín) se rovněž rozši-
řuje. Její plocha narostla ze 14 ha na 171 
ha, prudký nárůst nastal od roku 2013. 
Průměrné stáří je 11,7 roku a vinic do 10 
let je vysázeno 95 ha.

Plocha vinic odrůd u nás méně zná-
mých je uvedena na obr. 5. Celkem je 
jich vysázeno 269 ha, mají průměrné stá-
ří 14,1 roku a porostů do 10 let je 74 ha.
PODLE ZPRÁVY STAND UND ENTWICKLUNG 

DES SORTENBESTANDES IM WALLISER 

WEINBERG KANTONÁLNÍHO REGISTRU 

VINIC ZPRACOVAL JIŘÍ SEDLO. STAV DAT JE 

K 31. 12. 2017, GRAFY JSOU PŘEVZATÉ. 

Italští producenti vína představili 
návrhy označování alkoholických 
nápojů prostřednictvím QR kódů 

–20

20

Arvine

39 ha

211 ha

60

100

140

180

220

0

25

2,3 %
in % vom Walliser Weinanbau

1991

11,9 %

2017

50

75

100

Cornalin

14 ha

149 ha

Humagne Rouge

44 ha

142 ha

Amigne

18 ha

42 ha

Humagne

6 ha

29 ha

Rèze

1 ha 3 ha

Obr. 4: Vývoj plochy vinic autochtonních odrůd

0

50

100

150

0

250

Fläche weiterer Rebsorten

1991

269 ha

2017

500

750

1 000

1 250

Ancello�a

22 ha

0,3 ha

Gamaret

107 ha

0,4 ha

Garanoir

22 ha

0,7 ha

Carminoir

7 ha

Galo�a

11 ha

Diolinoir

100 ha

4,5 ha

Obr. 5: Plocha vinic nově rozšiřovaných v kantonu Wallis jako „zlepšující odrůdovou skladbu“

0

250

Fläche weiterer Rebsorten

1991

212 ha

142 ha

2017

500

750

1 000

1 250

0

25

50

75

45
 h

a
35

 h
a

M
ar

sa
n

n
e

33
 h

a42
 h

a
M

u
sc

at

25
 h

a
11

 h
a

P
in

ot
 b

la
n

c

8 
h

a14
 h

a
M

ü
ll

er
 T

h
u

rg
au

7 
h

a
19

 h
a

R
ie

sl
in

g

10
 h

a
V

io
gn

ie
r

27
 h

a
3 

h
a

C
ab

er
n

et
 S

au
v

ig
n

on

27
 h

a
2 

h
a

0 
h

a

2 
h

a
C

h
en

in
 b

la
n

c
0 

h
a

C
ab

er
n

et
 F

ra
n

c

6 
h

a
2 

h
a

G
ew

ü
rz

tr
am

in
er

24
 h

a
1 

h
a

Sa
u

v
ig

n
on

 B
la

n
c

Obr. 6: Plochy dalších, v kantonu málo rozšířených odrůd



14Vinařský věstník 3/2018 zpět

Italští zástupci vinařského průmyslu 
6. března 2018 v Bruselu představili ná-
vrhy etiket pro IT vládou podporovaný 
„Projekt udržitelného vína.“ Na etiketách 
jsou zobrazeny QR kódy, které spotřebi-
telům poskytnou informace o projektu 
i o složení a původu výrobku. Proti návr-
hu se ohradila zdravotnická organizace 
European Alcohol Policy Alliance, která 
dlouhodobě vystupuje proti poskytování 
informací o výrobku spotřebitelům pro-
střednictvím QR kódů. European Alco-
hol Policy Alliance navíc v předchozích 
dnech zveřejnila zprávu, podle které se 
sektor pěstitelů a producentů vína při 
čerpání dotací ze SZP dopouští chyb, 
EAPA nevylučuje ani možné zneužívání 
dotací. V rámci reportu proto definuje 
doporučení, jak dotace pro sektor ve výši 
250 milionů € ročně čerpat efektivněji. 
ZDROJ: ZPRAVODAJ PK ČR 12/2018

Zástupci producentů alkoholu před-
ložili samoregulační návrh na ozna-
čování výživových hodnot alkoholic-
kých nápojů

Zástupci  producentů a lkoholu 
12. března 2018 předložili komisaři pro 
zdraví a bezpečnost potravin Vytenisu 
Andriukaitisovi samoregulační návrh 
na označování výživových hodnot al-
koholických nápojů. V návrhu podpořili 
možnosti označování prostřednictvím 
QR kódů, čárových kódů, a interneto-
vých odkazů.

Kódy by měly zpřístupnit informace 
o počtu kalorií na 100 ml, na rozhodnutí 
producenta by pak mělo být, zda uve-
de i množství cukru a tuku nebo počet 
kalorií na jednu porci. Pokud Komise 
vyhodnotí návrhy jako nedostatečné, 
do konce roku 2019 by měla představit 
vlastní návrhy. Implementace nového 
systému označování by měla probíhat 
od března 2021.
ZDROJ: ZPRAVODAJ PK ČR 13/2018

Nejstarší německá odborná vinařská 
škola ve Weinsbergu oslaví 150 let 
existence

Škola se nezabývala jenom výukou, ale 
postupně přibrala i výzkum a šlechtění, 
byly zde vytvořeny odrůdy Dornfelder 
a Kerner. V současnosti škola navazuje 
spolupráci s vysokými školami, aby bylo 
možné zavést bakalářské studium, bez 

toho už to nejde, jak se vyjádřil ředitel 
školy.

Začátky, jako vždy, byly těžké. Komor-
ní rada Immanuel Dornfeld navrhoval 
vznik institutu pro vinařství již v roce 
1849. O vznik teoreticko-praktického 
učebního ústavu pro vinařství se v roce 
1850 i zemědělský profesor Karl Wilhelm 
Göritz. Ale kvůli prázdné státní poklad-
ně ministerstvo církevních a školních 
věcí o vzniku rozhodlo až koncem roku 
1867. Důvodem pro vznik byla i podpo-
ra exportu württemberského vína, pře-
devším do Bavorska, Slezska a na sever 
Německa. Výuka byla zahájena v únoru 
1868, celkem měla škola 6 „chovanců, 
mladíků ze stavu vinohradníků“. Dívky 
nastoupily až po 100 letech, první v roce 
1969 na obor vinařský technik. 

Dosud školu absolvovalo asi 7 tisíc 
žáků z 22 zemí, např. z Chile, Japonska, 
Thajska, Jižní Afriky. Spektrum vy-
učovaných oborů se trvale rozšiřovalo. 
K původnímu techniku pro vinohradnic-
tví a enologii přibyli mistři ovocnářství, 
vinařství, obchodu s vínem a palírnictví. 
K experimentům disponuje škola 40 ha 
vinařského statku a 60 ha ovocnářské-
ho statku. Dobrému jménu škola děkuje 
i šlechtění révy, které zde bylo zahájeno 
v roce 1907. V současnosti je odrůdou 
Kerner v Německu osázeno 2.900 ha vi-
nic a Dornfelder s 8.000 ha je po Pinot 
noir druhou nejčastější modrou odrů-
dou. V současnosti je šlechtění zaměře-
no na PIWI odrůdy.

Země podporuje školu ročně 5 mil. 
€ a dalších 1,2 mil. € získává z prodeje 
vína, destilátů a moštů. Prodejna nabízí 
i ocet, olej, vinné želé a pralinky.  
WWW.SWP.DE/HANS GEORG 

FRANK/21.02.2018/JS

V Rakousku byl pro případy nouze 
povolen přípravek k oddálení rašení 
révy na bázi oleje jako ochrana před 
jarním mrazem

Aplikuje se na ještě nerašící zimní 
očka, olej působící na látkovou výměnu 
révy, uzavře průduchy a brání tak vý-
měně CO2. V konečném důsledku dojde 
k oddálení rašení, ale jednotlivá vývojo-
vá stadia se postupně před sklizní dostá-
vají do normálu. Přípravek se jmenuje 
„Naturen Bio Schädlingsfrei Obst und 
Gemüse Konzentrat“ a lze s ním docílit 
oddálení rašení o 5 až 21 dnů.

První aplikace se provádí ve fenofázi 
BBCH 01 (začátek nalévání oček) 10 % 

roztokem přípravku. Druhá aplikace se 
provádí podle vývoje asi za 14 dnů, avšak 
nejpozději ve stadiu BBCH 03 (konec na-
lévání oček), protože zelené části nesmí 
být přípravkem zasaženy.
DER WINZER/8. 3. 2018/JS

V Jižních Tyrolích probíhá výzkum 
s genovou manipulací u révy

Cílem je zvýšit odolnost stávajících 
odrůd révy vinné, biovinaři s tím nesou-
hlasí. Výzkum probíhá v laboratořích 
centra v Laimburgu. Zkouší například 
autochtonní odrůdy jako je třeba Ver-
natsch (Trolínské) „obohatit“ o cizí geny 
rezistence, aniž by se změnily ostat-
ní vlastnosti odrůdy. V EU zatím ten-
to způsob zvyšování odolnosti rostlin 
v běžné praxi není povolen. Připojením 
nových genů z jiných rostlin do stávající 
DNA révy se zatím ale zvýšení odolnosti 
příliš nedaří.  
WWW.TIROL.ORF.AT/28. 02. 2018/JS

V Bádensku-Württembersku nepo-
stačuje státní podpora na pokrytí 
škod způsobených jarními mrazy 
2017

Součet žádostí poškozených zemědělců 
a vinařů, po odečtení odškodnění pojiš-
ťovnami a nevzniklých nákladů, činí po-
dle zemského ministerstva zemědělství 
přibližně 109 mil. €, ale v rozpočtu je na-
plánována necelá polovina, 49 mil. €. Pro-
to byla schválena výplata škod jen do výše 
47 % původně plánované. Nejvíce poško-
zeno bylo okolí Bodamského jezera. Prů-
měrná škoda na jednu žádost se pohybuje 
kolem 60.000 €. Nejvíce poškozeny byly 
jádroviny (61,1 mil. €), následovala réva 
(26,3 mil. €) a peckoviny (14,22 mil. €). 
DDW/AGE/1. 3. 2018/JS

Josefu Glattovi byl udělen odborný 
titul profesor

Dlouholetý ředitel Svazu vinařů Ra-
kouska Dipl. Ing. Josef Glatt, MBA, 
známý z dřívějších přednášek i u nás, 
obdržel z rukou spolkového ministra 
pro vzdělávání, vědu a výzkum prof. Dr. 
Fassmanna 6.3.2018 titul profesor. Vý-
znamné ocenění získal za své aktivity 
při vzdělávání dospělých. 
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Jako ředitel Svazu vinařů Rakouska 
a mluvčí odborné veřejnosti se výrazně 
podílí na programech dalšího vzdělávání 
a předává své odborné vědomosti o ra-
kouském vinařství v rámci přednášek 
dalším. Jako šéfredaktor odborného ča-
sopisu Der Winzer má velký podíl na vy-
váženém zveřejňování informací v obo-
ru vinohradnictví. Josef Glatt obdržel již 
dříve stříbrný čestný odznak za zásluhy 
o republiku. Blahopřejeme!!!
DER WINZER/8. 3. 2018/JS

Novou spolkovou ministryní země-
dělství v Německu je vinařka

Julia Klöckner (45 let) je novou spol-
kovou ministryní zemědělství. Pochází 
z vinařské rodiny v Porýní-Falci poblíž 
města Bad Kreuznach. V roce 1995/1996 
byla vinařskou královnou Německa. 
Vystudovala politické vědy, katolickou 
teologii a pedagogiku na Johannes-Gu-
tenberg-Universität in Mainz. Než se 
začala plně věnovat politice, pracovala 
mimo jiné jako redaktorka odborných 
vinařských časopisech Weinwelt a So-
mmelier. V  letech 2002 až 2011 byla 
poslankyní spolkového parlamentu Ně-
mecka za CDU. V zemských volbách Po-
rýní-Falce 2011 a 2016 vedla kandidátku 
CDU a byla dosud předsedkyní stranic-
kého klubu v zemském parlamentu. Od 
roku 2012 je spolkovou místopředsed-
kyní CDU.
WWW.TOPAGRAR.COM/22. 2. 2018/JS

Macron jako obhájce vinařů. Alkoho-
lismus prý způsobuje pivo a destilá-
ty, víno ne

PAŘÍŽ/PRAHA Je třeba přestat otra-
vovat Francouze hloupostmi, řekl prezi-
dent Emmanuel Macron o návrzích své 
ministryně zdravotnictví, která vytáhla 
do boje proti francouzskému národní-
mu nápoji a požaduje změnu v přístupu 
k vínu. Sklenku vína si dá k obědu i k ve-
čeři, stejně jako mnohý další Francouz. 
Prezident Emmanuel Macron to před 
pár dny přiznal na zemědělském vele-
trhu s tím, že problém opilosti mládeže 
se týká piva a destilátů, vína však ne. 
Připomněl také, že jeho vláda předložila 
zákon povolující reklamu na vinařskou 
turistiku a že během svého mandátu ne-
hodlá zpřísňovat zákon z roku 1991 o al-
koholu a tabáku.

Macron chce zpřísnit podmínky ža-
datelům o azyl. Může to rozdělit par-
lamentní většinu

Jiný názor má ale ministryně zdravot-
nictví Agnes Buzynová, která se v únoru 
proti pití vína jasně vymezila: „Nechá-
váme Francouze, aby si mysleli, že je 
víno chrání a přináší jim něco dobrého, 
na rozdíl od ostatních alkoholů. To ale 
není pravda, z vědeckého hlediska je je-
den alkohol jako druhý,“ prohlásila mi-
nistryně v televizi France 2. Její názor 
pak tento týden podpořilo v otevřeném 
dopise, zveřejněném v deníku Le Figaro, 
devět předních francouzských odborní-

ků v oblasti adiktologie, výživy a veřej-
ného zdraví. „Zdravotní dopady nezáleží 
na druhu alkoholu, ať už jde o víno, de-
stiláty, nebo pivo. To, co se počítá, je jen 
množství vypitého alkoholu,“ napsali lé-
kaři a ocenili odvahu Buzynové zaútočit 
na francouzský „národní totem“.

Téměř 3 sklenice vína denně
Vědci poukazují na fakt, že ve Francii 

je i přes pokles v posledních padesáti 
letech konzumace alkoholu stále vel-
mi vysoká: každý dospělý vypije ročně 
v průměru 12 litrů čistého alkoholu, tedy 
2,6 skleničky denně. Zatímco tři čtvrti-
ny populace pijí méně, než činí průměr, 
zbývající čtvrtina se postará o 75 pro-
cent v zemi prodaného alkoholu. Její 
spotřeba má tedy k umírněnosti daleko, 
upozorňují signatáři dopisu. Ve Francii 
zabije alkohol asi 50 tisíc lidí ročně a je 
také po kouření druhým nejčastějším 
spouštěčem rakoviny. Alkohol, zvláště 
víno, je podle odborníků zdrojem domá-
cího násilí, nezřízeného pití, mentálních 
poruch, sebevražd a smrtelných doprav-
ních nehod. Lékaři proto apelují na od-
povědnost poslanců a vlády a navrhují 
přijetí národního plánu pro boj s alkoho-
lismem. Garantem by měl být prezident 
Macron. Připomínají také průzkum, po-
dle něhož považuje 60 procent Francou-
zů právní úpravy týkající se alkoholu za 
nedostatečné.

Francouzský prezident ale výzvy lé-
kařů i ministryně zřejmě nevyslyší. Na 
nedávném setkání s mladými vinaři 
v Elysejském paláci Buzynovou, pů-
vodní profesí lékařku, hodil takříkajíc 
přes palubu. „Je třeba přestat otravovat 
Francouze takovými hloupostmi,“ ci-
tovala jeho slova na adresu ministryně 
francouzská mutace magazínu Slate. 
V tomto názoru ho podpořil i šéf vlád-
ního hnutí Republika vpřed! Christophe 
Castaner. Ten uvedl, že „víno je alkohol, 
který není silný“.

Macron si je dobře vědom důležitosti 
vinařského resortu pro ekonomiku i po-
třebu podpory francouzských venkova-
nů. Na ty se obrací nový šéf pravicových 
Republikánů Laurent Wauquiez, který 
jim při každé příležitosti opakuje, že 
Macron je městským prezidentem, jehož 
problémy v regionech nezajímají.

Národní zrada
Argumenty, proč je víno součástí fran-

couzské civilizace, se objevily i v deníku 
Le Figaro v článku podepsaném „milov-
níky vína“. „Návrhy ministryně Buzyno-
vé jsou nepřijatelné a neomluvitelné,“ 

Josef Glatt první z leva, valná hromada Svazu vinařů Rakouska 2017 
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píší v něm vinařští profesionálové, ob-
chodníci, someliéři, spisovatelé a kritici. 
Konstatují, že když jsou v zahraničí, má 
víno významné místo ve chvíli, kdy ně-
kdo oceňuje francouzskou kulturu nebo 
civilizaci. Kritizovat či omezovat vinař-
ství se ve Francii rovná národní zradě. 
Poznal to v padesátých letech minulého 
století bojovník proti alkoholismu a teh-
dejší předseda Národní rady a premiér 
Pierre Mendes, který si na mezinárod-
ních recepcích nechával demonstrativ-
ně servírovat sklenici mléka. Od milov-
níků francouzských tradic se ale dočkal 
i antisemitských útoků – protože byl 
Žid, odmítal prý pít víno – a tím i celou 
Francii.
ZDROJ: HTTPS://WWW.LIDOVKY.CZ/MILAN 

ROKOS/11.3.2018

V Bádensku-Würtembersku budou 
více dotovat vinice na svazích 

Stuttgart – Udržet vinohradnictví na 
svazích je celospolečenský úkol. V roce 
2017 odsouhlasila Komise EU podporu 
vinic na svazích od roku 2018 je spuš-
těn zemský program podpory. Vinaři 
mohou podávat žádosti o podporu do 
15. května 2018. Žadatel se musí zavá-
zat 5 let obdělávat vinici na svahu. Pro 
rok 2018 se předpokládají žádosti asi 
na 350 ha vinic a v následujících letech 
se počítá s nárůstem plochy. Podporu 
dostanou vinaři, kteří obdělávají vinice 
na svazích přesahujících 45 % svažitos-
ti (20,25o) nebo na úzkých, ručně ob-
dělávaných terasách. Minimální sazba 
dotace činí 150 € a vztahuje se na 5 arů, 

sazba podpory na obdělávaný hektar 
a rok je až 3.000 €.

Vinařství na svazích je marketingovou 
značkou země. Přibližně 5 % plochy vi-
nic se tam nachází na ručně obděláva-
ných svazích a terasách. Tyto vinice jsou 
často nerentabilní a bez podpory by hro-
zilo jejich opuštění. Mimoto je značně 
finančně náročné udržování kamenných 
zdí. Pokud by se vinice opustily, vznik-
ne na nich divoký porost a zdi teras se 
rozpadnou.
WWW.PROPLANTA.DE/22. 03. 2018/JS

Maďarská legislativa upravující uží-
vací právo na zemědělskou půdu po-
dle Soudního dvora Evropské Unie 
porušuje právo EU 

Soudní dvůr EU (SDEU) 6. března 2018 
rozhodl, že maďarská národní legislativa 
upravující tzv. užívací právo na zeměděl-
skou půdu, porušuje právo EU a předsta-
vuje omezení zásady volného pohybu ka-
pitálu. HU legislativa zbavuje osoby, které 
nemají blízký příbuzenský vztah k vlastní-
kům zemědělské půdy v HU, jejich požíva-
cích práv na půdu. HU legislativu zaved-
lo v roce 2013 s cílem odradit zahraniční 
spekulanty od nákupu zemědělské půdy 
v HU. EK zahájila proti HU řízení o po-
rušení právních předpisů EU již v roce 
2016, stejně tak jako s Litvou, Lotyšskem 
a Slovenskem. Na základě rozhodnutí 
SDEU doufají zemědělští investoři, že by 
EK mohla zahájit řízení i proti Polsku, kde 
platí od roku 2016 podobné legislativní 
omezení nákupu zemědělské půdy. 
ZDROJ: ZPRAVODAJ PK ČR 12/2018

Právo na vodu. Podle návrhu, který 
Komise předložila 1. 2. 2018, by člen-
ské státy měly zajistit lepší přístup 
k  pitné vodě, zejména ohroženým 
a marginalizovaným skupinám oby-
vatel. Návrh by měl v praxi znamenat 
instalaci zařízení pro přístup k pit-
né vodě na veřejných místech, vést 
informační kampaně o kvalitě vody 
a zasazovat se  o přístup návštěvníků 
k pitné vodě ve veřejných budovách 
a na úřadech. 
ZDROJ: GOO.GL/PYMNHH

Poptávka po bioproduktech v EU 
převyšuje nabídku a existují obavy, 
že to může „motivovat“ k podvodům 
při prodeji bioproduktů (díky jejich 
vyšší ceně). Evropský účetní dvůr 22. 
2. 2018 oznámil, že prověří kontrolní 
systém produkce, zpracování a distri-
buce a dovozu ekologických produk-
tů a následně vyhodnotí, jak se od 
roku 2012, kdy bylo toto posouzení 
provedeno, změnila důvěra spotřebi-
telů v bioprodukci. Cílem přezkumu 
je zvýšení povědomí o kvalitě biopro-
duktů. 
GOO.GL/IJBDZH

Čtyři grafy ze zprávy Komise o vývo-
ji ČR: 2018 European Semester: Coun-
try Report – Czech Republic
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EVROPSKÁ KOMISE/7. 3. 2018/JS

Evropská komise: Březnové případy 
nesplnění povinnosti (ČR): hlavní 
rozhodnutí

Brusel 8. března 2018
Kvalita paliv: Komise žádá 10 člen-

ských států, aby provedly pravidla pro 
výpočet a podávání zpráv o emisích 
skleníkových plynů u paliv

Evropská komise se dnes rozhodla 
vydat odůvodněné stanovisko určené 
Belgii, České republice, Finsku, Kypru, 
Lotyšsku, Rakousku, Rumunsku, Řec-
ku, Spojenému království a Španělsku, 
jelikož ve svých vnitrostátních práv-
ních předpisech neprovedly pravidla EU 
týkající se jakosti benzinu a motorové 
nafty (směrnice Rady (EU) 2015/652). 
Směrnice stanoví pravidla pro výpočet 
emisí skleníkových plynů u paliv a jiné 
energie z nebiologických zdrojů a po-
dávání zpráv o nich. Nařízení EU má za 
účel zajistit podávání dostatečně přes-
ných zpráv, aby mohla Komise posoudit, 
nakolik dodavatelé plní povinnosti, kte-
ré jim stanoví směrnice o jakosti paliv 
(směrnice 98/70/ES). Účelem směrnice 
o  jakosti paliv je dosáhnout do roku 
2020 přinejmenším 6% snížení intenzi-
ty skleníkových plynů u paliva a dodané 
energie. Metoda výpočtu má také tu vý-
hodu, že omezuje administrativní zátěž 
pro dodavatele i členské státy. Členské 
státy měly pravidla EU týkající se výpo-
čtu a podávání zpráv o emisích skleníko-
vých plynů u paliv ve svém vnitrostát-
ním právu provést do 21. dubna 2017. 
Komise již uvedeným členským státům 

zaslala výzvu v květnu 2017. Jestliže do-
tyčné členské státy nezareagují do dvou 
měsíců od obdržení odůvodněného sta-
noviska, může být věc předložena Soud-
nímu dvoru EU.

Antimonopolní politika: Komise uza-
vírá řízení o nesplnění povinnosti u 18 
členských států, které ve vnitrostátním 
právu provedly směrnici o žalobách o ná-
hradu škody v případě porušení právních 
předpisů o hospodářské soutěži

Evropská komise se rozhodla uzavřít 
řízení o nesplnění povinnosti proti Bel-
gii, České republice, Estonsku, Francii, 
Chorvatsku, Irsku, Itálii, Kypru, Lotyš-
sku, Maltě, Německu, Nizozemsku, Pol-
sku, Rakousku, Rumunsku, Slovinsku, 
Spojenému království a Španělsku, pro-
tože ve svém vnitrostátním právu již 
provedly směrnici o žalobách o náhradu 
škody v případě porušení právních před-
pisů o hospodářské soutěži (směrnice 
2014/104/EU). Tato směrnice pomáhá 
občanům a podnikům při požadování 
náhrady škody, jestliže se stali obětí po-
rušení pravidel EU o hospodářské sou-
těži, jako jsou kartely nebo zneužití do-
minantního postavení na trhu. Směrnice 
také zajišťuje poškozeným snazší přístup 
k důkazům, které potřebují k prokázání 
škody, kterou utrpěli, a poskytuje jim 
více času pro uplatnění jejich nároků. 
Uvedená směrnice je proto zásadní sou-
částí prosazování práva EU v oblasti hos-
podářské soutěže. Členské státy měly po-
vinnost provést ji ve vnitrostátním právu 
do 27. prosince 2016. Ve lhůtě ji provedlo 
sedm členských států. Po zahájení řízení 
o nesplnění povinnosti směrnici v roce 
2017 provedlo 18 členských států. Bulhar-
sko oznámilo provedení počátkem roku 
2018 a nyní se posuzuje, zda jsou prová-

děcí opatření úplná. V roce 2018 přikročí 
Komise ke kontrole souladu provedení ve 
vnitrostátním právu a vyzve dva zbýva-
jící členské státy (Řecko a Portugalsko), 
aby podnikly nezbytné kroky k zajištění 
úplného provedení směrnice.

Finanční služby: Komise uzavírá šest 
řízení, protože členské státy oznámily 
Komisi pravidla pro hypoteční úvěry

Komise vítá, že Česká republika, Dán-
sko, Finsko, Chorvatsko, Lucembursko 
a Řecko provedly ve svém právu směrnici 
o hypotečních úvěrech (směrnice 2014/17/
EU). Směrnice je prospěšná spotřebitelům 
a má vytvořit celounijní trh s hypotečními 
úvěry s vysokou úrovní ochrany spotřebi-
tele. Hlavní ustanovení zahrnují pravidla 
jednání pro poskytovatele, včetně povin-
nosti posoudit úvěruschopnost spotřebi-
tele a poskytovat informace, požadavky 
na schopnosti a znalosti zaměstnanců, 
předpisy týkající se určitých aspektů hy-
potečního úvěru, jako je například před-
časné splacení, úvěry v cizí měně, vázaný 
prodej, finanční vzdělávání, oceňování 
nemovitostí, nedoplatky a zabavení ma-
jetku. Komise se dnes rozhodla ukončit 
řízení o nesplnění povinnosti zahájená 
s těmito členskými státy v květnu 2016.

Evropská komise - Tisková zpráva: 
WiFi4EU: otevírá se registrace pro 
financování bezplatných bezdráto-
vých internetových hotspotů ve ve-
řejných prostorách z prostředků EU

Brusel 20. března 2018 Evropská ko-
mise dnes spustila internetový portál 
WiFi4EU. Obce v celé Evropě se nyní 
mohou zaregistrovat a v polovině květ-
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na bude vyhlášena první výzva pro pro-
jekty. Zaregistrované obce pak budou 
mít šanci využít finančních prostředků 
EU k vybudování bezplatných veřejných 
bezdrátových internetových hotspotů. 
Program WiFi4EU nabízí obcím poukáz-
ky v hodnotě 15 000 EUR na zřízení wi-fi 
hotspotů ve veřejných prostorách, např. 
knihovnách, muzeích, veřejných parcích 
či na náměstích. Cílem iniciativy Wi-
Fi4EU je poskytnout do roku 2020 ka-
ždé evropské vesnici a městu bezplatné 
bezdrátové připojení k internetu v okolí 
hlavních center veřejného života.

Obce mohou použít poukázky Wi-
Fi4EU na nákup a instalaci wifi zaříze-
ní (bezdrátových přístupových bodů) 
v centrech místního veřejného života, 
která si zvolí. Náklady na údržbu sítí po-
nesou obce. Je to první konkrétní krok, 
obcím poskytovat bezplatné wifi připo-
jení. Je to výrazný pokrok a Evropský 
parlament a Rada by měly dokončit prá-
ci na navrhovaném telekomunikačním 
kodexu k zajištění vysokorychlostního 
připojení v celé EU. Iniciativa WiFi4EU 
umožní tisícům Evropanů bezplatný 
přístup k internetu ve veřejných prosto-
rách v celé EU. Díky programu WiFi4EU 
budou moci místní komunity nabídnout 
občanům lepší připojení a umožnit jim, 
aby plně využívali nesčetné možnosti di-
gitalizace. Je to konkrétní krok směrem 
k vytvoření jednotného digitálního trhu. 
Do roku 2020 bude k dispozici z rozpoč-
tu EU 120 milionů EUR na financování 
zařízení pro bezplatné veřejné wifi služ-
by až v 8 000 obcí ve všech členských 
státech a také v Norsku a na Islandu.

Jak o poukázku WiFi4EU žádat?
Fáze registrací: Od 20. března 2018 

by se obce měly registrovat na portálu 
www.WiFi4EU.eu;

Fáze podávání žádostí: První výzva 
bude vyhlášena v polovině května 2018 
a  registrované obce mohou požádat 
o jednu z 1 000 poukázek WiFi4EU prv-
ní série (každá bude na 15 000 EUR). Po-
ukázky budou rozdělovány podle zásady 
„kdo dřív přijde, bude dřív na řadě“.

Fáze přidělení: Komise vyhlásí 1 000 
obcí, které obdrží finanční prostředky 
z první výzvy, přičemž zajistí jejich ze-
měpisnou vyváženost. Každá zúčastně-
ná země obdrží alespoň 15 poukázek.

V příštích dvou letech budou vyhlá-
šeny další čtyři výzvy WiFi4EU. Sítě fi-
nancované z programu WiFi4EU budou 
zdarma, bez reklam a nebudou sloužit 
ke sběru osobních údajů. Finanční pro-
středky získají pouze sítě, které nebu-
dou zdvojovat stávající bezplatné sou-

kromé nebo veřejné nabídky podobné 
kvality v tomtéž veřejném prostoru.
(KRÁCENO)

Švédové pokračují ve snižování kor-
porátních daní. Švédsko hodlá dále 
snižovat daň z příjmu právnických osob 
a napomoci tak zvýšení podnikatelské 
aktivity. Sazba se od 1. ledna 2019 sníží 
ze stávajících 22 % na 21,4 procenta a od 
roku 2021 na 20,6 procenta. Prohlásila 
to ministryně financí Magdalena Ande-
rssonová. Sazba se tak dostane pod prů-
měr EU, který činí 21,5 procenta.
ZDROJ: E15, 22. 3. 2018

Evropská komise – Tisková zpráva - 
Spravedlivé zdanění: Komise zavádí 
první unijní opatření vůči nespolu-
pracujícím daňovým jurisdikcím

Brusel 21. března 2018  Evropská ko-
mise dnes naplňuje svůj závazek, že 
společný unijní seznam jurisdikcí ne-
spolupracujících v daňové oblasti bude 
podpořen účinnými protiopatřeními. 
Komise přijala pokyny, které předsta-
vují první krok ve snaze zabránit tomu, 
aby finanční prostředky EU plynuly přes 
nespolupracující daňové jurisdikce. Díky 
tomu nebudou prostředky EU neúmysl-
ně přispívat k celosvětovému fenoménu 
vyhýbání se daňovým povinnostem.

Dnes schválené pokyny by měly zejmé-
na zajistit, aby finanční prostředky EU na 
vnější rozvojovou činnost a investice ne-
bylo možné poskytovat či převádět přes 
subjekty v zemích, které jsou uvedeny 
na společném unijním seznamu. Tento 
první seznam byl schválen a zveřejněn 
v prosinci 2017 a průběžně se aktualizuje. 
Smyslem nových požadavků je sladit cíl 
EU, jímž je boj proti vyhýbání se daňo-
vým povinnostem na celosvětové úrovni, 
a pravidla, jimiž se řídí využívání fondů 
EU mezinárodními finančními instituce-
mi, jako jsou Evropská investiční banka 
(EIB), rozvojové finanční instituce včetně 
Evropského fondu pro udržitelný rozvoj 
(EFSD) a další způsobilé protistrany.

Unijní černá listina daňových rájů je 
otevřený dokument a přibudou na ni 
ještě další země, pokud nebudou plnit 
přijaté závazky ke zlepšení svých da-
ňových systémů. Komise nedopustí, 
aby finanční prostředky EU přispíva-
ly k vyhýbání se daním na celosvětové 

úrovni. Tato unijní protiopatření by 
měla být pro příslušné jurisdikce varov-
ným signálem, že EU hodlá tuto globál-
ní problematiku skutečně řešit. Dnešní 
pokyny představují platné právní před-
pisy upravující, jak by se mělo zacházet 
s finančními prostředky EU, pokud jde 
o vyhýbání se daňovým povinnostem 
a nespolupracující jurisdikce. Obsahují 
informace o tom, jak by partneři měli 
posuzovat projekty, do nichž jsou zapo-
jeny subjekty v jurisdikcích, které podle 
unijního seznamu nespolupracují v da-
ňové oblasti. Toto posouzení zahrnuje 
řadu kontrol, které by měly identifiko-
vat riziko, že by se podnikatelský sub-
jekt mohl vyhýbat daňovým povinnos-
tem. Před tím, než se prostřednictvím 
určitého subjektu poskytne financování, 
by například mělo být potvrzeno, že pro 
strukturu projektu existují rozumné dů-
vody a nejde jen o využití technických 
detailů určitého daňového systému 
nebo nesouladu mezi dvěma či více da-
ňovými systémy za účelem snížení daně.

Díky novým pokynům budou tato pra-
vidla jednotně interpretována a uplat-
ňována. V zájmu zachování rozvojové 
politiky EU existuje výjimka pro přímé 
financování v případech, kdy se projekt 
reálně uskutečňuje v nespolupracující 
daňové jurisdikci uvedené na seznamu 
a není spojen s praním peněz, financo-
váním terorismu, daňovými podvody ani 
vyhýbáním se dani.

Komise rovněž vyzývá mezinárodní 
finanční instituce i další subjekty, které 
jsou zapojeny do řízení unijního rozpočtu, 
aby v průběhu roku 2018 provedly revizi 
svých interních politik vůči nespolupra-
cujícím jurisdikcím. Tyto politiky by měly 
reflektovat dlouhodobé úsilí EU řešit pro-
blém vyhýbání se daňovým povinnostem 
jak v Unii, tak i na světové úrovni.

Souvislosti
Kromě právních předpisů EU vyzvala 

Komise členské státy, aby se dohodly na 
koordinovaných sankcích, které by se pro-
ti jurisdikcím uvedeným na seznamu pou-
žily na vnitrostátní úrovni. Členské státy 
již odsouhlasily soubor protiopatření, kte-
rá mohou vůči uvedeným zemím uplatňo-
vat, včetně intenzivnějšího monitorování 
a auditů, srážkové daně, zvláštních poža-
davků na dokumentaci a ustanovení proti 
zneužívání daňového systému. Komise 
bude podporovat členské státy v jejich 
úsilí vypracovat v roce 2018 závaznější 
a jednoznačnější přístup k sankcím v sou-
vislosti s unijním seznamem. 
(KRÁCENO)


