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Z domova

Ministr Milek v Lucemburku: Odmí-
tám, aby byla ČR finančně krácena 
nejvíc ze všech evropských zemí, 
kritéria jsou neobjektivní 

19. 6. 2018 – Přibližně o 16 procent 
méně by měla mít Česká republika k dis-
pozici na rozvoj venkova v příštím ev-
ropském programovém období v porov-
nání se současným. Vyplývá to z návrhu 
nových pravidel a  finančního rámce 
Společné zemědělské politiky (SZP), kte-
ré představila Evropská komise. Ministr 
Jiří Milek označil kritéria pro stanovení 
finančních obálek jednotlivých zemí za 
neobjektivní a nejasná.

„V rozpočtu na rozvoj venkova jsme 
kráceni nejvíce ze všech členských stá-
tů. V porovnání se současným progra-
movým obdobím o přibližně 16 procent, 
přitom vůbec nejsou jasná kritéria, která 
Komise použila pro stanovení výsledné 
obálky pro jednotlivé země,“ řekl ministr 
zemědělství Jiří Milek. Hlavním bodem 
včerejšího jednání Rady ministrů v Lu-
cemburku byla právě nová pravidla SZP, 
a to včetně finančního rámce na rozvoj 
venkova a přímých plateb. V novém 
rozpočtovém období je na celou SZP 
připraveno zhruba o 5 procent méně 
peněz než v současném období, všechny 
státy proto budou kráceny. V rámci roz-
voje venkova v průměru přibližně o 15 
procent, ČR však ze všech zemí nejvíce. 
Z tohoto důvodu se ČR připojila k dal-
ším zemím a vyzvala, aby byla zachová-
na alespoň stávající úroveň financování 
jako v současném období.

Za nejproblematičtější Česká republika 
dlouhodobě považuje povinné zastropo-
vání přímých plateb. Nově komise navr-
huje postupné krácení finančních pro-
středků ve výši 25 % pro částku od 60 
tis. do 75 tis. EUR přímých plateb, 50 % 
od 75 tis. do 90 tis. EUR, 75 % od 90 tis. 
do 100 tis. EUR a 100 % nad 100 tis. EUR.

„V České republice máme největší prů-
měrnou rozlohu podniků a také pátou 
nejvyšší četnost podniků nad 100 hek-
tarů. Navrhované zastropování by se tak 
dotklo podniků s významnou živočišnou 
a rostlinnou výrobou. Jde zhruba o 1900 
podniků, které obhospodařují více než 
dvě třetiny české krajiny, zaměstnávají 

polovinu všech lidí v zemědělství a cho-
vají tři čtvrtiny veškerého skotu včetně 
89 procent dojnic. To všechno jsou důvo-
dy, proč nemůžeme s povinným zastro-
pováním souhlasit,“ uvedl ministr Milek. 
Za důležité rovněž považuje, aby pravi-
dla SZP po roce 2020 byla jednodušší 
a  zemědělcům ubyla administrativa. 
Tomu neodpovídá např. nová podmínka 
prokazování „skutečného zemědělce“, 
přičemž podobná podmínka aktivního 
zemědělce byla v současném programo-
vém období změněna na dobrovolnou. 
Každá země by také měla mít možnost 
sama rozhodnout, na základě národních 
specifik, které nástroje použije, aby moh-
la lépe reagovat na strukturální potřeby 
sektoru. „Základní nástroje, jako jsou za-
stropování, degresivita nebo platba na 
první hektary, by podle nás měly zůstat 
dobrovolné,“ řekl ministr Milek.

Na Radě ministrů se hovořilo rovněž 
o návrhu nařízení k Evropskému ná-
mořnímu a rybářskému fondu. Česká re-
publika uvítala avizované zjednodušení 
legislativy v této oblasti, zejména v de-
finování priorit a oblastí podpory, které 
umožní větší flexibilitu pro členské státy 
s ohledem na jejich specifické podmínky. 
Produkce ryb a s ní spojené rybníkářství 
plní na českém venkově tradiční a neza-
stupitelnou environmentální, sociální, 
kulturní a historickou roli. Ministři se 
věnovali i situaci na komoditních tr-
zích či ochraně včel a dalších opylovačů. 
Maďarská delegace předložila společné 
prohlášení ministrů zemědělství Vise-
grádské skupiny a dalších sedmi zemí 
k iniciativě BIOEAST. Ta se týká rozvoje 
znalostního zemědělství, akvakultury, 
lesnictví a bioekonomie.

V rámci bilaterálního jednání se mini-
str Jiří Milek shodl s německou minist-
ryní výživy a zemědělství Julií Klöckne-
rovou na potřebě reálného zjednodušení 
pravidel SZP. Za důležité považují, aby 
zemědělcům skutečně ubyla administra-
tivní zátěž. Tématem jednání byla i ak-
tuální situace ohledně afrického moru 
prasat nebo vzájemná spolupráce v ob-
lasti výzkumu.
TISKOVÉ ODDĚLENÍ MINISTERSTVA 

ZEMĚDĚLSTVÍ

Ministr zemědělství Miroslav Toman 
se dnes ujal funkce 

27. 06. 2018 – Tisková zpráva – Miro-
slav Toman se dnes ujal funkce minist-
ra zemědělství. Stalo se tak za přítom-
nosti premiéra Andreje Babiše poté, co 
převzal jmenovací dekret od prezidenta 
Miloše Zemana. Do čela resortu se tak 
po pěti letech vrací odborník, jehož po-
stoje jsou zemědělské veřejnosti dobře 
známy. Hlavními prioritami nového mi-
nistra je Společná zemědělská politika 
EU, sucho, kůrovec a celá oblast kvality 
potravin.

„Co se týče Společné zemědělské po-
litiky, navržený finanční rámec, který 
představila Evropská komise, je podle 
mě pro české zemědělství nepřijatelný. 
Není možné, aby měla Česká republi-
ka krácený rozpočet pro zemědělství 
a potravinářství, a to až o 20 procent. 
Rozhodně budu usilovat o zachování 
stávající úrovně podpory z EU tak, aby 
se v sektoru mohly rozvíjet malé, střední 
i velké podniky,“ řekl ministr zeměděl-
ství Miroslav Toman.

Pokud jde o sucho je pro ministra To-
mana prioritou jednoznačně zabezpečení 
pitné vody pro obyvatele, vody pro ener-
getiku, ale i pro závlahy a zemědělský sek-
tor. V souvislosti s kůrovcovou kalamitou 
chce Miroslav Toman řešit například fi-
nanční výpomoc postiženým lesům.

Ing. Miroslav Toman, CSc., vystudoval 
Českou zemědělskou univerzitu (dříve 
Vysoká škola zemědělská). Odbornou 
praxi zahájil ve funkci zootechnika ze-
mědělského družstva. Zemědělství se 
věnoval i ve většině pozdějších funkcí 
v soukromých podnicích i ve veřejných 
subjektech. V  letech 2002–2006 byl 
náměstkem ministra zemědělství, od 
července 2013 do ledna 2014 byl minis-
trem zemědělství v úřednické vládě pre-
miéra Jiřího Rusnoka. Od roku 2007 je 
prezidentem Potravinářské komory ČR 
(výkon funkce prezidenta Komory po-
zastavil na období, kdy byl ministrem 
zemědělství)
TISKOVÉ ODDĚLENÍ MINISTERSTVA 

ZEMĚDĚLSTVÍ
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Za dva roky snížit rezidua pestici-
dů v potravinách rostlinného půvo-
du o 10 %. Ministerstvo to navrhuje 
v akčním plánu k bezpečnému pou-
žívání pesticidů 

6. 6. 2018 – Vláda dnes přijala Národ-
ní akční plán k bezpečnému používání 
pesticidů připravený Ministerstvem ze-
mědělství. Materiál navrhuje pětiletou 
strategii na snížení používání přípravků 
v zemědělství i v lesnictví. Jeho cílem 
je snížit o 10 % rezidua prostředků na 
ochranu rostlin v potravinách rostlinné-
ho původu do roku 2020.

Cílem Národního akčního plánu 
je upřednostnit nechemické metody 
ochrany rostlin. Jedním ze způsobů, 
jak snížit používání pesticidů, je zlepšit 
osvětu. Právě proto Ministerstvo zvýší 
počet odborných školení pro subjekty, 
které pracují s chemickými prostřed-
ky v zemědělství a zaměří se například 
i na správné používání přípravků v les-
nictví. Rovněž chce rozšířit projekt de-
monstračních farem, dosud využívaných 
jako ukázek pro vhodné hospodaření 
s půdou, aby se na nich zájemci dozvě-
děli také, jak dodržovat aplikační tech-
niky správného používání přípravků na 
ochranu rostlin.

Národní akční plán se zaměřuje i na 
snížení pozůstatků pesticidů ve vodách. 
Do roku 2020 zavede způsob vzájem-
ného předávání dat mezi Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavem země-
dělským (ÚKZUZ), Českým hydromete-
orologickým ústavem (ČHMÚ), podniky 
Povodí, orgány ochrany veřejného zdra-
ví a výrobci pitné vody o výskytu reziduí 
v povrchových a podzemních vodách, 
a to formou společné databáze a její pra-
videlné aktualizace minimálně dvakrát 
ročně. Je také nezbytné zpřísnit kontro-
lu černého trhu s přípravky na ochranu 
rostlin a zamezit používání nelegálních 
prostředků.
TISKOVÉ ODDĚLENÍ MINISTERSTVA 

ZEMĚDĚLSTVÍ

Informace o čerpání podpor de mini-
mis přístupné pouze konkrétnímu 
příjemci 

6. 6. 2018 – Za účelem zvýšené ochrany 
osobních údajů došlo k omezení přístu-
pu k informacím o příjemcích podpor 
de minimis. Nyní může každý příjemce 
podpor nahlížet pouze na údaje o svých 

vlastních podporách de minimis. Veřej-
ná dostupnost souhrnných údajů o čer-
paných podporách za Českou republiku 
zůstává nedotčena.

S ohledem na toto nové pojetí regist-
ru pro příjemce již není dostupná funkce 
„Vyhledání příjemce“. Není možné vyhle-
dávat údaje o různých subjektech, kaž-
dý však může získat údaje ke své osobě. 
Informace o svých čerpaných podporách 
mohou získat pouze registrovaní uživa-
telé portálu eAgri. 

V této souvislosti upozorňujeme na 
nezastupitelnost institutu ověřování 
možnosti poskytnout podporu de mi-
nimis před jejím poskytnutím poskyto-
vatelem podpory. Povinnost je poskyto-
vateli uložena zákonem č. 215/2004 Sb. 
a ověření probíhá přímo v registru de 
minimis pro poskytovatele, který umož-
ní registrovanému poskytovateli nahlí-
žet na údaje o všech příjemcích podpor 
de minimis.

Další kontrola dříve čerpaných pod-
por de minimis, která je častou pra-
xí poskytovatelů v podobě vyžádání 
čestného prohlášení příjemce podpory 
o jemu poskytnutých podporách, může 
zvýšit jistotu poskytovatele při posky-
tování podpory de minimis, avšak pou-
ze za předpokladu, že příjemce uvádí 
údaje z vlastní evidence. Běžnou praxi 
příjemců však představuje převzetí úda-
jů z registru de minimis. Tím poskyto-
vatel nikdy nezíská více údajů, než které 
je schopen zjistit svépomocí. V takovém 
případě se o dvojí a právní jistotu zvy-
šující kontrolu nejedná. S ohledem na 
výše uvedené by měli příjemci podpor 
de minimis dbát na důsledné vedení 
vlastní evidence čerpaných podpor de 
minimis.
ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

Ministr Milek a jeho saský protějšek 
Schmidt se shodli, že Česko je pro 
ostatní státy inspirací v boji s afric-
kým morem prasat 

12. 6. 2018 – Africký mor prasat a pre-
cizní zemědělství byla témata jednání 
ministra zemědělství Jiřího Milka se 
státním ministrem životního prostře-
dí a zemědělství Spolkové země Sasko 
Thomasem Schmidtem. Rozhovor se 
týkal také budoucí podoby Společné ze-
mědělské politiky (SZP) a zastropování 
přímých plateb. „Koncept precizního 
zemědělství podporujeme a snažíme 
se ho u nás popularizovat a získávat 

know-how ze zahraničí. Navázali jsme 
například spolupráci s University of Ne-
braska, v březnu v Praze jednali zástup-
ci Louisiana State University a v létě 
zástupci našeho Ministerstva a Ústavu 
zemědělské ekonomiky a informací na-
vštíví v Sasku školní a experimentální 
farmu v Köllitsch. Na letošní říjen chys-
táme do Prahy konferenci zaměřenou na 
precizní zemědělství,“ řekl ministr země-
dělství Jiří Milek.

Precizní zemědělství využívá moder-
ní přístupy hospodaření v  rostlinné 
i živočišné výrobě. Zahrnuje udržitelné 
hospodaření s přírodními zdroji formou 
precizních postupů, udržitelnou země-
dělskou produkci při snižujících se do-
padech na životní prostředí a produkci 
kvalitních a bezpečných potravin. Jde 
o typicky mezioborovou disciplínu, kte-
rá v sobě musí efektivně skloubit nejmo-
dernější poznatky z technických, biolo-
gických a ekonomických věd.

Velkou pozornost při jednání se svým 
saským protějškem věnoval ministr Mi-
lek africkému moru prasat (AMP). Při-
pomněl, že ČR je jedinou zemí v Evropě, 
které se podařilo udržet AMP v uza-
vřené zamořené oblasti a zabránilo se 
proniknutí nákazy do domácích chovů. 
„Zavedli jsme například taková opatření, 
jako zástřelné v postižené oblasti a dů-
sledné vyhledávání uhynulých divokých 
prasat. V Bruselu jsem také hned po 
svém nástupu inicioval jednání, aby stá-
ty Evropské unie zahájily výzkum k na-
lezení účinné vakcíny. Ta je totiž jedinou 
možností, jak se afrického moru prasat 
zbavit,“ uvedl Jiří Milek.

Pokud jde o novou podobu SZP, mini-
str Milek zopakoval, že nejproblematič-
tějším bodem je část týkající se zastro-
pování přímých plateb a degresivity. 
„Podle našeho názoru je na členském 
státu, aby si sám rozhodl na základě 
svých specifik a potřeb, které nástroje 
v rámci spektra opatření jako je zastro-
pování, degresivita či redistributivní 
platba zavede,“ řekl ministr zemědělství 
Milek.

Sasko a ČR mají tradičně dobré hos-
podářské vztahy. ČR patří mezi nejdůle-
žitější obchodní partnery této spolkové 
země. V roce 2017 dosáhl obrat zahra-
ničního obchodu ČR – Sasko hodnoty 
6,79 mld. euro, objem vývozu z ČR do 
Saska byl 4,735 mld. euro (podíl 9,1 % na 
celkovém dovozu do Saska). Objem do-
vozu do ČR ze Saska dosáhl výše 2,056 
mld. euro.
TISKOVÉ ODDĚLENÍ MINISTERSTVA 

ZEMĚDĚLSTVÍ
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Režim zvláštního postupu při získá-
vání zaměstnaneckých karet pro se-
zónní pracovníky do potravinářství 
a zemědělství z Ukrajiny 

11. 6. 2018 – Na základě požadavků 
české zemědělské a potravinářské pod-
nikatelské reprezentace byl vytvořen 
a spuštěn Projekt „Zvláštní postupy pro 
pracovníky do zemědělství a potravinář-
ství z Ukrajiny“ (Projekt), který umož-
ňuje zrychlení postupů při získávání 
sezónních pracovníků z Ukrajiny do ze-
mědělství a potravinářství s délkou pra-
covní karty nad 6 měsíců, ale nejdéle na 
1 rok. Do Projektu je možné zařadit za-
městnance z Ukrajiny s tím, že pracovní 
pozice, kterou budou v České republice 
ukrajinští pracovníci vykonávat, je dle 
platného znění aktualizované Klasifi-
kace zaměstnání CZ—ISCO zařazena do 
hlavních tříd 4 – 9 v oblasti zemědělské 
a potravinářské výroby.

O zařazení do Režimu může požádat 
zaměstnavatel podnikající v zeměděl-
ské výrobě podle zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství nebo výrobce potravin 
podle zákona č. 110/1997 Sb., o potra-
vinách a tabákových výrobcích nebo 
registrovaný výrobce hotových krmiv 
pro zvířata poskytující potraviny podle 
zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, kte-
rý podniká na území ČR minimálně dva 
roky, je daňovým rezidentem v ČR dle 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z pří-
jmů, je v ČR registrován jako plátce 
zdravotního a sociálního pojištění, má 
vůči státu vyrovnané všechny závazky 
a splňuje další stanovené podmínky. 
Do Projektu je možné se hlásit pouze 
s konkrétním/i uchazečem/uchazeči 
o zaměstnání.

Garanty Projektu, kteří prověřují 
oprávněnost zařazení zaměstnavatele 
do Projektu, jsou Agrární komora ČR, 
Potravinářská komora ČR a Zeměděl-
ský svaz ČR. Rozsah Projektu je 1.500 
zaměstnanců ročně, vydání pracovních 
víz je administrováno Zastupitelským 
úřadem ČR v Kyjevě.

Pokud zaměstnavatel žádá o zařazení 
do Projektu pro 10 a více státních obča-
nů Ukrajiny (tzv. hromadná žádost), do-
loží k žádosti vedle standardních příloh 
rovněž čestné prohlášení o tom, že bude 
spolupracovat s Centrem na podporu 
integrace cizinců v jeho kraji a čestné 
prohlášení o projednání svého záměru 
se zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 
280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zá-

koník práce. Realizace Projektu je zajiš-
těna plně v souladu s platnými právními 
předpisy, přijaté žádosti o zaměstnanec-
ké karty se vyřizují v zákonem stanove-
ných lhůtách a v souladu se všemi zá-
konnými požadavky (http://www.mvcr.
cz/clanek/zamestnanecka—karta.aspx).

Bližší informace o samotném zařazo-
vání do Projektu podají představitelé 
garantů:

Agrární komora ČR – Ing. Václav Su-
chan, CSc., MBA. (tel. +420.296 411 181, 
e-mail suchan@akcr.cz)

Potravinářská komora ČR – Ing. Jiří 
Pondělíček, PhD. (tel. +420.296 411 185, 
e-mail pondelicek@foodnet.cz)

Zemědělský svaz ČR – Ing. Lenka Ší-
mová (tel. +420.226 211 010, e-mail simo-
va@zscr.cz)

Po Filipíncích a  Mongolech vláda 
láká na práci i Srby 

Nedostatek pracovních sil přiměl čes-
ké úřady k uvolnění pravidel pro přijí-
mání dalších pracovníků z ciziny. Vláda 
by měla v nejbližší době dostat k pro-
jednání návrh ministerstva zahranič-
ních věcí na rozšíření režimu pro první 
tisícovku Srbů. V současné době mohou 
zaměstnavatelé žádat o Ukrajince, Mon-
goly a Filipínce, lídrem ve vyřizování 
žádostí pro český trh je Hospodářská 
komora.
ZDROJ: PRÁVO, 20. 6. 2018 

Vláda schválila nižší DPH na pivo. 
Podle svazů ale nezlevní 

13. června, čtk – Snížením DPH na 
pivo, které dnes schválila vláda, nápoj 
nejspíš v restauracích nezlevní. Opat-
ření by však mohlo pomoci ekonomice 
fungování menších hospod, zvláště men-
ších restaurací na venkově bez nabídky 
teplého jídla, kterým v posledních letech 
rostly kvůli větší regulaci náklady na 
provoz, řekla výkonná ředitelka České-
ho svazu pivovarů a sladoven Martina 
Ferencová.

Pokud Parlament změnu odsouhla-
sí, mělo by se čepované pivo posunout 
z 21procentní sazby daně do 10procent-
ní. Zlevnění pokrmů a pití v restauracích 
nepředpokládá ani prezident Asociace 
hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. 
„Očekáváme, že tento krok pomůže 

zhruba polovině hospod v Česku, tedy 
asi 20 tisícům malých restauračních 
podniků, které neprodávají teplé jídlo 
a jejich příjem je z větší části závislý 
na prodeji piva. Zároveň však pomůže 
i těm, jež teplé jídlo prodávají a tržby 
z piva u nich tvoří zhruba 25 procent,“ 
uvedla Ferencová. Podle ní se mají re-
staurace v posledních dvou letech vyšší 
náklady na provoz kvůli nově zavádě-
ným regulacím. „Mezi ně počítáme ze-
jména kontrolní hlášení, elektronickou 
evidenci tržeb, regulaci hazardu, změny 
pravidel pro provozování restauračních 
zahrádek, tzv. protikuřácký zákon či sni-
žování limitů pro uplatnění paušálů pro 
živnostníky. Tyto zásadní legislativní 
změny v relativně krátkém čase se od-
ráží i na vývoji a trendech spotřeby piva 
v Česku,“ uzavřela.

Podle Stárka asociace myšlenku sní-
žení DPH prosazovala již dlouho. První 
předloňské snížení DPH z 21 procent na 
15 procent podle něj pouze narovnalo si-
tuaci, kdy provozovatelé hospod museli 
doplácet šestiprocentní sazbu za vytvo-
ření a naservírování pokrmu, protože 
prodej surovin byl v 15procentní sazbě. 
Nynější potenciální snížení, pokud na-
konec přes zákonodárce projde, podle 
něj zabrání zdražování, které by jinak 
přišlo. „Nedomníváme se, že by se to 
mělo nějak zásadně promítnout do cen. 
Promítne se to do cen tím způsobem, 
že se nebude zdražovat asi tak, jak by 
se normálně zdražovalo. Tržby restaura-
cí loni rostly asi o devět procent, ale to 
bylo tím, že se do cen promítají regula-
ce,“ dodal. 

Porovnávací degustace PIWI a evrop-
ských odrůd ve Valticích

Ve čtvrtek 6. 6. 2018 v Chateau Val-
tice, a.s. uspořádal Vinofrukt, a.s. de-
gustaci novějších PIWI odrůd s cílem 
seznámit odběratele sazenic se součas-
ným stavem kvality vína těchto odrůd. 
Vzorky vín ze švýcarských novošlechtě-
ní dodal spolupracují podnik Rebschule 
Freytag, který je získal od německých 
vinařů, jímž dodává sazenice. Výjim-
kou byly dva vzorky Cabernetu blanc 
ze Chateau Valtice. Vzorky vín morav-
ských novošlechtění pocházely z podni-
ku Vinselekt Michlovský, a.s., s výjim-
kou jednoho vzorku Laurotu dodaného 
ze spolupracujícího podniku Rebschule 
Freytag, jenž některé moravské odrůdy 
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množí pro Německo a další státy EU. 
Evropské odrůdy pocházely z podniku 
Chateau Valtice.

Celkem 13 vinařů hodnotilo 29 vzorků 
odrůdových tichých vín formou zakry-
té degustace. Z bílých PIWI-odrůd byly 
hodnoceny Cabernet blanc (5 vzorků), 
California (5 ), Malverina (1), Rinot (1), 
Savilon (1) a Vesna (1), z modrých PIWI-
-odrůd Laurot (3), Cabaret noir (2), Pi-
notin (2) a VB-91-26-29). Celkem tedy 
22 vzorků. Jako kontrola sloužilo 7 vzor-
ků evropských odrůd: Cabernet Sauvi-
gnon (Stříbrná medaile Weinparade Poy-

sdorf 2017), Müller Thurgau, Rulandské 
modré, Ryzlink rýnský (stříbrná medaile 
Weinparade Poysdorf 2018), Sauvignon, 
Svatovavřinecké a Veltlínské zelené (zla-
tá medaile Prague Wine Trophy 2017).

Hlavním cílem nebylo jenom sezná-
mení s těmito novými odrůdami a po-
souzení jejich kvality, ale také jejich při-
řazení ke známým typům evropských 
odrůd. Bylo možné každý vzorek označit 
jednou až dvěma odrůdami. Proto degu-
stace proběhla jako zakrytá a teprve po 
odevzdání hodnotících listů byly jednot-
livé vzorky odkryty.
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Cabernet blanc 2016 (D)
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Obr. 2: Hodnocení typu vzorků bílých vín podle evropských odrůd

Obr. 1: Z průběhu degustace

Název odrůdy Bodové 
hodnocení

Bílé odrůdy
Cabernet blanc 2015 (D) 87,6
Cabernet blanc 2016 (D) 86,2
California 2017 (D) 86,1
California 2016 (D) 85,8
California 2016 (D) 84,8
California 2012 (D) 84,8
Rinot 2015 (CZ) 83,6
Veltlínské zelené 2015 (CZ) 83,6
Sauvignon 2017 (CZ) 83,4
California 2016 (D) 82,9
Cabernet blanc 2016 (CZ) 82,9
Vesna 2015 (CZ) 82,8
Malverina 2015 (CZ) 82,5
Ryzlink rýnský 2016 (CZ) 82,3
Müller Thurgau 2016 (CZ) 81,8
Savilon 2016 (CZ) 81,5
Cabernet blanc 2016 (D) 81,4
Cabernet blanc 2017 (CZ) 78,2

Modré odrůdy
VB-91-26-29, 2016 (D) 87,8
Pinotin 2016 (D) 85,6
Laurot 2016 (CZ) 84,8
Cabaret noir bar. 2016 (D) 84,7
Laurot 2017 (CZ) 83,8
Cabernet Sauvignon 2015 
bar. (CZ)

83,7

Svatovavřinecké 2015 (CZ) 83,6
Laurot 2016 (D) 83,4
Pinotin 2015 (D) 82,7

Rulandské modré 2015 (CZ) 82,0
Cabaret noir bar. 2016 (D) 80,5

Tabulka 1: Bodové hodnocení 
jednotlivých vzorků

Cabernet noir bar. 2016 (D)

Cabernet noir bar. 2016 (D)
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Obr. 3: Hodnocení typu vzorků červených vín podle evropských odrůd
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Výsledky degustace
Pro hodnocení jednotlivých odrůd je 

omezující počet vzorků, který neumož-
ňuje statistické vyhodnocení. Na hodno-
cení jednotlivých vzorků má významný 
vliv „ruka“ konkrétního enologa. Ale 
přesto si lze udělat orientační obrázek, 
zvláště tam, kde byly od jedné odrůdy 
3 vzorky a více.

Jak je uvedeno výše, byl hodnocen 
i typ vína, tedy podobnost známé evrop-
ské odrůdě. Zde může mít rovněž velký 
vliv vinařská oblast, ročník, kmen kva-
sinek a vůbec celý způsob zpracování. 
Na obr. 1 je uvedeno, jak hodnotili degu-
státoři konkrétní bílé vzorky z hlediska 
podobnosti evropským odrůdám. Úplné 
shody nedosáhli všichni nikdy, ani u ev-
ropských odrůd. Zajímavé je, že nejvyšší 
shody, podle které lze usuzovat na ty-
pičnost znaků, bylo dosaženo u vzorků 
California 2016 (80 %), Cabernet blanc 
2016 (80 %), California 2017 (71 %), Ca-
bernet blanc 2016 (67 %), všechny jako 
typ Sauvignon a Pinotin 2016 (76 %) 
jako typ Cabernet Sauvignon. Z evrop-
ských odrůd byla největší shoda u odrů-
dy Cabernet Sauvignon (67 %), ale i zde 
byl Pinotin 2016 považován za typičtější 
než CS. Skutečný Sauvignon blanc ozna-
čilo za tuto odrůdu jen 14 % degustáto-
rů, kdežto 10 rezistentních vzorků bylo 
takto označeno častěji (odrůdy Califir-
nia, Cabernet blanc, Rinot a Savilon).

Přes značnou rozlišnost názorů jed-
notlivých degustátorů je mimo již uve-
deného v předchozím odstavci je zajíma-
vé, že v případě Laurotu 2016 z Německa 
a Česka bylo procentické hodnocení de-
gustátory prakticky stejně rozděleno, 
pouze 3 hodnotitelé ho místo Frankovky 
označili za Zweigeltrebe a jeden místo 
ostatních odrůd (zde neuvedených) za 
Cabernet Sauvignon. 

Sloučí-li se hodnocení více zastoupe-
ných odrůd dohromady, vychází násle-
dující hodnocení typu některých odrůd 
degustátory
JIŘÍ SEDLO A PAVEL HERKO

Úprk z vesnic. Loni skončilo přes ti-
síc malých prodejen

Podnikání na venkově je čím dál složi-
tější. Počet prodejen, které loni v malých 
obcích skončily, byl oproti roku 2016 
dvojnásobný. Zavřelo 1 082 obchodů. 
Situaci by podle ministerstva průmyslu 
a obchodu zlepšilo například zvýhodně-
ní podnikatelů v obcích do 400 lidí. Po-
dle Svazu obchodu a cestovního ruchu 
(SOCR) loni ukončilo v Česku činnost 
1 082 prodejen s rozlohou do 400 m². 
Zavíraly zejména ty nejmenší, s rozlo-
hou do 50 m², kterých bylo 759. Největší 
problémy mají podle svazu i minister-
stva prodejny v obcích do 250 obyvatel. 
„Velká část je neprofitabilních a pro ob-
chodníky neefektivních. Obyvatelé zpra-
vidla pracují a nakupují ve spádových 
oblastech, větších městech,“ uvedla na 
středeční tiskové konferenci prezident-
ka SOCR Marta Nováková.

Ministerstvo připravuje sadu opatření, 
která by měla podnikání na venkově po-
moci. „V rámci zachování služeb na ves-
nicích a povzbuzení podnikání ve ven-
kovských oblastech navrhujeme přiznat 
podnikatelům, kteří podnikají v obcích 
do 400 obyvatel, status malého a střed-
ního podniku,“ uvedl resort. Nestačilo by 
však mít na venkově jen sídlo, subjekt 
by musel doložit prokazatelnou podni-
katelskou činnost v obci. Dosáhnout na 
dotace pro malé podniky by tak moh-
la například i družstva, jako je COOP. 

Právě ta silně pociťují tíhu podnikání 
na venkově, které mnohdy nemůže být 
ziskové, a k dotacím nemají tak snadný 
přístup. Dalším zvažovaným opatřením 
je pomoci malým obcím formou rozpoč-
tového určení daní nebo investice do 
vysokorychlostního internetu.

Svaz volá po systémovém řešení
Podle Novákové podpora podnikání 

na venkově dosud nebyla systémová. 
„Chceme systémové meziresortní řešení. 
Směřovat by mělo ke starostům, kteří by 
měli vytvářet takové podmínky, aby ob-
chody ve svých obcích udržely,“ uvedla. 
Výkonný ředitel Svazu měst a obcí Dan 
Jiránek je přesvědčen, že stát by měl 
zejména pomoci tím, že bude dobuduje 
dopravní infrastrukturu. Upozornit na 
venkovské podnikání má i letošní ročník 
soutěže Diamantová liga kvality, kterou 
pořádá SOCR ve spolupráci s minister-
stvem. Letos se poprvé do soutěže mo-
hou přihlásit maloformátové prodejny 
s potravinovým i nepotravinářským zbo-
žím. Dosud cílila spíš na velké řetězce.
ZDROJ: IDNES.CZ, AUTOR: FIH, 6. 6. 2018

Firmy na venkově budou mít snazší 
cestu k dotacím, navrhuje minister-
stvo

Jak zabránit vylidňování venkova? 
Z menších obcí odcházejí mladí a vzdě-
laní lidé, a to zpravidla za prací a lepšími 
službami. Na venkově tak v současné 
době ubývají nebo přímo chybí napří-
klad obchody. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu (MPO) spolu s odborovými 
sdruženími chce podporou firem pod-
nikajících na venkově lidi udržet. Svaz 
obchodu a cestovního ruchu společně 
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Obr. 4: Hodnocení typu odrůd California, Cabernet blanc a Laurot
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s ministerstvem průmyslu a obchodu 
řeší, jak odlivu co nejvíce zamezit. Jed-
ním z řešení, které by mohlo situaci po-
moci, je podle ředitele odboru podnika-
telského prostředí a vnitřního obchodu 
ministerstva průmyslu a obchodu Pavla 
Vinklera úprava definice malého a střed-
ního podnikání.

MPO podle něj navrhuje, aby byl sta-
tut malého a středního podniku přiznán 
také podnikatelským subjektům, které 
podnikají v malých obcích do 400 oby-
vatel, a to včetně spotřebních družstev, 
která v současné době definici nesplňují. 
Krok by jim měl mimo jiné pomoci lépe 
dosáhnout na dotace. Podmínkou by 
byla prokazatelná podnikatelská činnost 
v dané obci, nestačilo by pouze sídlo fir-
my na venkově. Zabránit vylidňování 
některých regionů by podle MPO kromě 
peněz z evropských strukturálních fon-
dů mohly rovněž národní dotace či na-
stavení rozpočtového určení daní. Podle 
resortu dotace přispívají ke snížení ne-
zaměstnanosti v regionu, zvyšují veřejné 
investice, stimulují soukromé investice, 
a pomáhají tak celkovému ekonomické-
mu růstu.

„Za nás se domníváme, že je pro celko-
vé zlepšení situace určitě zapotřebí do-
budovat dopravní infrastrukturu. Dále 
pak jednotlivými pobídkami, například 
snížením administrativní zátěže, při-
lákat na venkov ve větší míře drobné 
a střední podnikatele. A v neposlední 
řadě považujeme za důležité upravit 
podmínky pro životně důležité služby 
tak, aby se vyplácely i v řídce osídlených 
oblastech,“ doplnil zástupce výkonného 
ředitele Svazu měst a obcí ČR Dan Jirá-
nek. „V loňském roce v České republice 
ukončilo činnost 1082 prodejen o veli-
kosti do 400 metrů čtverečních, z toho 
bylo 759 malých do 50 metrů čtvereč-
ních,“ uvedla ve středu prezidentka 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR 
(SOCR ČR) Marta Nováková. Nejen 
s cílem upozornit na ubývání služeb 
v některých zejména odlehlých oblas-
tech Česka byla rozšířena Diamantová 
liga kvality, kterou pořádá SOCR ČR 
ve spolupráci s MPO. Jde o soutěž ma-
loobchodních a velkoobchodních pro-
dejen, v níž se hodnotí úroveň služeb 
zákazníkům, kvalita a čistota prodejní-
ho prostředí, vzhled prodejen, ochota 
personálu, nabídka zboží a dodržování 
legislativních požadavků při prodeji.

Dnes vyhlášený třetí ročník soutěže 
má novou kategorii, do které se mohou 
přihlásit venkovské prodejny z obcí do 
třech tisíc obyvatel, a specializované 

prodejny, tedy obchody zaměřené na 
úzce specializovaný sortiment, jako je 
třeba pultový prodej elektra nebo kvě-
tinářství.
ZDROJ: ČESKÁTELEVIZE.CZ, AUTOR: MKK, 

6. 6. 2018

Záloha na PET lahve nesmí jít pod tři 
koruny, říká šéfka Institutu cirkulár-
ní ekonomiky Jonášová

Výkup lahví by mohl kromě těch skle-
něných zahrnovat i plastové nápojové 
obaly. Možnosti zavedení zálohového 
systému na PET lahve, který funguje už 
v několika evropských zemích, analyzu-
je Institut cirkulární ekonomiky. Podle 
jeho ředitelky Soni Jonášové má Česko 
dostatečné kapacity na zpracování plas-
tových obalů, část výrobců už projevila 
zájem takový systém prosazovat. Otáz-
kou ale zůstává mimo jiné samotná výše 
zálohy. “Mluví se o třech až pěti koru-
nách,” uvedla v rozhovoru pro deník E15 
Jonášová.

Ze zemí, kde zálohový systém na 
PET lahve funguje, je s Českem rela-
tivně dobře srovnatelné Estonsko. Do 
jaké míry se dá jeho fungování převzít 
z ciziny?

Myslím, že zálohový systém můžeme 
okopírovat do zhruba šedesáti sedmdesá-
ti procent. Ale zbytek je potřeba doladit 
podle toho, jak funguje lokální ekonomi-
ka. Jaké tady máme zpracovatele, kam 
se bude ta vytříděná surovina převážet 
a jak systém nastavit, aby byl co nejefek-
tivnější. Čím by se dalo inspirovat třeba 
v sousedním Německu? Německo má vel-
mi specifický systém tím, že je decentra-
lizovaný. Všichni producenti, kteří dávají 
na trh svoje výrobky, si uzavírají indivi-
duální smlouvy se sběrnými místy. To je 
komplikovaný systém, ty centrální jsou 
jednodušší. Když se vrátím k Estonsku, 
tam se ve prospěch zálohového systému 
spojily asociace různých výrobců.

Máte takové signály od těch čes-
kých, kromě Karlovarských minerál-
ních vod? 

Už nás oslovily některé asociace a ně-
kteří producenti, se kterými začneme 
jednat. Hodnotím to velmi pozitivně. 
Mysleli jsme si, že bude spíš taková 
defenziva ze strany ostatních výrobců, 
ale naopak jsme překvapeni, protože se 
nám sami ozývají, že by se do systému 
chtěli zapojit.

Kdo všechno se vám už ozval?
To zatím nemůžu zmínit. Někdy to 

byli jednotliví výrobci a někdy to byly 
asociace výrobců konkrétních druhů 
obalů.

V jaké fázi je jednání s minister-
stvem životního prostředí?

Ministerstvo čeká na konečné výsled-
ky naší studie oběhu materiálu z PET 
nápojových obalů. (Předběžné výsledky 
byly zveřejněny minulý týden - pozn. 
red.) Ve chvíli, kdy je v říjnu nebo listo-
padu představíme, tak uděláme kulatý 
stůl s výrobci a dalšími stranami. Zá-
roveň budeme jednat s ministerstvem, 
jaké by mohly být další kroky.

Výše zálohy na PET lahve se v Evro-
pě pohybuje kolem deseti eurocentů, 
byla by to vhodná částka i v Česku? 

O té částce hodně diskutujeme, ale na 
to ještě nemáme odpověď. Rozhodně by 
neměla jít pod zálohu, která je dnes tře-
ba na vratné lahve od piva, což jsou asi 
tři koruny. Mluví se o třech až pěti koru-
nách. Někteří producenti říkají, že by to 
mělo být ještě vyšší, aby si zákazník uvě-
domil, že si s nápojem kupuje i obal. Na 
druhou stranu by neměla být tak vyso-
ká, aby si nevybral nějakou jinou lahev. 
Obecně je dobré začít na míře, která se 
může navyšovat. Špatné je, když dáme 
vysoké zálohy a budeme snižovat, pro-
tože pak by se mohla ztrácet motivace.

Co by se mělo dít s vrácenými plas-
tovými obaly dál? Preferujete spíš 
zpracování odpadu než opětovné pl-
nění lahví?

Je tam spoustu ale. Ve chvíli, kdy zno-
vupoužíváme plastové lahve, je tam vel-
ká otázka bezpečnosti a dokonalého vy-
mytí té samotné lahve. Aby se nestalo, že 
v ní zůstane něco, co by mohlo ohrozit 
kvalitu výsledného produktu. Kombina-
ce přepravy lahví, následného vymývání 
a opětovného používání navíc ve vý-
sledku není tak efektivní jako recyklace. 
Je také důležité vnímat spotřebitelský 
aspekt. V Německu se lahve používa-
jí několikanásobně a nesou významné 
známky opotřebení. Zákazníci pak ne-
musí věřit tomu, že je lahev dostatečně 
umytá. Na druhou stranu jsme otevřeni 
diskusi o tom, co je lepší varianta.

Byla by v Česku vůbec dostatečná 
kapacita na zpracování plastu z vrace-
ných PET lahví?

Byla. V České republice máme kapa-
city na zpracování asi 70 tisíc tun PET 
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materiálů ročně a jen do oběhu se těch 
PET lahví dostane téměř 59 tisíc tun. 
Naopak když jsme mluvili se zpracova-
teli, tak oni by depozitní systém uvítali. 
Říkají, že v současné době musejí na-
kupovat materiál ze zahraničí, protože 
k českému materiálu se často nedosta-
nou. Zahraniční zpracovatelé a recyklá-
toři mají podle nich často lepší výkupní 
ceny.

Podíleli byste se na vytvoření pří-
slušného systému pro vykupování 
PET lahví?

My určitě nebudeme tvůrci systému. 
Jsme tady jenom v roli zhodnotit, jak by 
systém mohl fungovat. Jendou z variant 
je, že by ho řídil aktuálně fungující sys-
tém EKO-KOM. Nebo může vzniknout 
úplně nová samostatná entita. Sami 
jsme na to zvědaví.
ZDROJ: E15.CZ; AUTOR: BARBORA PÁNKOVÁ; 

29. 5. 2018

HN: Nezaměstnanost v Česku klesla 
na tři procenta 

Nezaměstnanost v České republice 
v květnu opět klesla z dubnových 3,2 % 
na rovná tři procenta, oznámil Úřad 
práce ČR. Práci podle statistik hledalo 
nejméně lidí od roku 1997 a počet vol-
ných pracovních míst vzrostl na 283 
tisíc. Současně jihoevropany láká práce 
v Česku. Tuzemské podniky, které mar-
ně shánějí pracovníky, vedle tradičních 
východních zemí stále častěji hledají 
na jihu Evropy. Podle dat Hospodářské 
komory v současnosti v České republice 
pracuje 3500 Italů, 1900 Španělů nebo 
tisícovka Řeků a počty jihoevropských 
zaměstnanců se v tuzemských firmách 
za posledních 10 let zdvojnásobil až 
ztrojnásobil.

Africký mor prasat v ČR; aktuální in-
formace ke dni 4. 6. 2018 

 4. 6. 2018 - Od 1. února 2018, kdy došlo 
ke zmenšení zamořené oblasti v okrese 
Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji 129 
nalezených uhynulých divokých prasat. 
Africký mor prasat (AMP) byl potvrzen 
u 12 kusů nalezených ve vysoce rizikové 
oblasti, ve 113 případech bylo vyšetření 
negativní. V současné době se čeká na 
výsledek vyšetření 4 zbývajících kusů. 
Ve stejném období lovci v zamořené 

oblasti odlovili celkem 571 divočáků. Vy-
šetření AMP prokázalo pouze u jednoho 
kusu odloveného v katastrálním území 
Lužkovice uvnitř ohradníků.

V oblasti s intenzivním odlovem bylo 
od začátku února zastřeleno 3939 divo-
kých prasat. Z toho nejvíce v okresech 
Uherské Hradiště (691), Kroměříž (634) 
a Hodonín (586). Ani jedno z prasat ulo-
vených v oblasti s intenzivním odlovem 
AMP nemělo. 
ZDROJ: STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČR, 

WWW.SVSCR.CZ

Černá můra včelařů je tady. Krajem 
se šíří včelí mor

Krajští veterináři letos evidují už 15 
ohnisek nákazy. Jedno z ochranných pá-
sem zahrnuje i část Českého Těšína. Už 
93 včelstev museli letos chovatelé Mo-
ravskoslezského kraje spálit v důsled-
ku nebezpečného včelího moru, který 
dosud veterináři v kraji lokalizovali na 
patnácti místech. Rovnou třináct ohni-
sek přitom zaevidovali na Frýdecko-Mís-
tecku, kde se nákaza objevila například 
i v obcích Myslík, Kozlovice či obci Třa-
novice, ležící v blízkosti Českého Těšína. 
„Do takzvaného ochranného pásma ko-
lem ohniska nákazy spadá i naše měst-
ská část Horní Žukov. Zdejší chovatelé 
nyní musejí dodržovat přísná pravidla 
krajské veterinární správy, podle kte-
rých je například zakázáno včelstva 
přemisťovat, nesmí se prodávat matky 
a mimo pásmo by se neměl prodávat ani 
med.

Zdejší včelaři také musejí do 9. června 
odevzdat vzorky z úlů k laboratornímu 
vyšetření,“ vysvětlil předseda Českého 
včelařského svazu v Českém Těšíně Lu-
boš Supik. Dodal, že na území Horního 
Žukova se nachází zhruba 120 včelstev. 
Kdyby přitom některé z vyšetření vý-
skyt moru potvrdily, musely by se vče-
ly společně s úly, plásty i včelařským 
příslušenstvím spálit. Zárodky bakterie 
choroby, která zabíjí včelí larvy a v dů-
sledku které postupně vymírá celý úl, 
jsou totiž velmi odolné. „Pro menší 
chovatele by takové radikální opatření 
mohlo být i likvidační. Doufáme ale, že 
bude vše v pořádku,“ doplnil předseda 
Luboš Supik.

Léčba moru zakázána!
Nebezpečnou nákazu se dříve dopo-

ručovalo léčit antibiotiky. Včelí mor se 
tak ale nikdy nezlikvidoval úplně a jeho 

nové vypuknutí mohlo být ještě horší. 
Veterináři nyní proto léčbu včelstva po 
propuknutí moru zakazují. V loňském 
roce byly v Moravskoslezském kraji pro-
věřeny stovky chovů, v rámci kterých 
bylo zaevidováno 22 případů nákazy.

Zdroj: deník.cz, autor: Pavla Krůčková, 
6. 6. 2018

Tolik hospod v ČR roky nebylo. Trápí 
je nedostatek kuchařů i pokles tržeb

V  Česku vzniklo loni nejvíce hos-
pod a restaurací za posledních pět let. 
V přepočtu na obyvatele je jich nejvíce 
ve střední Evropě. Malé podniky se více 
než s elektronickou evidencí tržeb nebo 
zákazem kouření potýkají s nedostat-
kem personálu. Polovině hospod také 
podle průzkumu klesají tržby. Těžko se 
hledá odvětví, které táhne víc. Loni po-
dle dat Bisnode vzniklo v oboru 3 783 
podniků, zhruba desetina celkového 
počtu. Důvodem jsou nízké nároky na 
vstup do podnikání. Byznys však čelí vy-
soké úmrtnosti: skončilo 3 508 podniků.

Důvodem podle Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků ČR 
(AMSP) je i obrovská konkurence. Na 
tuzemské restaurační mapě je 40 tisíc 
restaurací, barů, jídelen a jiných zaříze-
ní. V přepočtu na hlavu dělá toto číslo 
z Česka premianta střední Evropy. Za-
tímco v tuzemsku je jedna hospoda na 
265 obyvatel, v Německu a v Polsku je 
počet lidí na každý podnik zhruba dvoj-
násobný. Restaurace v Británii má „na 
sebe“ dokonce 780 lidí. ČR se nejvíce 
blíží Rakousku s 280 obyvateli. Rakouš-
tí restauratéři přesto mají podle tuzem-
ských kolegů mnohem víc kyslíku. „Ná-
jmy, ceny surovin i energie jsou ve Vídni 
srovnatelné s Prahou. V Rakousku je 
nižší DPH a zhruba o čtyřicet procent 
dražší personál, jenomže ceny pokrmů 
jsou asi třikrát vyšší než v ČR,“ srovnává 
Zdeněk Sklenář, spolumajitel společnos-
ti Tripoli Recent, která provozuje deset 
restaurantů v Brně a okolí.

Přebujelá administrativa
Průzkum agentury Ipsos pro AMSP 

ukázal, že největším problémem pod-
nikatelů je sehnat kvalitní personál. 
Marně jej hledá 51 procent hospod, dal-
ších 36 procent nejvíc trápí přebujelá 
administrativa a pro 27 procent je to 
daň z přidané hodnoty. Naopak kriti-
zovaný zákaz kouření se umístil až na 
devátém místě. Průzkumu se zúčastnilo 
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tři sta malých hospod z platformy Moje 
restaurace. „Největším problémem jsou 
opravdu lidi. V gastronomii je hlavně 
nedostatek kuchařů,“ potvrzuje Luboš 
Kastner, manažer společnosti Red Castle 
Hospitality Group, která pod značkou 
Hospodska.cz provozuje čtyři restau-
ranty v Plzni.

Solitérní zaměstnavatelé, kterých je 
v tuzemsku drtivá většina, své lidi podle 
něj nerozvíjejí, firma si proto zaměst-
nance musí zaškolovat. „Kuchaři jsou 
často veliteli lodi. Rozhodují, co a jak se 
bude dělat, mají na starosti i administ-
rativu a finance a majitelé jsou v jejich 
vleku. My to děláme opačně,“ popsal 
Kastner. Problém je i v tom, že jen 15 
procent pracovníků malých restaurací 
má dnes odpovídající kvalifikaci. Se-
hnat kuchaře je přitom klíčové. „Bude-li 
současná situace pokračovat, tak řada 
hospod pro nedostatek kuchařů zavře,“ 
varuje hoteliér Viliam Sivek. Podle něj je 
nedostatek odborného personálu zásad-
ní problém i proto, že atraktivita učňov-
ského oboru kuchař je téměř nulová.

Dvacet až třicet kontrol za rok
Mzdy v pohostinství přitom loni po-

dle dat Českého statistického úřadu 
narostly o deset procent na 17 379 ko-
run a letos do března o dalších pět set 
korun. Někteří však přidávají i o pěti-
nu. Zajímavé je, že hostinským už to-
lik jako v minulých letech nevadí EET 
a zákaz kouření. Třebaže kvůli regulaci 
kouření chodí podle průzkumu méně 
lidí do 36 procent hospod, jen pro osm 
procent je prioritou zrušení zákazu 
kouření. Daleko palčivější problém je 
administrativa a časté kontroly. Poža-
davků je tolik, že do restaurace může 
teoreticky přijít dvacet až třicet kont-
rol za rok. „Administrativa se rozbujela 
natolik, že když chcete všechno dělat 
správně, tak vůbec nemáte šanci. Tře-
ba hygienička z Brna má odlišný výklad 
než úřednice odjinud,“ popsal Zdeněk 
Sklenář.

Část restauratérů by uvítala zúžení 
kontrol tak, aby kontrolor z jedné insti-
tuce obsáhl širší agendu. To se aktuál-
ně snaží prosadit asociace podnikatelů 

u poslanců v hospodářském výboru. 
Zmíněné problémy se odrážejí na celko-
vé ekonomické situaci podniků. Špatně 
vidí svou situaci téměř polovina. Čtyři-
cet procent uvádí, že klesají tržby, a šest 
procent, že bude muset brzy zavřít. Čas-
to se hovoří o nízkých maržích. Téměř 
40 procent spolknou náklady na suro-
viny, přes pětinu na mzdy, popsal zku-
šenost Sklenář. Horší je však situace na 
vsích.
ZDROJ: IDNES.CZ, AUTOR: FILIP HORÁČEK, 

10. 6. 2018

Politici opět řeší postavení řetězců 
vůči dodavatelům

• Potravináři, obchodníci ani politi-
ci nejsou zcela spokojeni s nove-
lou zákona o významné tržní síle.

• Nyní se proto začínají rozbíhat 
další jednání.

• Stát by měl provádět důslednější 
kontroly.

Rohlíky nedávno prodávané za 50 ha-
léřů nebo litr mléka za korunu opět upo-
zornily na konkurenční boj mezi řetězci 
i jejich silné postavení vůči dodavate-
lům. Pečivo i mléko se podle potravi-
nářů prodávaly pod výrobními náklady. 
Narovnání vztahů mezi výrobci a ob-
chodníky měla přinést novela zákona 
o významné tržní síle. Začala platit před 
dvěma roky v červnu. Nyní kvůli situaci 
na trhu začíná další kolo jednání mezi 
firmami a politiky.

"Téma se nyní opět otevírá, ve sně-
movně cítíme vůli něco změnit," říká 
Margita Balaštíková, poslankyně za 
ANO a šéfka podvýboru pro potravinář-
ství, veterinární činnost a živočišnou 
výrobu. Podle ní kvůli cenovému boji 
obchodníků také stát přichází o příjmy 
z daní. "Chceme mít peníze na důchody 
a musíme je někde vzít," tvrdí. Potravi-
nářský podvýbor se ve středu shodl, že 
by měly probíhat důslednější kontroly 
nejen u obchodníků, ale i u výrobců, aby 
měl stát detailní přehled o vzniku cen 
zboží. Požadavek na důslednější kont-

roly nyní poputuje k ministryni financí 
Aleně Schillerové (ANO).

Do budoucna by se také podle Balaští-
kové měly omezit slevy. Rovněž daňové 
úřady by si měly lépe vyměňovat infor-
mace. To by přivítal například Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 
"Pociťujeme určité rezervy v přístupu 
cenových a daňových kontrolních or-
gánů, jejichž zvýšená aktivita a reakce 
na naše podněty v této oblasti by byly 
značným přínosem pro regulaci potra-
vinářského maloobchodu," uvádí mluvčí 
úřadu Martin Švanda.
ZDROJ: IHNED.CZ, AUTOR: KATEŘINA 

ŠEFROVÁ, 8. 6. 2018

Jablka z Polska obsahovala dvacet-
krát více pesticidu, než je povoleno

Státní zemědělská a potravinářská in-
spekce (SZPI) zjistila v tržní síti případ 
jablek z Polska, která obsahovala nepo-
volené množství pesticidů. Od začátku 
roku se jedná celkem o čtvrtý obdobný 
případ u jablek z Polska. Inspekce to ve 
čtvrtek uvedla v tiskové zprávě.

Výsledky laboratorních testů potvr-
dily nadlimitní přítomnost pesticidu 
chlorpyrifos. Obsah pesticidu dvacetkrát 
překonal maximální povolené množství. 
Závadná byla šarže nebalených jablek 
odrůdy Gala s označením V805223456. 
Jablka pocházela z Polska a prodával je 
Albert v Novém Jičíně. „Zmíněnou šar-
ži i ostatní jablka od tohoto dodavatele 
jsme okamžitě stáhli z prodeje. K po-
chybení došlo na straně dodavatele, se 
kterým jednáme, a zároveň jsme sami 
nechali tento produkt testovat,” sděli-
la ČTK mluvčí řetězce Barbora Vanko. 
Dodavatelem jablek do Česka byla di-
višovská společnost Bakker. SZPI teď 
zahájí správní řízení o uložení pokuty. 
Jde o několikátý letošní případ, kdy in-
spekce objevila v jablkách pesticidy. Na-
příklad v lednu našla vyšší než dovolené 
množství pesticidu v jablcích Gloster 
prodávaných v Makru. [celá zpráva]
ZDROJ: NOVINKY.CZ, AUTOR: BOŽ, NOVINKY.

CZ, 21. 6. 2018
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Cserszegi víno bílé polosladké č. š. 
195/16

Kategorie: Falšované potraviny
Ve víně byl zjištěn nepovolený pří-

davek maltózy. Maltóza je disacharid, 
který vzniká štěpením škrobu. Její pří-
tomnost ve víně je důsledkem použití 
nepovolených enologických (vinařských) 
postupů.

Šarže: 195/16
Obal: BiB 20 litrů
Množství výrobku v balení: 20 l
Výrobce: plněno: Víno Kovacs s.r.o., 

Novosedly
Distributor: Víno Kovacs s.r.o., No-

vosedly
Místo kontroly: Daniel Polcar, "Vi-

notéka bez kocoura", Bílina (Seifertova 
105/11, 41801 Bílina), IČ: 69386269

Země původu: Hungary

Cabernet Sauvignon, Víno polosu-
ché, Alkohol: 11 % obj., Víno vyro-
beno v  České republice z  hroznů 

sklizených na Slovensku, Baleno 
v Autoskla BENONE s.r.o.

Kategorie: Nebezpečné potraviny
Ve víně byl překročen maximální po-

volený limit pro obsah konzervantu - 
kyseliny sorbové.

Šarže: Šarže: C172254
Obal: PET lahev á 2 l
Množství výrobku v balení: 2 l
Výrobce: Baleno v: Květinotéka Velké 

Meziříčí, Autoskla BENONE s.r.o., U Tr-
žiště 2204, 594 01 Velké Meziříčí

Distributor: Vinařství Krist s.r.o., Zá-
mecká 123, 69605 Milotice

Místo kontroly: Autoskla BENONE  
s. r. o., "Květinotéka květiny a víno", Vel-
ké Meziříčí (U Tržiště 2204, 59401 Velké 
Meziříčí), IČ: 01436457

Země původu: Slovakia

Pálava, víno biele polosladké, sudové 
BZOP,alkohol: 11,5% obj

Kategorie: Falšované potraviny
Výrobek byl falšován nepovoleným 

přídavkem 84 % vody a nepovoleným 
přídavkem sacharózy. O tomto výrobku 
již SZPI informovala v tiskové zprávě ze 
dne 1. 6. 2018: "Potravinářská inspekce 
zjistila víno odrůdy Pálava s přídavkem 
vody 84 %" 

Obal: nerezový KEG sud 50L
Množství výrobku v balení: 50 l
Výrobce: Výroba a plní: Juraj Uhlár, 

Višťuk 31, 900 85
Místo kontroly: DAJOZ s.r.o., "Trafika 

a vinotéka", Hlavní 563, 69617 Dolní Bo-
janovice, 

IČ: 06417264

Potraviny na pranýři  
(falšované a nebezpečné víno – červen)
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Evropská komise navrhla pro rok 
2019 snížení rozpočtu pro zeměděl-
ský sektor

Evropská komise předložila návrh 
rozpočtu pro rok 2019, ve kterém navr-
huje posílení rozpočtu EU pro rok 2019 
o téměř 5 miliard € (ze 160,7 miliard € 
v závazcích v roce 2018 na 165,6 mili-
ard € v závazcích) z důvodu nutnosti 
financovat nové priority (migrace, obra-
na). Návrh počítá s oslabením rozpočtu 
pro přímé platby a tržní opatření o 548 
milionů € na 44,16 miliardy €. Podle EK 
v roce 2019 nebude nutné poskytovat 
tak velkou finanční podporu zeměděl-
ským trhům, jako tomu bylo v minu-
lých letech. Dočasná podpůrná opatření 
pro sektor živočišné výroby související 
s ruským embargem nebudou prodlou-
žena. Stran přímých plateb navrhuje 
Komise snížení o 314 milionů € na 41,43 
miliard €. 
ZPRAVODAJ PK ČR 23/2018

Evropští producenti podezírají Ka-
nadu z uvalování necelních překá-
žek na dovoz výrobků z EU, které 
znemožňují řádnou implementaci 
podmínek obchodní dohody CETA

Evropští producenti vína a sýrů žáda-
jí Komisi o řádnou implementaci pod-
mínek v rámci obchodní dohody CETA 
mezi EU a Kanadou, která platí od září 
2017, a o přezkum uplatňování bezcelní-
ho přístupu na kanadský trh pro výrob-
ky z EU. Evropští producenti a vývozci 
Kanadu podezírají z uvalování necelních 
překážek na dovoz z EU, což mělo vést 
k tomu, že EU producenti sýrů byli do-
sud schopni využít pouze 11 % z celkové 
kvóty přidělené pro rok 2018, do Kanady 
tak bylo vyvezeno pouze 600 tun sýrů 
bez cla z celkových možných 5333 tun. 
EU vývozci by rádi v příštích 6-ti letech 
využili celní kvóty ve výši 18500 tun 
sýrů (16800 tun pro vysoce kvalitní sýry, 
1700 tun pro ostatní průmyslově vyrá-
běné sýry). Představitelé EU a Kanady 
se sejdou v červenci 2018 na zvláštním 

výboru pro víno a lihoviny v rámci EK 
k řešení problémů spojených s imple-
mentací dohody CETA.
ZPRAVODAJ PK ČR 24/2018

Mexiko odpovídá Trumpovi, uvalí cla 
na ocel, vepřové a bourbon z USA

Mexiko zavede cla ve výši 15 až 25 
procent na dovoz oceli a některých ze-
mědělských výrobků z USA. Jde o sou-
část slibovaných odvetných opatření 
vůči americkým clům na ocel a hliník, 
informovala agentura Reuters. Mexic-
ké ministerstvo financí v úterý zveřej-
nilo seznam nových cel. Dovozní clo 
ve výši 20 procent má platit pro ame-
rické vepřové, jablka a brambory. Cla 
ve výši 20 až 25 procent musí dovozci 
platit na různé druhy sýrů a bourbonu 
z USA. Ministerstvo současně navýši-
lo dovozní kvóty pro dovoz vepřového 
z dalších zemí. Středoamerická země 
tak reaguje na zavedení cel na ocel 
a hliník, které inicioval americký pre-
zident Donald Trump. Již dříve přijala 
podobná odvetná opatření Čína. Za-
čátkem měsíce přestala platit dočasná 
výjimka z amerických cel pro Mexiko, 
Kanadu i pro země Evropské unie. EU 
hodlá zavést odvetná opatření v čer-
venci, představit je chce koncem červ-
na. Týkat by se mohla například ame-
rického bourbonu, džín, motocyklů či 
arašídového másla. Ekonomové varují, 
že obchodní válka poškodí všechny 
strany.

Americký výrobce motocyklů Harley-
-Davidson se nechal slyšet, že se obává 
„výrazného dopadu" odvetných sankcí 
na prodej svých výrobků mimo Spojené 
státy. Na českou ekonomiku by podle 
analytiků výrazněji dopadlo případné 
uvalení cel na dovoz automobilů, o kte-
rém Trump také uvažuje. Česko je totiž 
důležitým subdodavatelem německých 
automobilek, které své modely prodáva-
jí v USA.
ZDROJ: NOVINKY.CZ, AUTOR: TOV, NOVINKY.

CZ, 5. 6. 2018

Celosvětově přibývá hliníkových 
uzávěrů

V některých zemích se šroubovací 
uzávěry lahví s vínem prosadily již před 
desítkami let, mezinárodně se pro víno 
používají téměř u 30 % lahví. Přesně 
je to 9 miliard z celkových 30 miliard 
lahví v roce 2016. Trend růstu je patrný 
především na největších trzích – v Ev-
ropě a USA. Poptávka po vínech v lah-
vích 0,75 l na těchto trzích za období 
2012 až 2016 klesla přibližně o 6 %, za-
tímco použití šroubovacích uzávěrů na 
nich se zvýšilo o 14,5 %. USA jsou nej-
větším trhem, téměř 45 % prodaných 
lahví tam je opatřeno tímto uzávěrem. 
Nejvíce oblíbené jsou u mladších kon-
zumentů.
 WWW.ALUMINIUM-CLOSURES.ORG/JS

EFSA přezkoumal bezpečnost limitů 
reziduí glyfosátu

Evropský úřad pro bezpečnost potra-
vin (EFSA) dokončil přezkoumání ma-
ximálních povolených limitů glyfosátu 
v potravinách. Vyhodnocení vychází 
z údajů o reziduích glyfosátu v potravi-
nách, které úřadu EFSA poskytly všech-
ny členské státy EU. Maximální limity 
reziduí (MRLs) jsou nastaveny tak, aby 
spotřebitelé byli chráněni před nadměr-
ným množstvím glyfosátu ve stravě. 
Hodnoty jsou založeny na analýze všech 
stávajících povolených použití herbi-
cidu (glyfosátu) v EU. Nejistoty vyplý-
vající z chybějících informací v poskyt-
nutých datech jsou zmíněny ve zprávě. 
Přezkoumání dat (zahrnující všechny 
plodiny ošetřené glyfosátem) obsahuje 
hodnocení rizika, které uvádí, že součas-
né úrovně expozice glyfosátem nepřed-
stavují riziko pro lidské zdraví. V rámci 
hodnocení úřad EFSA porovnal diety 
dospělých a dětí v EU s hodnotami bez-
pečného příjmu, které (EFSA) doporučil 
v roce 2015.
ZPRAVODAJ PK ČR 24/2018

Ze zahraničí
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Vinaři ve Francii poroučí bouřkám, 
krupobití zahánějí balonky se solí

Vinaři v údolí Rhôny na jihovýchodě 
Francie zvolili netradiční způsob boje 
proti kroupám, které jim ničí úrodu. Blí-
žící se živel zachytí radarem a pak vy-
střelují balonky s náloží speciální soli. 
Ve výšce 600 metrů udeří přesně ve stře-
du bouře a donutí mrak, aby se vypršel, 
než se stihnou utvořit kroupy. „Je to 
kolektivní projekt, a to je důležité. Něco 
takového ještě francouzské vinařství 
nezažilo,“ řekl agentuře AFP Michaël 
Gerin, zástupce prestižní apelace (chrá-
něné a vymezené oblasti pěstování vína) 
Côte-Rôtie, která se spolu s apelací Con-
drieu na novém systému podílí. Projektu 
se podle Gerina účastní 260 vinařů.

Jakmile radar umístěný ve strategic-
kém bodě na protějším břehu řeky za-
znamená blížící se bouřku, varuje ma-
jitele vinic SMS nebo e-mail. Postup 
bouřkových mračen mohou sledovat 
na svých mobilních telefonech. Vinaři 
se pak přemístí do 26 střeleckých zón 
rozesetých na strmých vinicích. „Střelci 
jsou v pohotovosti 24 hodin denně sedm 
dní v týdnu,“ řekl jeden z nich Roland 
Grangier. „V autech máme všechno při-
praveno,“ dodal. Kromě balonků a nádr-
žek se solí také lahve s heliem pro jejich 
nafouknutí. Nádobky obsahují takzva-
né hygroskopické soli, které pohlcují 
vlhkost. Ochranný systém pokrývá 2 
800 hektarů, z toho 900 hektarů vinic. 
„Chrání také pěstitele zeleniny a sadaře, 
ale i domy a auta,“ uvedl Grangier.

Projekt vyšel na 200 000 eur (5,1 
milionu korun), z toho 60 000 eur (1,5 
milionu korun) stál radar. „Systém fi-
nancovali vinaři, místní úřady a region 
Auvergne-Rhône-Alpes,“ dodal vinař. 
Každá střela vyjde na 380 eur (9 800 
korun). „Jednou v neděli jsme jich vy-
střelili desítky a kroupy jsme rozehnali,“ 
uvedl Grangier. „Investice je to opravdu 
velká,“ připustil Gerin. Systém je ale po-
dle něj účinný a vzhledem k výši škod 
po krupobití nebylo proč váhat. Kroupy 
totiž mohou zničit nejen část současné 
úrody, ale i velkou část té další, protože 
polámou vinné keře. Apelace Côte-Rôtie 
a Condrieu ročně kvůli bouřím přijdou 
o 50 000 lahví. Vinaři podle Gerina už 
dříve používali rachejtle se solí. „Můj 
dědeček je míval, ale bylo nebezpečné 
chodit s výbušninami a byly také méně 
účinné,“ podotkl.

Sofistikované pokusy s ovlivňováním 
počasí začaly ve Spojených státech už 

po druhé světové válce. Snahou rozehnat 
mraky nebo naopak spustit déšť je v po-
sledních letech proslulá zejména Čína.
ZDROJ: IDNES.CZ, AUTOR: ČTK, IDNES.CZ, 

4. 6. 2018

Šlechtění révy vinné na rezistenci – 
vývoj, stav a perspektivy

Cílené šlechtění révy začalo počátkem 
19. století v Severní Americe. Zasloužili 
se o to evropští noví osídlenci, kterým se 
nedařilo pěstovat evropské odrůdy révy 
vinné. Důvodem byly mimo klimatických 
podmínek především zcela noví a jim 
neznámí škůdci a choroby, jako napří-
klad révokaz, padlí a plíseň révy. Tamní 
divoká réva jim byla plně přizpůsobena, 
ale dávala nekvalitní víno. Proto vzni-
kl v roce 1822 na Harvardské univerzitě 
projekt vývoje hybridů mezi evropský-
mi a divokými severoamerickými odrů-
dami. Tak vznikly první kříženci, dnes 
označovaní jako „americké hybridy“. Po 
zavlečení révokazu do Evropy ve druhé 
polovině 19. století se začalo cílené šlech-
tění révy rozvíjet i zde, přirozeně nejdříve 
ve Francii, která byla révokazem nejvíce 
poškozena. Francouzští soukromí šlech-
titelé jako Seibel, Couderc, Seyve Villard 
a další vytvořili nespočetné množství 
odrůd a šlechtitelských linií, dnes ozna-
čovaných jako „francouzské hybridy“. 
Tyto jsou dodnes zdrojem genetických 
informací pro další šlechtění révy vinné 
na odolnost. Bohužel jich bylo mnoho 
a dostávaly se příliš brzy do vinohrad-
nické praxe, bez potřebného odzkoušení. 
Následkem, u řady z nich, byla jak nedo-
statečná rezistence, tak i kvalita vína. 

Proto se tehdy prosadil většinový názor, 
že rezistenci a kvalitu nelze skloubit do-
hromady. Politicky bylo později v EHS 
prosazeno, že kvalitní víno je možné při-
pravovat jenom z odrůd druhu Vitis vini-
fera, což platí v EU dodnes.

V Německu se začalo s rezistentním 
šlechtěním v roce 1925, tedy výrazně 
později než ve Francii. Zatím největ-
ším úspěchem bylo povolení nové re-
zistentní odrůdy Phoenix v roce 1994 
a následně odrůdy Regent v roce 1995, 
které otevřely cestu novým rezistentním 
odrůdám v Německu. Od té doby je po-
volena již třicítka rezistentních odrůd. 
Výrazně od devadesátých let minulého 
století vzrostly i poznatky o genetice 
révy vinné. Lze již sledovat jednotlivé 
geny a je to hojně využíváno při šlech-
tění, tzv. metoda MAS (marker-assisted 
selection = šlechtění pomocí markerů), 
kdy lze již u mladých semenáčů zjistit, 
zda a které geny rezistence obsahují. 
Nejde přitom o genetickou manipulaci, 
křížení probíhá klasicky. Šetří se tím ně-
kolik let pozorování semenáče. Geny se 
označují podle chorob, proti kterým jsou 
odolné. Například proti plísni révy jsou 
to Rpv1, Rpv3, Rpv10, proti padlí révy 
Run1, Ren1, Ren3 atd.

Pro nové rezistentní odrůdy je ideální, 
když mají více genů odolnosti proti kon-
krétním chorobám současně. I když jeden 
konkrétní gen znamená určité zvýšení 
odolnosti, v případě kombinace více genů 
je dosaženo výrazně zvýšené odolnosti 
proti patogenu. Znamená to i vyšší míru 
stability rezistence, houba bude mít větší 
problémy rezistenci prolomit. K těmto od-
růdám patří například Calardis blanc.
66. PFÄLZISCHE WEINBAUTAGE/R. EIBACH, 

2013/JS

 ilustrační foto JS
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Porýní-Falc: 2,3 mil. € na moderni-
zaci vinařské školy a státního vinař-
ského statku

Neustadt a. d. W. 15. 06. 2018 – „Velký 
krok do budoucnosti“, tak včera ozna-
čil státní tajemník zemského minister-
stva pro zemědělství a vinařství v DLR 
Rheinpfalz (sdružení několika středních 
a vyšších škol a výzkumných ústavů se 
sídlem v Neustadtu) slavnostní otevření 
stavby pro enologii. Země Porýní-Falc 
investovala 2,3 mil. € (téměř 60 mil. Kč) 
do prostor v sídle ústavu. „Touto inves-
ticí bylo výzkumné a vzdělávací cent-
rum Neustadt modernizováno a bude 
schopné řešit budoucí projekty“, řekl 
státní tajemník. Instituce je v Německu 
nejmodernějším a největším zařízením 
produkujícím víno v malém rozsahu pro 
výzkum. 

Z celkové investice bylo 1,6 mil. € ur-
čeno na modernizaci budov státního 
vinařského statku Johannitergut Neu-
stadt a výstavbu nové budovy pro výuku 
enologie tamtéž. Zbývajících 660 tisíc € 
bylo využito na technologické zařízení 
pro enologii. Díky této investici může 
nyní být každoročně připravováno 300 
oddělených vzorků vín. 

„Na ploše 300 m2 naleznou nyní stu-
denti a  doktorandi DLR Rheinpfalz 
nejmodernější techniku ve sklepním 
hospodářství a  perfektní podmínky 
pro výzkum. Tímto objektem můžeme 
do budoucna zajistit inovace v enologii 
a budoucí rozvoj vinařství v Porýní-Fal-
ci“, říká ředitel DLR Rheinpfalz Dr. Gün-
ter Hoos.
WWW.PROPLANTA.DE/JS 

Milionová podpora pro region Horní 
Porýní

Celkovou částkou 4,7 mil. € (cca 120 
mil. Kč) podpoří EU 5 úspěšných pro-
jektů v regionu Oberrhein. Prostředky 
pochází z Evropského fondu pro re-
gionální rozvoj. Rozhodnutí padlo na 
jednání výboru evropského programu 
"Interreg V A Oberrhein" v Neustadtu. 
Nejvýznamnějším příjemcem bude DLR 
Rheinpfalz, jemuž z toho náleží 4 pro-
jekty: „InvaProtect“ – udržitelná ochrana 
proti invazním škůdcům jako octomilka 
Drosophila suzukii, „Photopur“ – čištění 
odpadních vod od reziduí pesticidů, „Vi-
tifutur“ – udržitelné řešení boje s choro-
bami révy vinné a „AgroForm“ – vývoj 

ekologicky snesitelných metod pěstová-
ní ve vinohradnictví, ovocnictví, zelinář-
ství a polním hospodářství. 
DER DEUTSCHE WEINBAU/15. 6. 2018/JS

Šéfové předního francouzské vinař-
ství byli odsouzeni za falšování vína

Trh s francouzským luxusním vínem 
zasáhl neobvyklý skandál. Podle soudu 
se jedno z tamních předních vinařství 
Château Giscours v oblasti Margaux 
dopustilo falšování vína, přidávalo do 
něj cukr. Dva ředitelé společnosti byli 
odsouzeni ke tříměsíčnímu podmíneč-
nému trestu, firma navíc musí zaplatit 
pokutu víc jak 200 000 eur. Uvedl to 
server francetvinfo.fr.

Spor se vede o přidání cukru do kva-
sících hroznů odrůdy Merlot, které soud 
vyhodnotil jako nezákonné. Podle jeho 
výroku se vinařství dopustilo "vědomé-
ho falšování, které odhalila nečekaná 
kontrola." Ta sice v roce 2016 upozornila 
Château Giscours na neadekvátní kvali-
tu jejich produktu, společnost ale údajně 
neudělal nic pro to, aby porušení předpi-
sů napravila.

Vedení Château Giscours se brání tím, 
že šlo pouze o selhání lidského fakto-
ru a že jejich snahou rozhodně nebylo 
podvést zákazníky. Podle právníka spo-
lečnosti se navíc cukr dostal do necelé-
ho 0,6 procenta celé produkce hroznů 
a nemohl tedy ovlivnit kvalitu výsled-
ného produktu. Proti verdiktu se chce 
Château Giscours odvolat. "Jsou tady 
zákazníci, kteří zaplatí za víno vysokou 
cenu a očekávají deklarovanou kvalitu," 
upozornil státní zástupce. Podle něj se 
společnost provinila především tím, že 
nerespektovala základní pravidla.

Soud navíc rozhodl, že všechna vína, 
ve kterých se doslazené hrozny mohly 
objevit, musí být zlikvidována. Fran-
couzská vína se typicky vyrábějí jako 
cuvée, kdy mísením různých odrůd vzni-
ká požadovaný výsledek. Problematický 
Merlot z roku 2016 se tak dostal do 53 
000 lahví v celkové hodnotě 2,3 milio-
nů eur. Lahve Château Giscours se u nás 
prodávají v cenovém rozmezí od 1 500 
do 13 000 korun.

Francouzští vinaři mohou přidávat 
cukr při výrobě vína pouze ve výjimeč-
ných případech, kdy jejich produkci 
omezí nepříznivé počasí. Rok 2016 pro 
ně skutečně nebyl příliš dobrý. Podle 
rozhodnutí se proto cukr mohl přidat do 
hroznů odrůdy Cabernet Savignon. Zá-

stupci Château Giscours ale tvrdí, že se 
k nim dostaly nepřesné informace. Vede-
ní společnosti se domnívalo, že povolení 
přijde právě na odrůdu Merlot.

Přidávání cukru při výrobě vína je ve 
Francii důsledně kontrolováno. Samotný 
cukr je nezbytnou součástí alkoholové-
ho kvašení. Čím více je ho v kvasícím 
ovoci, tím více alkoholu se při procesu 
vyprodukuje. Doslazování rafinovaným 
cukru je ale považováno za praktiku, 
která snižuje celkovou kvalitu výsledné-
ho nápoje. Francouzské předpisy takový 
postup proto striktně regulují.
ZDROJ: LIDOVKY.CZ, AUTOR: ONDŘEJ 

KRUTILEK, 23. 6. 2018 

Estonská legislativa omezující rekla-
mu na alkohol vstoupila v platnost

V Estonsku od 1. června 2018 vstou-
pila v platnost novela zákona o reklamě 
na alkoholické nápoje. Nově můžou být 
o alkoholu poskytnuty pouze neutrální 
informace, zakázána je nyní například 
reklama na sociálních sítích a na obál-
kách časopisů. Novela zákona omezuje 
reklamu také v televizi a v rádiu. Bary 
navíc podle novely nesmí nabízet tzv. 
happy hour (šťastné hodinky), během 
kterých jsou nabízeny alkoholické ná-
poje za zvýhodněnou cenu. Za porušení 
pravidel hrozí pokuta až do výše 50.000 
€. V Litvě platí zákaz reklamy na alkohol 
již od 1. ledna 2018, obdobný návrh zá-
kona nyní projednává i irský parlament.
ZPRAVODAJ PK ČR 25/2018

Stinná stránka brexitu: na Ostrovech 
nemá kdo sklízet úrodu

Agentury, které shánějí sezónní pra-
covníky do zemědělství v Británii, mají 
problém sehnat dostatek lidí na sběr 
letošní úrody. Oznámil to svaz těchto 
pracovních agentur. Podle serveru BBC 
pochází 99 procent sezónních pracov-
níků na britských farmách z východní 
Evropy, po rozhodnutí o brexitu však je-
jich zájem opadl. Dvě třetiny sezónních 
pracovníků jsou podle BBC z Rumunska 
a Bulharska. Podle Národního zeměděl-
ského svazu loni poklesl počet sezon-
ních zaměstnanců o 17 procent a část 
úrody kvůli tomu shnila nesklizená.

Náborová agentura působící v Ru-
munsku zajišťuje zaměstnance pro 80 
britských farem. V příštích měsících 
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musí najít 4000 lidí na sběr jahod, ma-
lin, jablek a hrušek. Zájemců je ale málo 
a agentura obvolává své klienty v Britá-
nii, aby jim sdělila, že nezajistí dostatek 
personálu. Estera Ameszová z vedení 
agentury řekla, že zájem o práci v Britá-
nii prudce opadl kvůli nadcházejícímu 
brexitu a že klíčovým důvodem je pokles 
kurzu libry. Dalším faktorem je nejisto-
ta, protože lidé nevědí, jaké dokumenty 
potřebují.

„V Bukurešti před naší kanceláří stá-
valy fronty, denně přicházelo 30 až 40 
lidí. Dnes, pokud je dobrý den, jich při-
jde hrstka. Brávali jsme jenom ty nejlep-
ší, teď vyškrabáváme dno hrnce,” řekla 
Ameszová. Agentura měla ve zvyku 
kontrolovat případnou trestní minulost 
zájemců a nechala uchazeče podstou-
pit test manuální zručnosti. Ameszová 
řekla, že nyní se kritéria rozvolnila a že 
stačí, když mají zájemci dvě ruce a dvě 
nohy. Agentura také začala vyjíždět na 
rumunský venkov a sama pracovníky 
vyhledávat.
ZDROJ: NOVINKY.CZ, AUTOR: ČTK, 6. 6. 2018

Výstava plná alkoholu. V Polsku ote-
vřou první muzeum vodky

Pili ji králové i vojáci a často byla 
využívána jako lék. V Polsku během 2. 
světové války dokonce sloužila k pod-
plácení okupujících nacistů. Řeč je 
o polské vodce, která má v zemi pěti-
setletou tradici. Právě tomuto tradič-
nímu nápoji se tak bude věnovat nově 
otevřené muzeum ve Varšavě. Informo-
vala o tom agentura AP. Jak agentura 
poznamenává, vodka je totiž jedním 
z nejznámějších polských exportních 
výrobků. Nové muzeum se veřejnos-
ti otevře již příští úterý. Umístěno je 
v bývalé továrně na výrobu vodky z 19. 
století, která je součástí průmyslové 
zóny a leží ve varšavské čtvrti Praga. 
Továrna však musela projít potřebnou 
revitalizací, která stála v přepočtu přes 
15 milionů korun.

Ředitel polské asociace vodky Andrzej 
Szumowski podle svých slov doufá, že 
nová multimediální výstava přinese vět-
ší zájem o národní nápoj. Vodka je podle 
něj podstatná součást polského dědictví. 
Prohlásil také, že Poláci byli první, kdo 
ji vyrobili, ale připustil, že nárok na pr-
venství ve výrobě vodky je předmětem 
dlouhodobého sporu s Rusy. "Je to sou-
část naší DNA, součást naší historie, dě-
dictví a tradice, a neexistuje žádný jiný 

polský produkt, který by byl tak globální 
a uznávaný," uvedl pro agenturu AP.

„Mnoho zemí používá svůj tradiční 
alkoholický nápoj k rozvoji cestovní-
ho ruchu. Je nejvyšší čas, aby s něčím 
takovým začalo i Polsko,“ řekl Michal 
Skotnicki, předseda představenstva de-
veloperské společnosti, která se posta-
rala o revitalizaci objektu. Podle něj je 
přímo skandální, že Polsko nemá žádný 
kulturní objekt, který by světu ukázal, 
že vodka skutečně pochází z Polska. 
Muzeum na svém webu slibuje, že bude 
otevřeno sedm dní v týdnu. Přístupné 
bude ale výlučně plnoletým návštěvní-
kům.

Kromě kina, kde začíná hodinová ex-
kurze staletími dějin polské lihoviny, je 
v muzeu totiž k dispozici i několik barů, 
kde lze během ochutnávky "národního 
nápoje" či koktejlů vyslechnout i výklad 
o správném podávání vodky. Výstava 
samozřejmě upozorňuje na zodpověd-
né pití. Návštěvníci si zde také mohou 
zapůjčit speciální brýle, díky kterým si 
mohou vyzkoušet, jak vidí člověk s růz-
nými úrovněmi alkoholu v krvi.
ZDROJ: DENÍK.CZ, AUTOR: ANDREA 

GRIČOVÁ, 7. 6. 2018

Coca-Cola uvádí na trh svůj první al-
koholický nápoj, zatím jen v Japon-
sku

Tokio - Americká společnost Coca-
-Cola poprvé za více než 125 let své exi-
stence uvedla na trh alkoholický nápoj. 
Firma dnes začala v Japonsku prodávat 
tři verze citronové limonády s obsahem 
alkoholu od tří do sedmi procent. Infor-
muje o tom server BBC.

Coca-Cola je největším výrobcem ne-
alkoholických nápojů na světě. Firma 
chce novým alkoholickým nápojem 
oslovit mladé spotřebitele, zejména 
ženy. Nový produkt je inspirován popu-
lárními japonskými nápoji kombinující-
mi pálenku šóčú a ochucenou perlivou 
vodu, jeho přesný recept však Coca-co-
la podle své tradice drží v tajnosti, píše 
BBC. Alkoholický nápoj bude k mání ve 
třech variacích: slaný citron, klasický ci-
tron a citron s medem, uvádí list Forbes. 
Prezident japonské součásti firmy Jorge 
Garduňo již v březnu upozornil, že vstup 
Coca-Coly do oblasti alkoholických ná-
pojů se pravděpodobně omezí pouze na 
Japonsko.
ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ; AUTOR: ČTK, 

EKONOMIKA; 28. 5. 2018

Sběračů jahod ubývá. Problém vyřeší 
stroje

Sezona jahod je tady a řada z nás již 
vyhlíží plody své zahrádkářské práce. 
Trávit ale dlouhé hodiny v kleče, v sedě 
či podřepu může být velice nepříjemné. 
Naštěstí firma Agrobot přišla s efektiv-
ním řešením. Celé jahodové pole za nás 
pohodlně sklidí stroj. Cenu robota však 
firma neuvedla. Robotické paže dokáží 
rozpoznat, zda jsou plody již zralé, utrh-
nou je a bez sebemenšího poškození je 
uloží na příslušné místo. Pracovat mo-
hou ve sklenících i na rozlehlých ven-
kovních polích. BBC dodává, že britští 
farmáři mají nedostatek sběračů ovoce, 
v Británii ubývá zahraničních dělníků 
i kvůli brexitu. Robot by tak jejich práci 
měl plně zastat.
ZDROJ: DENÍK.CZ; AUTOR: PAVEL KOPECNÝ; 

30. 5. 2018

Evropská komise – Tisková zpráva: 
Rozpočet EU: společná zemědělská 
politika po roce 2020

Brusel 1. června 2018 - Pro příští dlou-
hodobý rozpočet EU na období 2021–
2027 navrhuje Komise modernizovat 
a zjednodušit společnou zemědělskou 
politiku (SZP). Návrhy s rozpočtem 365 
miliard EUR mají zajistit, aby SZP ob-
stála v budoucnosti, nadále podporovala 
zemědělce a venkovské komunity, vedla 
k udržitelnému rozvoji zemědělství v EU 
a zohledňovala cíle EU v oblasti životní-
ho prostředí a klimatu. Dnešní návrhy 
dávají členským státům více flexibility 
a odpovědnosti. Mohly by si samy zvo-
lit, jak a kde financování získané ze SZP 
investují, aby naplnily ambiciózní cíle 
stanovené na úrovni EU a přispěly tak 
k vytvoření inteligentního, odolného, 
udržitelného a konkurenceschopného 
zemědělského odvětví. Zároveň by měly 
zajišťovat spravedlivou a lépe zacílenou 
podporu, která by zvýšila příjmy země-
dělců.

Společná zemědělská politika je jed-
nou z hlavních politik EU, která ovliv-
ňuje životy všech Evropanů. Tyto solidní 
návrhy přispějí ke konkurenceschopnos-
ti zemědělského odvětví a zároveň posílí 
jeho udržitelnost. V nově navrhovaném 
modelu dostanou členské státy více 
prostoru, aby se zlepšila efektivita ze-
mědělské politiky a bylo možné lépe sle-
dovat její výsledky. Zajišťuje pro Evropu 
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odolnější zemědělské odvětví a usiluje 
o vyšší cíle v oblasti životního prostředí 
a klimatu.“

Hlavní prvky návrhů Komise na mo-
dernizaci a zjednodušení SZP jsou tyto:

1. Nový způsob práce: Členské státy 
budou mít při využívání přidělených 
prostředků více flexibility. Budou tak 
moci navrhovat lépe uzpůsobené pro-
gramy, které budou účinněji reagovat 
na problémy zemědělců a venkovského 
obyvatelstva obecně. Členské státy bu-
dou mít rovněž možnost až 15 % svých 
přídělů ze SZP přesouvat mezi přímý-
mi platbami a rozvojem venkova, což 
jim umožní lépe financovat své priority 
a opatření. Rovné podmínky pro všech-
ny členské státy budou zajištěny pro-
střednictvím:

• strategických plánů pokrývajících 
celé období. Každý členský stát ve 
svém plánu stanoví, jak hodlá vy-
užít přímé platby i prostředky na 
rozvoj venkova ke splnění devíti 
unijních cílů v hospodářské, en-
vironmentální a sociální oblasti. 
Komise jednotlivé plány schvá-
lí, aby byla zajištěna soudržnost 
a ochrana jednotného trhu.

• Komise bude též pečlivě sledo-
vat výkonnost jednotlivých zemí 
a pokrok při plnění dohodnutých 
cílů.

2. Spravedlivější zacházení díky lépe 
zaměřené podpoře: Přímé platby budou 
i nadále jedním z ústředních prvků ze-
mědělské politiky, neboť pro zemědělce 
zajišťují stabilitu a předvídatelnost. Pri-
oritou bude podpora malých a středních 
farem, kterých je v zemědělském odvět-
ví EU většina, a pomoc mladým země-
dělcům. Komise je odhodlána zasazovat 
se o spravedlivější rozdělování přímých 
plateb mezi členskými státy s využitím 
vnější konvergence.

A dále:
Přímé platby zemědělcům budou od 

60 000 EUR výše omezeny a maximál-
ní hranicí bude 100 000 EUR na jednu 
farmu. Náklady na práci se budou plně 
zohledňovat. Účelem je zajistit spraved-
livější rozdělování plateb. Malé a střední 
podniky získají vyšší podporu na hektar. 
Země budou muset vyčlenit alespoň 2 % 
svých přímých plateb na pomoc mladým 
zemědělcům, kteří zahajují svou činnost. 
Navíc se jim dostane finanční podpory 
v rámci rozvoje venkova a prostřednic-
tvím různých opatření, jež usnadňují 
přístup k půdě a její převod.

3. Větší ambice v oblasti životního 
prostředí a klimatu: Cíle pro celou EU, 
které jsou dnes navrhovány, se zabývají 
změnou klimatu, přírodními zdroji, bio-
diverzitou, přírodními stanovišti i kraji-
nou. Podpora příjmu pro zemědělce je 
již v současnosti vázána na používání 
zemědělských postupů šetrných k ži-
votnímu prostředí a klimatu. Nová SZP 
bude od zemědělců vyžadovat, aby usilo-
vali o ještě náročnější cíle, a to prostřed-
nictvím povinných opatření i pobídek:

• Podmínkou pro vyplacení pří-
mých plateb bude splnění poža-
davků v oblasti životního prostře-
dí a klimatu.

• Každý členský stát bude povinen 
nabídnout ekologizační režimy, 
kterými by podněcoval zeměděl-
ce, aby nezůstali jen u povinných 
požadavků. K financování těchto 
režimů se v každé zemi použije 
část prostředků přidělených na 
přímé platby.

• Na opatření v oblasti životního 
prostředí a klimatu bude vyhra-
zeno nejméně 30 % prostředků, 
které daný členský stát získá na 
rozvoj venkova.

• Očekává se, že 40 % celkového 
rozpočtu SZP přispěje k opatře-
ním v oblasti klimatu.

• Kromě možnosti převádět 15 % 
prostředků mezi pilíři budou 
členské státy rovněž moci u výda-
jů na opatření v oblasti klimatu 
a životního prostředí převést dal-
ších 15 % z pilíře 1 do pilíře 2 (bez 
vnitrostátního spolufinancování).

4. Větší využívání znalostí a inovací: 
Modernizovaná SZP bude využívat veš-
keré nejnovější technologie a inovace na 
pomoc zemědělcům při vlastní činnosti 
i na pomoc veřejné správě, a to zejména:

• V rámci výzkumného programu 
EU Horizont Evropa bude vy-
členěna částka 10 miliard eur na 
výzkum a inovace v odvětví po-
travinářství, zemědělství, rozvoje 
venkova a biohospodářství.

• Členské státy budou vybízeny, 
aby při kontrolách a sledování 
využívaly dat velkého objemu 
a nové technologie (např. vyu-
žívat družicových dat k ověření 
velikosti farem u žádostí o přímé 
platby), čímž se výrazně sníží po-
třeba kontrol na místě.

• Bude se rovněž usilovat o větší 
digitalizaci venkova, například 
rozšířením širokopásmového pří-

stupu ve venkovských oblastech. 
Zlepší se tak kvalita života v těch-
to oblastech a dále se podpoří 
konkurenceschopnost evropské 
zemědělské produkce.

(KRÁCENO)

Evropská komise – Tisková zprá-
va: EU je i nadále obchodní velmocí 
v oblasti zemědělsko-potravinářské 
produkce

Brusel 7. června 2018 - Hodnota ob-
chodních transakcí se zemědělsko-po-
travinářskými produkty, které Evropské 
unie v roce 2017 realizovala, dosáhla 255 
miliard EUR. Unie si tak i v tomto roce 
zachovala své postavení největšího svě-
tového vývozce a dovozce zemědělských 
produktů a potravinářských výrobků. 
Hodnota vývozu zemědělsko-potravi-
nářských produktů EU dosáhla v roce 
2017 138 miliard EUR, což představuje 
roční nárůst 5,1 %. Dovoz dosáhl hodno-
ty 117 miliard EUR a EU v zemědělsko-
-potravinářském odvětví vykázala čistý 
obchodní přebytek ve výši 21 miliard 
EUR. Vyplývá to z dnes zveřejněné zprá-
vy o obchodu se zemědělsko-potravinář-
skými produkty za rok 2017.

Hodnota veškeré produkce zeměděl-
ského odvětví EU za rok 2017 se odha-
duje na 427 miliard EUR. Potravinářský 
řetězec vytváří v EU 7,5 % všech pracov-
ních míst a 3,7 % celkové přidané hod-
noty. Podíl vývozu v hodnotovém řetězci 
se neustále zvyšuje. Vývoz tak napomá-
há vytvářet pracovní místa a evropské 
zemědělsko-potravinářské odvětví díky 
němu roste.

Úspěch při obchodování se zeměděl-
skými produkty je jednoznačně spojen 
s reformami společné zemědělské po-
litiky, které evropským producentům 
umožňují obstát v konkurenci na me-
zinárodních trzích. Kromě toho se také 
evropské produkty celosvětově těší dob-
rému jménu – jsou bezpečné, udržitelné, 
výživově hodnotné a vysoce kvalitní. 

Objem vývozu EU vzrostl u všech pěti 
hlavních vývozních destinací – Spoje-
ných států, Číny, Švýcarska, Ruska a Ja-
ponska. Komise v poslední době také 
pokročila v řadě dvoustranných obchod-
ních jednání, čímž se pro její zeměděl-
sko-potravinářské produkty otevírají 
nové trhy. Od září 2017 se začala pro-
zatímně uplatňovat komplexní dohoda 
o hospodářské a obchodní spolupráci 
(CETA) s Kanadou. V prosinci 2017 pode-
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psala EU dohodu o hospodářském part-
nerství s Japonskem. V současné době 
probíhá proces ratifikace a její následné 
uplatňování by mělo evropskému země-
dělsko-potravinářskému odvětví přinést 
řadu výhod. V dubnu 2018 uzavřela EU 
principiální dohodu o modernizaci stá-
vající obchodní dohody s Mexikem.

EU vyváží širokou škálu produktů 
ze všech fází hodnotového řetězce, od 
surovin a polotovarů přes zpracované 
zemědělské produkty (například sýra 
a vína) až po vysoce zpracované produk-
ty, což ukazuje, že toto evropské odvětví 
je skutečně všestranné. Hlavními vývoz-
ními artikly EU jsou vína a lihoviny, ko-
jenecká strava, potravinové přípravky, 
čokoláda a vepřové maso.

Pokud jde o dovoz, EU se v průběhu 
posledních let podařilo diverzifikovat 
zdroje, takže určitý podíl zboží dříve do-
váženého ze dvou hlavních zemí původu 
(Brazílie a USA) nyní obstarávají jiní do-
davatelé. EU dováží v zásadě tři hlavní 
typy produktů: produkty, které se v EU 
nevyrábějí (nebo pouze v malé míře) 
v důsledku přírodních podmínek (např. 
tropické ovoce, káva), produkty, které se 
využívají především jako krmivo pro zví-
řata, a produkty využívané jako přísady 
při dalším zpracování.
(KRÁCENO)

Evropská komise – Tisková zpráva: 
Obchod mezi EU a USA: Evropská 
komise schválila vyrovnávací cla na 
některé produkty z USA

Brusel 6. června 2018 – Sbor komisařů 
dnes schválil rozhodnutí zavést dodateč-
ná cla na všechno zboží Spojených států 
uvedené v seznamu, který byl oznámen 
Světové obchodní organizaci (WTO) 
jako součást reakce EU na cla Spojených 
států uložená na výrobky z oceli a hli-
níku. Komise očekává, že po dnešním 
rozhodnutí uplatnit dodatečná cla na 
vybrané produkty dovážené z USA bude 
příslušný postup v koordinaci s členský-
mi státy ukončen do konce června, aby 
se v červenci mohlo začít s uplatňová-
ním nových cel.

Uplatnění vyrovnávacích cel je plně 
v souladu s pravidly WTO a odpovídá 
seznamu zboží, který byl dříve oznámen 
WTO. Dohoda WTO o ochranných opat-
řeních umožňuje vyrovnávací opatření 
odpovídající škodě způsobené opatření-
mi USA, která postihují zboží vyvážené 
z EU v hodnotě 6,4 miliardy EUR (2017). 

EU proto uplatní svá práva okamžitě 
u zboží Spojených států v obchodní hod-
notě až 2,8 miliardy EUR. Zbývající vy-
rovnávací opatření týkající se obchodu 
v hodnotě 3,6 miliardy EUR budou při-
jata později – za tři roky, nebo po pozi-
tivním nálezu při řešení sporů ve WTO, 
pokud bude tento nález oznámen dříve.

Toto je uvážlivá a přiměřená reakce na 
jednostranné a protiprávní rozhodnutí 
Spojených států uvalit cla na evropský 
vývoz oceli a hliníku. Navíc je reakce EU 
plně v souladu s mezinárodním obchod-
ním právem. Uložení vyrovnávacích cel 
na vybrané produkty z USA je součástí 
trojí reakce, kterou nastínila Evropská 
komise a která zahrnuje zahájení práv-
ního řízení proti USA ve WTO (1. června) 
a případné uplatnění opatření na ochra-
nu evropského trhu před narušeními 
způsobenými přesměrováním obchodu 
s ocelí z trhu Spojených států. V této 
souvislosti bylo 26. března zahájeno 
šetření a Komise má devět měsíců na 
rozhodnutí, zda budou ochranná opat-
ření nezbytná. Potvrdí-li šetření, že je 
nezbytné konat rychle, toto rozhodnu-
tí by mohlo být přijato do léta. Pokud 
jde o hliník, Komise zavedla systém pro 
kontrolu dovozu hliníku, aby byla při-
pravena, pokud by v tomto odvětví bylo 
zapotřebí přijmout opatření.

Sbor komisařů 7. března rozhodl, že 
Komise by měla pokračovat v jednáních 
s USA o jiných procesech souvisejících 
s obchodem. V Paříží se 31. května usku-
tečnilo třístranné setkání s USA a Ja-
ponskem, během něhož bylo dosaženo 
pokroku v řešení některých z hlavních 
příčin nynějšího napětí v obchodním 
systému, včetně praktik Číny, které na-
rušují obchod.

Většinou jde o clo ve výši 25 %, týká 
se i ovocných moštů, vína ne.
(KRÁCENO)

Európska komisia – Tlačová správa: 
EÚ žaluje Čínu na pôde Svetovej ob-
chodnej organizácie kvôli nekalému 
transferu technológií

Brusel 1. jún 2018 - EÚ dnes na pôde 
Svetovej obchodnej organizácie (WTO) 
iniciovala súdne konanie proti právnym 
predpisom Číny, ktorými táto krajina 
porušuje práva duševného vlastníctva 
európskych spoločností.

Technologické inovácie a know-how 
sú základom našej znalostnej ekono-
miky. Pomáhajú našim spoločnosti-

am udržiavať si na globálnych trhoch 
konkurencieschopnosť a státisíce osôb 
v celej Európe majú vďaka nim pracov-
né miesto. Európske spoločnosti, ktoré 
prichádzajú do Číny, sú nútené udeliť 
vlastníctvo svojich technológií alebo 
práva na ich využívanie domácim čín-
skym subjektom a je im odopretá mož-
nosť slobodne rokovať o trhových pod-
mienkach dohôd o transfere technológií. 
To je v rozpore so základnými právami, 
na ktoré by spoločnosti mali mať nárok 
na základe pravidiel a podmienok WTO, 
najmä na základe Dohody o obchodných 
aspektoch práv duševného vlastníctva 
(dohoda TRIPS).

Dnes podaná žaloba EÚ je zameraná 
na konkrétne ustanovenia v oblasti čín-
skej regulácie dovozu a vývozu technoló-
gií (známych pod skratkou „TIER“) a re-
gulácie čínskych spoločných podnikov 
so zahraničným kapitálom (známych 
ako „regulácia spoločných podnikov“), 
v ktorých sa diskriminujú nečínske spo-
ločnosti, s ktorými sa zaobchádza hor-
šie než s domácimi subjektmi. Týmito 
ustanoveniami dochádza k porušovaniu 
povinností WTO, na základe ktorých sa 
so zahraničnými spoločnosťami musí za-
obchádzať rovnako ako s domácimi a na 
základe ktorých sa musí chrániť duševné 
vlastníctvo, ako napríklad patenty a ne-
sprístupnené obchodné informácie.

Ak konzultácie, o ktoré dnes EÚ žia-
da, nebudú do 60 dní od podania viesť 
k uspokojivému riešeniu, EÚ bude môcť 
požadovať, aby WTO zriadila panel, 
ktorý vo veci rozhodne. Žiadosť EÚ je 
v mnohom podobná žiadosti, ktorú pred 
nedávnom na WTO predložili USA, no 
žiadosť EÚ obsahuje aj ďalšie potenciál-
ne oblasti porušenia pravidiel WTO.
(KRÁCENO)

Evropská komise – Tisková zpráva: 
Rozpočet EU: Posílení spolupráce 
mezi daňovými a  celními orgány 
v zájmu bezpečné a prosperující Unie

Brusel 8. června 2018 – Komise navr-
huje v příštím dlouhodobém rozpočtu 
EU na období 2021–2027 opatření, která 
zefektivní spolupráci daňových a celních 
orgánů členských států. Díky pokračující-
mu financování programů v těchto oblas-
tech bude Unie moci i nadále podnikům 
nabízet neomezený a snadný přístup na 
jednotný trh EU, což podpoří rozvoj ob-
chodu, a chránit občany před dovozem 
nebezpečných výrobků do Unie přes 
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vnější hranice. Dále bude moci zajistit, 
aby byly členské státy dostatečně vy-
baveny pro boj proti daňovým únikům 
a vyhýbání se daňovým povinnostem.

Nový program Clo přispěje k vytvoře-
ní moderní celní unie, která bude klást 
do popředí zájmy podniků a občanů EU. 
K tomu je zapotřebí:

• Zlepšovat výměnu informací 
a údajů mezi celními správami 
jednotlivých států, aby se dařilo 
ještě lépe odhalovat pohyb nebez-
pečného a padělaného zboží. 

• Usnadňovat i nadále růst objemu 
obchodu. Celní orgány EU vyřídi-
ly v minulém roce na 331 milionů 
celních prohlášení.

• Poskytovat podporu celním or-
gánům při ochraně finančních 
a ekonomických zájmů Unie a při 
řádném výběru cel, DPH při do-
vozu a spotřebních daní. Nový 
program zvýší schopnost celních 

správ vypořádat se s rostoucím 
objemem obchodu a měnícími se 
ekonomickými a pracovními mo-
dely, jako jsou elektronický ob-
chod a blockchain, a zintenzivní 
spolupráci a odbornou přípravu 
ve všech odvětvích.

• Vypracovat lepší strategie řízení 
rizik s cílem chránit finanční zá-
jmy EU a umožnit Unii lépe re-
agovat na bezpečnostní hrozby 
a přeshraniční trestnou činnost.

Nový program Fiscalis bude podporo-
vat spolupráci daňových správ jednot-
livých členských států a více přispívat 
k boji proti daňovým podvodům, daňo-
vým únikům a vyhýbání se daňovým po-
vinnostem. K tomu je zapotřebí:

• Zavést dokonalejší a propojenější 
systémy IT, které by jinak musel 
každý členský stát vyvíjet samo-
statně. Zahrnuje to vývoj a údrž-

bu interoperabilních a nákladově 
efektivních IT řešení na podporu 
daňových orgánů při provádění 
právních předpisů EU.

• Předávat osvědčené postupy 
a poskytovat odbornou přípravu, 
která zvyšuje efektivitu. Zahrnuje 
to snahu o snížení zbytečné ad-
ministrativní zátěže, kterou při 
přeshraničních transakcích pod-
stupují občané i podniky (včet-
ně malých a středních podniků), 
a zajistit vyškolení dalších daňo-
vých odborníků.

• Zavést společná opatření v oblas-
ti řízení rizik a auditů – od roku 
2014 jich již mezi členskými státy 
proběhlo celkem 1 000.

• Podporovat konkurenceschop-
nost Unie, stimulovat inovace 
a usnadnit zavádění nových eko-
nomických modelů.

(KRÁCENO)


