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Z domova

Národní program podpor Společné 
organizace trhu s vínem na období 
2019–2023 byl spuštěn 

1. srpnem 2018, nabývá účinnosti na-
řízení vlády č. 147/2018 Sb., o stanovení 
bližších podmínek při provádění opatře-
ní společné organizace trhů se zeměděl-
skými produkty v oblasti vinohradnictví 
a vinařství pro období 2019–2023.

Restrukturalizace a přeměna vinic:
V návaznosti na tuto skutečnost je 

spuštěn příjem žádostí dotačního titu-
lu „Restrukturalizace a přeměna vinic“ 
(v rámci SOT s vínem). Žádosti budou 
přijímány nepřetržitě. 

Žádosti jsou již přijímány v rámci no-
vého pětiletého programového období 
(2019–2023), nicméně oproti předchozí-
mu období nedochází k výrazným změ-
nám, co se týče podmínek opatření.

Zásadní novinky v nařízení jsou:
• Nově bude možné podávat ozná-

mení o  realizaci opatření do 
31. května kalendářního roku.

• Nebude možné žádat o preferenci 
na mladého vinohradníka.

• Sazby budou vypláceny absolut-
ně v sumách uvedených v NV č. 
147/2018 Sb. až do doby, než bude 
vyčerpán finanční rámec určený 
pro daný finanční rok. Neuspo-
kojené (avšak úspěšné) žádosti 
z tohoto roku budou uspokojeny 
v následujícím finančním roce, 
a to až do roku 2023.

• Veškeré projekty je nutno realizo-
vat do 31. května 2023!!!

• Rozpočet určený pro toto opat-
ření je cca 3,6 mil € pro každý fi-
nanční rok.

Investice:
V návaznosti na tuto skutečnost již 

proběhl příjem žádostí dotačního titulu 
„Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro 

období 2018/2019. Příjem žádostí pro 
toto období (myšleno aktuální finanč-
ní rok 2018/2019) již byl ukončen dne 
31. 8. 2018. Další žádosti budou směro-
vány do následujícího finančního roku 
v termínu do 31.8.2019. Poslední možnost 
podání žádosti bude omezena 31. 8. 2022. 

Opatření jsou v rámci nového pětile-
tého programového období (2019–2023), 
nicméně oproti předchozímu období ne-
dochází k výrazným změnám, co se týče 
podmínek opatření.

Zásadní novinky v nařízení jsou:
• Nově je možné žádat o poskytnu-

tí podpory taktéž na pořízení lisu 
na hrozny.

• Zůstává podpora na pořízení spe-
ciální kvasné nádoby s aktivním 
potápěním matolinového klobou-
ku, avšak již není specifikace, že 
tato musí být na produkci červe-
ných vín. 

• Byla pozměněna podpora mladé-
mu vinaři (§10), kdy podpora ta-
kovému subjektu bude navýšena 
o 10 % celkově vypočtené podpo-
ry, avšak tak aby nebyla překroče-
na maximální částka podpory na 
projekt, což jsou 2 mil Kč.

• Rozpočet určený pro toto opat-
ření je cca 1,5 mil € pro každý fi-
nanční rok.

Podrobnosti naleznete také na www.
szif.cz/cs/vino-vinice
MARTIN PŮČEK

 

Nový vnitrostátní program podpor 
na období 2019–2023 u SOT 

Dne 18. 7. 2018 bylo na schůzi vlády 
České republiky schváleno nové nařízení 
vlády o stanovení bližších podmínek při 

provádění opatření společné organizace 
trhů tzv. SOT se zemědělskými produk-
ty v oblasti vinohradnictví a vinařství 
pro období 2019–2023 s účinností od 
1. 8. 2018.

Toto nařízení upravuje v návaznosti 
na přímo použitelné předpisy Evrop-
ské unie bližší podmínky při provádění 
opatření společné organizace trhů se 
zemědělskými produkty v oblasti vino-
hradnictví a vinařství. V rámci žádosti 
o podporu na restrukturalizaci a pře-
měnu vinic lze podporu poskytnou na 
opatření změna odrůdové skladby vini-
ce, přesun vinice do svahu nebo tech-
nika zlepšující obhospodařování vinic, 
a v rámci žádosti o podporu na inves-
tice lze podporu poskytnout na dřevě-
ný sud nebo uzavřená dřevěná nádoba 
na výrobu vína o objemu nejméně 600 
litrů, speciální kvasná nádoba s aktiv-
ním potápěním matolinového klobou-
ku, cross-flow filtr na víno nebo lis na 
hrozny.
ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

Přikyselování moštů a vín ročníku 
2018

S ohledem na průběh letošní sezóny 
a vývoje stavu kyselin v moštech podal 
Svaz vinařů České republiky avizuje, dne 
8. 8. 2018 žádost na Ministerstvo země-
dělství ČR pro vydání opatření obecné 
povahy, kterým se povoluje přikyse-
lování moštů a vín ročníku 2018 nad 
stanovený limit v souladu s přílohou 
VIII, část C, odst. 6 nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (ES) č. 1308/2013. 
Ministerstvo zemědělství tuto žádost 
promptně projednalo a již dne 16. 8. 2018 
vydalo opatření obecné povahy, kterým 
se povoluje přikysleování moštů a vín 
ročníků 2018.



3Vinařský věstník 8/2018 zpět

Seznam vinařských důvěrníků pro rok 2018

Jméno Telefon Podoblast

Badin Jan 603 484 061 Nové Bránice znojemská

Dubenská Ivanka 608 871 683 Hrotovice znojemská

Janků Tomáš 604 665 460 Znojmo znojemská

Kleil Tomáš 731 509 105 I Tábor znojemská

Vejlupková Miroslava 721 131 313 Znojmo znojemská

Luskač Viktor, Ing. 728 076 654 Znojmo znojemská

Písařová Věra 732 826 380 Vrbovec znojemská

Šušlák Ondřej 776 845 400 Šatov znojemská

Zemánková Markéta 608 347 222 Svárov, Velké Bílovice velkopavlovická

Káňa Stanislav 728 365 062 Rakvice velkopavlovická

Kopřivová Eliška, Ing. 602 285 508 Němčičky velkopavlovická

Kopřivová Marie, Ing. 725 279 041 Němčičky velkopavlovická

Kuchař Ivan 728 636 332 Hustopeče velkopavlovická

Zemánková Michaela 777 199 175 Velké Bílovice velkopavlovická

Kolková Františka 775 706 737 Kobylí velkopavlovická

Pecůch Jiří 728 176 586 Čejkovice velkopavlovická

Petrák Václav, Ing. 792 294 986 Zaječí velkopavlovická

Zborovský František 777 722 697 Vrbice velkopavlovická

Zpěváková Svatava 608 430 452 Rakvice velkopavlovická

Brüch Walter 732 482 887 Kyjov slovácká

Hromek Pavel, Ing. 732 766 497 Lužice slovácká

Horecký Stanislav, Ing. 777 044 016 Mutěnice slovácká

Imrichová Růžena 728 580 233 Prušánky slovácká

Mančík Josef 723 638 927 Hovorany slovácká

Máčal Josef 776 761 055; 702 346 309 Blatnice pod Sv. Antonínkem slovácká

Náplava Vojtěch 721 450 992 Polešovice slovácká

Ondráček Jan 608 725 977 Dubňany slovácká

Plačková Hana, Bc. 721 683 986 Vlčnov slovácká

Strmíska Josef, Ing. 605 117 678 Archlebov slovácká

Houdek Jiří, Ing. 731 244 893 Vracov slovácká

Houdková Marie 736 178 489 Vracov slovácká

Tuček Jaroslav 776 807 971 Kostice slovácká

Uřičář Jiří, Ing. 773 698 401 Tvarožná Lhota slovácká

Bravenec Pavel, Ing. 724 247 336 Dolní Dunajovice mikulovská

Filip Bohumil 605 133 855 Valtice mikulovská

Gracl František 519 427 795; 725 557 705 Ivaň mikulovská

Grandič Jan 728 987 256 Valtice mikulovská

Haraj Štefan 602 421 078 Sedlec mikulovská

Křenecký Robert, Ing. 603 812 466 Horní Věstonice mikulovská

Lipovský Libor 721 253 228 Horní Věstonice mikulovská

Machara Lubomír 728 518 881 Dolní Dunajovice mikulovská

Štěpánová Hana 606 948 507 Březí mikulovská

Kříž Vlastimil 702 087 804 Mořina mělnická

Šuhájek Vladimír 723 164 904 Litoměřice litoměřická
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Zemědělec: Rozhovor týdne s Richar-
dem Brabcem, ministrem životního 
prostředí Jaký je stav v přípravě pro-
ti erozní vyhlášky? 

Protierozni vyhláška by podle posled-
ních zpráv měla být platná od 1. ledna 
2019. Teď ještě probíhají poslední vyjed-
náváni. Ta byla trochu komplikovaná 
v tom, že bývalé vedeni Ministerstva 
zemědělství mělo návrh teto vyhlášky 
prodiskutovat a připravit s nevládními 
organizacemi, především s Agrární ko-
morou ČR, Zemědělským svazem ČR, 
Českomoravským svazem zemědělských 
podnikatelů a dalšími, ale ukázalo se, 
že existovaly určité rozdílné názory na 
funkčnost a na protierozní kalkulačku. 
To nyní řešíme. S ministrem zeměděl-
ství Miroslavem Tomanem jsme domlu-
veni, že snahou je, aby tato protierozní 
vyhláška začala fungovat co nejrychleji. 
Podle mě termín, který je nejbližší mož-
ný a já věřím, že i reálný je začátek příš-
tího roku.

Ještě tedy není dohodnuto, jestli 
protierozní kalkulačka bude povinna, 
nebo přijde pouze o pomocný nástroj?

My jsme od Ministerstva zemědělství 
dostali připomínky k našemu poslední-
mu návrhu a nyní je posuzujeme.

Nedávno zasálala pracovní skupina 
k problematice kůrovce. Nastal nějaký 
posun?

Velkým posunem dopředu je, že se 
rozběhly krajské štáby v nejvíce postiže-
ných oblastech, které s majiteli a správci 
lesů a dopravou řeší nejpalčivější otázky, 
jako jsou těžba a logistika. Největší pro-
blém, a to republikový rozsah kůrovcové 
kalamity, však přetrvává. Spiš se zhoršu-
je. Pokud bude trvat takové teplé a su-
ché počasí, jako je v současnosti, je ne-
smírně těžké kalamitu zastavit. V tuto 
chvíli bych řekl, zeje to nemožné. Ze 
všech sil se však musíme snažit rozvoj 
kalamity alespoň zpomalit

Co považujete za hlavní překážku?
Asi největší překážkou je nedostatek 

lidí. Je tam sice posun, proběhlo jednání 
s Asociaci romských podnikatelů a spol-
ků, která nabízí několik set pracovníků. 
Přibližně 60 lidí se již přímo uplatni-
lo v Jeseníkách, dalších asi 200 lidi je 
připraveno nastoupit do lesa. Urychlili 
jsme také vyřizování pracovních víz pro 
zahraniční pracovníky. Tady se ale ba-
víme o potřebě tisíce lidí a reálně jich 

máme stovky. Za pozitivní považuji to, 
že podnik Lesy ČR ve spolupráci s ostat-
ními, především kraji, dává dohromady 
skládky, zejména suché sklady. Dnes 
jsou již na úrovni možná až milionu me-
trů krychlových dřeva. Zase však musí-
me počítat s tím, že letos budou špatně 
prodejné, nebo neprodejné až tři miliony 
metrů krychlových. To znamená, že nej-
větší problém nyní je těžba, samozřejmě 
logistika a zpracováni. Musíme také vzít 
v úvahu, že nyní prudce klesá cena dře-
va, což má zásadně negativní vliv nejen 
na Lesy ČR, ale všechny vlastník)' lesů, 
včetně soukromých. Je to tak samozřej-
mé problém, který nebudeme řešit rok 
ani dva roky, ale příští možná až desítky 
let.

Počítáte s nějakou novou legislati-
vou v oblasti ochrany půdního fondu, 
kterému má ve své gesci Ministerstvo 
životního prostředí?

Novela zákona o zemědělském půd-
ním fondu, která platí zhruba tři roky, 
se ukázala být funkční. To, co je na-
prosto zásadní, je reálná ochrana proti 
erozi. Zatím byly schváleny standardy 
dobrého zemědělského a environmen-
tálního stavu (DZES), které stanovují 
podmínky hospodaření na opravdu 
ohrožených půdách. Výrazně se zvyšu-
je rozloha erozně ohrožených půd, na 
které by měla být aplikována příslušná 
protierozní opatření, až na 25 procent 
což představuje velkou plochu země-
dělské půdy. Protierozní vyhláška by 
to měla ještě posunout zásadním způ-
sobem. Takže dnes nevidíme důvod 
pro nějakou novelu zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu. Podle 
mého názoru je klíčová protierozní vy-
hláška, praktická kontrola i větší vazba 
zemědělských dotaci na dobrou ochra-
nu půdy proti erozi.
ZEMĚDĚLEC,  AUTOR: ZUZANA FIALOVÁ, 

6. 8. 2018 

Tisková zpráva: Ministr Brabec 
předložil spolu s MZe vládě aktuální 
informace o suchu v ČR i o pomoci 
k jeho zvládání. A svolává setkání 
skupin, které se věnují projektům 
v oblasti sucha, i komisi VODA-SU-
CHO 

15. 08. 2018 – Ministr Brabec dnes 
informoval vládu o tom, že vzhledem 
k aktuální situaci sucha v ČR svolá 

v nejbližších dnech jednání všech sku-
pin, které se podílí na projektech řeší-
cích problémy se suchem, a také komi-
se VODA – SUCHO. Setkání proběhne 
za účasti všech významných dotčených 
aktérů, kde bude projednán a stano-
ven nejbližší postup. Výstupem těch-
to jednání by měly být návrhy řešení 
současných problémů, které způsobuje 
sucho a na některých místech i nedo-
statek vody. K dnešnímu dni vydalo již 
57 úřadů obcí s rozšířenou působností 
různá omezení dodávek vody. Zeměděl-
ci nemají dostatek krmiva pro zvířa-
ta, v rybnících hynou ryby. Situace je 
i s ohledem na očekávaný vývoj počasí 
kritická.

Suchá data
Oproti normálu byl červenec zhruba 

o 2 °C teplejší a nenapršelo ani poloviční 
množství vody, které je pro tento měsíc 
obvyklé. Více než polovina měřených 
vodních toků vykazuje hydrologické 
sucho. Srážkový deficit se prohluboval 
i v prvním srpnovém týdnu, kdy spadlo 
pouhých 35 % oproti standardu, na Mo-
ravě to bylo dokonce 17 % a v Čechách 
43 %. Z hlediska vlhkosti půdy je situace 
kritická na většině nízkých i středních 
poloh na území ČR. Aktuálně ve sledo-
vaných vodních tocích protéká převáž-
ně 5 až 40 procent toho, co je pro toto 
období obvyklé. Nejzávažnější situace je 
v povodí Labe a Ohře. Z hlediska dlou-
hodobých pozorování se jako nejvíce po-
stižené jeví toky v povodí Sázavy, Jizery, 
Lužnice, Smědé a některé toky v povodí 
Moravy, místy pak i další menší toky ve 
středních nadmořských výškách jako 
Ploučnice nebo Želetavka. V případě 
podzemních vod zůstává stav nadále 
silně podnormální. Na úrovni silného až 
mimořádného sucha se pohybuje 70 % 
mělkých vrtů. Hladina podzemní vody 
ve vrtech v povodí Orlice, Labe od Orli-
ce po Jizeru, Ploučnice a Jihlavy dosáhla 
úrovně mimořádného sucha. „Vzhledem 
k tomu, že srážky v posledních srpno-
vých týdnech byly významně podprů-
měrné i s ohledem na očekávaný vývoj 
počasí v nejbližších dnech lze předpoklá-
dat, že se hydrologické sucho na větši-
ně území České republiky bude nadále 
prohlubovat. A to jak u povrchových, 
tak i podzemních vod. S přetrvávajícím 
velmi teplým a suchým počasím musí-
me být obezřetní i kvůli přetrvávajícímu 
riziku vzniku a šíření požárů,“ uzavírá 
komentář k aktuálnímu stavu sucha mi-
nistr Brabec.
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Obce na suchu? Ať si starostové řek-
nou o dotace

Z pohledu významných vodárenských 
zdrojů a soustav jsou obavy o nedosta-
tečné zásobování obyvatel pitnou vo-
dou liché. Tak např. vodárna Želivka vy-
užívající vodu z nádrže Švihov zásobuje 
každého 8. obyvatele České republiky. 
Její nádrž je v tuto chvíli zhruba 2 m 
pod hranou přelivu, což je její maximál-
ní kapacita. Bez problémů tak zabezpe-
čí dodávky pitné vody, i kdyby se ob-
dobně extrémní situace měla opakovat 
v následujících letech. K problémům 
nedostatku pitné vody dochází u obcí, 
které jsou odkázané na málo vydatné 
zdroje, citlivé na epizody sucha. Pro 
tento případ má MŽP stále připravené 
dotace.

„Děláme všechno pro to, aby obec-
ní studny zůstaly plné. Již bezmála 
300 obcí má dotaci schválenou, v reálu 
to znamená, že 135 tisíc lidí získá dosta-
tek kvalitní pitné vody. Aktuálně máme 
od května vypsanou novou výzvu ve 
výši 600 milionů korun, ze které může-
me posílit vodní zdroje pro dalších až 
250 tisíc lidí. V případech, kdy v místě 
není dostatek podzemních vod, jsme 
pro obce zavedli novinku v podobě až 
3 milionového příspěvku na výstavbu či 
rekonstrukci přivaděčů pitné vody. Za 
3 měsíce od vyhlášení výzvy již evidu-
jeme 9 žádostí ve výši dotace bezmála 
20 milionů korun,“ dodává ministr Ri-
chard Brabec.

 Je nutné zasáhnout proti vodní ero-
zi

Pro zlepšení hospodaření na země-
dělské půdě a posílení její schopnosti 
zadržet vodu je klíčové vydání tzv. pro-
tierozní vyhlášky, která stanoví hodno-
cení erozního ohrožení půdy, přípust-
nou míru erozního ohrožení a opatření 
ke snížení erozního ohrožení. K vy-
hlášce probíhají aktivní jednání mezi 
ministerstvem zemědělství a MŽP. Vy-
hláška by měla být účinná od začátku 
roku 2019.

Aktuálně schválené projekty
22 projektů s podporou ve výši 434,5 

mil. Kč bylo schváleno na projekty zpo-
malení odtoku formou zvýšení retenč-
ního potenciálu koryt vodních toků 
a přilehlých niv a na hospodaření se 
srážkovou vodou v zastavěném území – 
tzv. Dešťovka pro obce. V rámci zajištění 
pitné vody bylo od roku 2014 podpoře-
no 145 projektů s celkovou dotací téměř 
3,676 mld. Kč.

V rámci posílení přirozené funkce kra-
jiny bylo do dnešního dne schváleno 464 
projektů za 2,6 mld. Kč. Schváleno bylo 
také 254 projektů na zlepšení kvality 
prostředí v sídlech za 440 mil. Kč.

Z národních prostředků jsou podporo-
vána tato opatření:

• Hospodaření s dešťovou vodou 
v  domácnostech – Dešťovka – 
v  rámci obou dosavadních vý-
zev bylo podáno 4800 žádostí 
za 233 mil. Kč. Aktuálně probíhá 
příjem žádostí v 2. výzvě s alokací 
240 mil. Kč.

• Průzkum, posílení a  budová-
ní zdrojů pitné vody obcemi – 
podpořilo se již 293 projektů za 
330 mil. Kč, což znamenalo nové 
zdroje vody pro 135 tisíc lidí. Nová 
výzva s alokací 600 mil. Kč běží 
od května, zatím podáno 9 pro-
jektů za 20 mil. Kč.

Podpora sídelní zeleně
V rámci národních programů MŽP 

(Program péče o krajinu, Podpora obno-
vy přirozených funkcí krajiny) bylo od 
roku 2014 přijato k financování ve volné 
krajině okolo 1500 žádostí za 100 mil. 
Kč. Nejčastěji jsou podporovány výsad-
by a péče o dřeviny a tvorba a obnova 
tůní i mokřadů.
PETRA ROUBÍČKOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ MŽP

Konec starých časů
Zatímco řešíme, co komu patří a kdo 

je ochoten či neochoten spolupracovat, 
zkáza postupuje dál. A jednou možná 
už nebude důležité, co komu patří, když 
nebude o co stát. Ztrácíme totiž nejen 
vodu, ale i ornou půdu. Zdá se to nepod-
statné v době plných regálů v supermar-
ketech, ale kdo ví, jak nám to budouc-
nost spočítá.

"Já jsem se narodil na statku, ještě 
v první polovině minulého století, takže 
si pamatuji, jako malý kluk, když jsme 
soukromě hospodařili. Tenkrát sedlá-
kům nikdo půdu neprodával. Každý sed-
lák byl hrdý, že rozšiřuje své hospodář-
ství. Dnes ten vztah k půdě takový není, 
takže se tady intenzivně půda prodává 
pro zástavbové účely, takže půda ubývá," 
řekl Josef Kubiš, člen Prezidia Agrární 
komory České republiky. 

"Možná si to neuvědomujeme, ale za-
bírá se přibližně 15 hektarů půdy den-
ně, většinou té nejkvalitnější, protože 
člověk se usazoval v místech, kde půda 

byla kvalitní, takže samozřejmě tlak na 
zábor je na ty nejkvalitnější půdy. A tím, 
že se nám to takto dále rozšiřuje, tak už 
se nám blíží takové výročí, že nám už 
ubyl, od roku 1936, skoro milion hektarů 
zemědělských půd," řekl Jan Vopravil, 
vedoucí oddělení Pedologie a ochrany 
půdy VÚMOP. 

"A to je všechno plocha, která je pod 
asfaltem, pod betonem, pod střechami, 
takže voda rychle odtéká. Za týden je 
možná v moři, a samozřejmě tím pádem 
tady klesá i spodní voda," řekl Josef Ku-
biš. 

"Kdybychom to přepočítali, kolik asi 
jeden hektar zemědělské půdy dokáže 
v krajině zadržet vody, tak např. jeden 
hektar černozemě zadržuje až 3,5 tisíce 
kubíků vody. Pokud přepočteme jednot-
livé půdy, bylo by to před 2,4 miliardy 
kubíků vody, které by nám ty půdy za-
držely, kdyby tu byly. Abychom si doká-
zali představit, jak je to velké číslo, tak 
spotřeba vody v ČR byla např. v roce 
2013 1,7 miliardy kubíků vody," řekl Jan 
Vopravil.

Ale není to jen zástavba, co nám bere 
půdu. Je to i větrná a vodní eroze. Tou 
je ohroženo 60% ornice. A klimatické 
extrémy, tedy období sucha střídaná 
přívalovými dešti, celý proces jen urych-
lují.

"Tady vidíte profil černozemě, vidíte 
tady orniční vrstvu, následuje podor-
ničí zhruba ve 40 až 50 centimetrech. 
Potom půda přechází tzv. přechodo-
vým horizontem do půdotvorného 
substrátu, což je to žluté, a to je spraš. 
A tato půda, díky tomu, že je hluboká, 
má vysoký obsah humusu, je kvalitní, 
tak dokáže na 1 hektar zadržet zhruba 
3,5 tisíce kubíků vody které postupně 
uvolňuje pro potřeby rostlin. Eroze, jak 
vodní nebo větrná, způsobuje to, že se 
postupně odnáší ta nejúrodnější vrstva 
a půda je mělčí a mělčí. Vedle vidíte, ze 
stejné lokality, také profil černozemě, 
ale té ohrožené vodní erozí. Všimněte 
si, že ten hluboký horizont, který byl 
vedle, tady není. Jak je ta půda mělčí 
a v podstatě, když se podíváme tam, 
kde se orá, jsme na nějakých 25 cen-
timetrech a poté už začíná spraš. Tato 
půda to množství vody v krajině neza-
drží a stává se extrémně výsušnou," řekl 
Jan Vopravil.

A začarovaný kruh se točí dál. V kra-
jině se zadrží mnohem méně vody, půda 
se mění v prach a o to rychleji je odnáše-
na větrem nebo vodou.
PRAHA TV, 1. SRPNA 2018, 22:09, 

STŘEDOČESKÝ KRAJ, VĚRA DUŠKOVÁ 
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Sucho v České republice
V České republice se hektarové výnosy 

obilovin zatím pohybují 10 až 15 % pod 
loňským průměrem, což v kombinaci 
s poklesem ploch ke sklizni a očekáva-
ným poklesem produkce kukuřice na 
zrno může znamenat meziroční propad 
produkce obilovin až o 600 tisíc tun. Hor-
ší výsledky ve srovnání s loňským rokem 
hlásí řada podniků v tradičně úrodných 
oblastech (část Hradecka a Pardubicka) 
a středních (Benešovsko, Mladoboleslav-
sko) Čechách na Olomoucku. Naopak 
v některých okrajových oblastech došlo 
meziročně k zlepšení, nicméně z hledis-
ka celkové produkce to nemá výrazněj-
ší vliv. V této souvislosti se diskutovalo 
o kompenzacích za sucho pro pěstitele za 
rok 2017 a o možném přesunu nevyčer-
paných prostředků na kompenzace pro 
rok letošní. Výrazně postiženi pak bude 
v tomto roce živočišná výroba ve vztahu 
k zajištění krmivové základny. První seč 
je v závislosti na lokalitě asi o deset až 
dvacet procent nižší oproti normálu, dru-
há seč je potom už na řadě míst téměř 
neexistující. Seno z druhé seče tak chy-
bí, zvířata se už nyní nemají pást a řada 
zemědělců spotřebovává zásoby, které si 
původně vytvářeli na zimu. 

Hlavní příčinou je nedostatek srážek 
v kombinaci s letošní výrazně nadprů-
měrnými, téměř tropickými teplotami. 
Nejhorší situace je podle našich informa-
cí na severu republiky a v pohraničních 
oblastech obecně u chovatelů masného 
skotu, tedy na extenzivnějších pastvách. 
Problémy mají ale samozřejmě téměř 
všechny regiony, a to i chovatelé skotu 
dojeného vzhledem k nižšímu obsahu ži-
vin, nižším výnosům luskoobilných směsí 
a místy také nižším výnosům u kukuřic. 
Predikovat další vývoj je v tuto chvíli veli-
ce složité. V první řadě by bylo třeba, aby 
přišly vytrvalé, intenzivní deště. V čer-
venci na některých místech téměř vůbec 
nepršelo, popřípadě za celý měsíc napr-
šelo stejné množství srážek, které v nor-
málním roce spadne během několika dnů. 
Podle ohlasů, které máme z terénu, řada 
chovatelů uvažuje o redukci stáda.

Řešení sucha v ČR? 
V posledních letech se sucho v Čes-

ké republice stává spíše pravidlem než 
výjimkou, což se ukázalo mimo jiné při 
podávání žádostí o kompenzaci za škody 
způsobené suchem v roce 2017. Rámco-
vá notifikace, která výplatu kompenzací 
umožňuje, totiž počítá se suchem jako 

s mimořádnou událostí a vyžaduje od 
zemědělců prokázání škod ve srovnání 
s pěti, respektive třemi předchozími roky. 
To v situaci, kdy výnosy v oblastech jako 
jižní Morava několik let za sebou klesají 
nebo se naopak propadají o 20–25 % ve 
srovnání s pětiletým průměrem, přičemž 
notifikace počítá s odškodněním až od 
třiceti procentní ztráty, nepředstavuje 
mnohdy vhodný model pomoci zeměděl-
cům. Program, který schválila Evropská 
unie, má navíc v tuzemském kontextu 
další nevýhodu, a to prokazování ztrát 
na celý podnik, což je při průměrné veli-
kosti hospodářství v České republice (130 
hektarů) administrativně náročnější, než 
ve zbytku Evropy, kde průměrná velikost 
hospodářství dosahuje 16 hektarů. Urči-
té řešení představuje systém Intersucho, 
který umožňuje kompenzaci konkrétních 
katastrů, nicméně i zde je potřeba rozší-
řit uživatelskou základnu a propojit sys-
tém sledování sucho o verifikaci Českého 
hydrometeorologického ústavu.

Další otázkou je určitá nekoncepčnost, 
kterou jednorázové odškodnění předsta-
vuje. Nejen z tohoto důvodu jsou debaty 
o odškodnění vždy pod drobnohledem 
médií, které v čtenářích, respektive divá-
cích vytvářejí představu zemědělců jako 
notorických pobíračů dotací, kteří riziko 
svého podnikání de facto přenášejí na 
stát. Na druhou stranu tu stále existuje 
argument „nepojistitelnosti“ proti suchu 
a snaha vytvořit systém pojištění těžce 
pojistitelných rizik, který by účastí stá-
tu motivoval zemědělce a pojišťovny ke 
koncepčnímu řešení pojištění proti su-
chu. Ruku v ruce s pojištěním samozřej-
mě musí jít také adaptační opatření, ať 
je to lepší péče o půdu z hlediska vhod-
nosti a časnosti agrotechnických operací 
nebo obsahu organické hmoty. Zadržo-
vání vody se samozřejmě musí zlepšit 
nejen na polích, ale v rámci celé krajiny. 
K tomu je potřeba koncepční spoluprá-
ce všech dotčených rezortů a především 
přejít od řešení „na papíru“ k řešením na 
míru konkrétní vodohospodářské sousta-
vě a především u konkrétních zemědělců.
JAN DOLEŽAL, AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ 

REPUBLIKY, 3. 8. 2018

Ministr zemědělství Toman: V někte-
rých řekách je jen 5 procent vody, od 
jara jsme pro nadlepšení průtoků pus-
tili do řek už 360 milionů kubíků vody 

15. 08. 2018 – Tisková zpráva – Na 
více než polovině vodních toků v Čes-

ké republice panuje v  současnosti 
hydrologické sucho. Ve sledovaných 
profilech vodních toků v současnosti 
protéká jen 5 až 40 procent obvyklého 
množství vody. S ohledem na očekáva-
ný vývoj počasí se sucho bude pravdě-
podobně nadále prohlubovat. Minis-
terstvo zemědělství proto plánuje mj. 
zvýšit hladinu Novomlýnských nádrží 
o 35 centimetrů. Ministerstvo zeměděl-
ství pravidelně sleduje aktuální hydro-
logickou situaci v České republice a vý-
voj aktuálního stavu vodních zdrojů 
prostřednictvím správců povodí – stát-
ních podniků Povodí. Ty dle aktuální-
ho stavu upravují vlastní hospodaření 
a doporučují opatření příslušným vodo-
právním úřadům.

„Zásadní je, že díky vhodné manipu-
laci na vodních nádržích není v tuto 
chvíli v ohrožení zásobování obyvatel-
stva pitnou vodou. Například Želivka 
v současnosti zásobuje vodou už kaž-
dého osmého obyvatele České republi-
ky,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman. Zejména v  obdobích sucha, 
jaké nyní panuje, nabývá na významu 
akumulace vod ve vodních nádržích. To 
umožňuje zajistit zásobování význam-
né části našeho území pitnou vodou 
a vodou pro průmysl či zavlažování. 
Státní podniky Povodí spravují celkem 
47 vodárenských a dalších 64 význam-
ných vodních nádrží. Manipulace na 
těchto nádržích představuje zásad-
ní vodohospodářskou činnost, která 
umožňuje pokrývat potřeby obyvatel-
stva, průmyslu a zemědělství v případě 
nedostatku vody.

„Od dubna do konce července jsme 
z významných nádrží ve všech pěti 
povodích do řek pro nadlepšení prů-
toku vypustili téměř 360 milionů ku-
bíků vody. Bez toho by některé řeky 
už byly zcela na suchu,“ uvedl ministr 
Toman. I proto Ministerstvo zeměděl-
ství v současnosti připravuje výstavbu 
dalších vodních nádrží a realizuje řadu 
dalších opatření, která v budoucnu po-
mohou zajistit dostatek vody v obdo-
bích sucha.

Pro posílení vodních zdrojů připra-
vuje MZe navýšení zásobního prostoru 
Novomlýnských nádrží o 9 milionů ku-
bíků vody. „Chceme zvýšit maximální 
hladinu ve střední a dolní nádrži o 35 
centimetrů. Technické řešení obou ná-
drží to umožňuje bez dalších nákladů. 
Díky tomu budeme moci realizovat 
i navazující projekt závlahové soustavy 
pro pět tisíc hektarů vinic a sadů,“ řekl 
ministr Toman. Připravuje se také vod-
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ní nádrž Vlachovice se zásobní kapaci-
tou 29 milionů kubíků, která pomůže 
zajistit dostatek vody na Zlínsku. Na 
Rakovnicku se připravují nádrže Seno-
maty a Šanov s kapacitou 1,2 milionu 
kubíků, a Kryry, které pojmou 7 milio-
nů kubíků vody. Změna poldru Skalička 
v Pobečví na vodní nádrž se stálým na-
puštěním umožní využívat vodu pro ze-
mědělství v období sucha. Vodní nádrž 
Skalička by díky plánované kapacitě 
42 milionů kubíků pomohla překlenout 
oba hydrologické extrémy, tedy povod-
ně i sucho. Velký přínos by mělo více-
účelové vodní dílo i pro řeku Moravu 
a zabezpečenost odběrů a minimálních 
průtoků.

V šesti pilotních lokalitách by v do-
hledné době měly vzniknout i jedno-
účelové závlahové nádrže, které by se 
plnily z vodních zdrojů v období do-
statku vody. Plánují se na Rakovnicku, 
v Podyjí (u Podhradí) nebo u Hustopečí 
na převáděnou vodu z Novomlýnských 
nádrží. V rámci dotačního programu 
Ministerstva zemědělství „Podpora 
opatření na drobných vodních tocích 
a malých vodních nádržích" v součas-
nosti běží již 493 akcí. Cílem programu 
je výrazné zlepšení technického stavu 
drobných vodních toků a malých vod-
ních nádrží. MZe dále podpořilo 67 akcí 
na obnovu a výstavbu rybníků. Zadržo-
vání vody v krajině podporuje MZe rov-
něž v rámci Programu rozvoje venkova, 
ročně částkou přibližně 4,4 miliardy 
korun.
VÁCLAV TAMPÍR, VEDOUCÍ TISKOVÉHO 

ODDĚLENÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Celníci zabavili muži z Moravy přes 
1600 litrů vína. Neměl daňový do-
klad

Muže z jižní Moravy zastavili celníci 
nedaleko Velkých Pavlovic koncem mi-
nulého týdne. V dodávce vezl 1638 litrů 
tichého vína. Neměl na ně daňový do-
klad. Převážet zboží zatížené spotřeb-
ní daní lze jen v omezeném množství, 
uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí 
jihomoravských celníků Lada Temňá-
ková. "Ve chvíli, kdy ho zastavila hlíd-
ka celníků, muž nebyl schopen doložit 
jakékoliv doklady o nákupu či prode-
ji a ani potřebné přepravní doklady," 
uvedla mluvčí. Doplnila, že veškeré 
víno proto celníci zajistili a pravděpo-
dobně bude rozhodnuto o jeho propad-
nutí.

Přeprava zboží, které je zatíženo 
spotřební daní, musí na území České 
republiky splňovat podmínky dané zá-
konem. Řada lidí si ale podle mluvčí ne-
uvědomuje, že se to netýká pouze pře-
pravy v rámci podnikání, ale i přepravy 
pro jejich osobní spotřebu. Jde o tabák 
a tabákové výrobky, lihoviny, víno, pivo 
a minerální oleje, které mohou být bez 
daňového dokladu přepravovány jen 
v omezeném množství. U cigaret jde 
o 800 kusů, dále o kilogram tabáku ke 
kouření, také o 110 litrů piva, o 10 litrů 
konečných výrobků lihovin. U vína jde 
o množství 90 litrů, z toho u šumivých 
vín o 60 litrů. "K většímu množství je 
potřeba mít patřičný doklad o nákupu," 
uvedla mluvčí. Jinak se podle ní dotyčný 
vystavuje riziku postihu ve formě zajiš-
tění a propadnutí zboží a navíc ještě do-
měření spotřební daně. Mluvčí doplnila, 
že přeprava zboží zatíženého spotřební 
daní pro účely podnikání je ještě o něco 
složitější.
ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ, AUTOR: ČTK, 

2. 8. 2018

Stát je neefektivní a brzdí ekonomiku 
Česká republika je podle Světového 

ekonomického fóra z pohledu výkon-
nosti veřejného sektoru až na 100. mís-
tě ze 137 posuzovaných zemí, upozornil 
při svém vystoupení v Senátu prezident 
Nejvyššího kontrolního úřadu Miroslav 
Kala. Nárůst počtu státních zaměstnan-
ců a neefektivita je podle NKÚ největší 
brzdou ekonomického vývoje. S tím sou-
visí i pomalá výstavba liniových staveb 
a další infrastruktury.
PRÁVO, 3. 8. 2018

Vážení členové Potravinářské komo-
ry ČR,

zasílám Vám aktuální informaci Mini-
sterstva průmyslu a obchodu o spuštění 
příjmu žádostí v rámci projektu Režim 
ostatní státy  (Srbsko), ke kterému dojde 
dne 13. 08. 2018 v 09:00.  

V reakci na situaci nedostatku pra-
covních sil na českém trhu práce a dlou-
hodobý zájem českých zaměstnavatelů 
o zaměstnávání pracovníků ze Srbska 
byl Režim ostatní státy usnesením vlá-
dy č. 416 ze dne 22. června 2018 rozšířen 
o Srbsko (dále jen „Režim Srbsko“) s roč-
ní kapacitou 2000 žádostí o zaměstna-

necké karty. Režim je zaměřen na státní 
občany Srbska, na jejichž pracovní sílu 
dlouhodobě cílí poptávka českých za-
městnavatelů. Vzhledem k tomu, že Re-
žim Srbsko je součástí projektu Režim 
ostatní státy, jednotlivé žádosti přímých 
zaměstnavatelů budou posuzovány na 
základně stejných podmínek, jako žá-
dosti o zařazení do Režimu Mongolsko 
a Filipíny.

Zpráva o  spuštění příjmu žádostí 
v rámci Režimu ostatní státy (Srbsko) je 
rovněž vyvěšen na webových stránkách 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 
(viz níže přiložený odkaz):

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-ob-
chod/ekonomicka-migrace/rezim-ostat-
ni-staty-srbsko--239091/

S pozdravem
ING. MIROSLAV KOBERNA, CSC., ŘEDITEL 

PRO PROGRAMOVÁNÍ A STRATEGII PK ČR

Změny Režimu zvláštního postu-
pu při získávání zaměstnanec-
kých karet pro sezónní pracovníky 
do potravinářství a  zemědělství  
z Ukrajiny 

9. 8. 2018 – V souvislosti s nutností 
urychleného řešení kůrovcové kalamity 
a s tím souvisejícím získáváním pracov-
níků ze zahraničí navrhlo Ministerstvo 
zemědělství změny v projektu Zvláštní 
postupy pro pracovníky do zemědělství 
a potravinářství z Ukrajiny.

V  rámci již existujícího projektu 
byla navýšena kapacita z dosavadních 
1 500 pracovníků ročně na 2 000 pracov-
níků ročně, přičemž z tohoto počtu je 
500 míst určeno pro uchazeče o zaměst-
naneckou kartu (s délkou nad 180 dní, 
nejvíce však na 1 rok) a 1 500 míst je 
určeno pro uchazeče o dlouhodobé pra-
covní vízum (s délkou do 180 dní).

Programu mohou nově využít i firmy 
podnikající v oblasti lesnictví a dřevoz-
pracujícího průmyslu. V současné době 
je schváleno 42 firem, které se mohou 
do projektu zapojit a  již nyní žádat 
o pracovní víza pro občany Ukrajiny. 
Tento seznam bude možno po dohodě 
s dalšími resorty (Ministerstvo vnitra, 
Ministerstvo zahraničních věcí a Mini-
sterstvo práce a sociálních věcí) dopl-
ňovat. 

Uvedené změny platí na základě 
schválení Koordinačním orgánem pro 
řízení ochrany státních hranic a migraci 
od 1. srpna 2018.
ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
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Vláda vyslyšela návrh Hospodářské 
komory, aby se zrychlilo přijímání 
pracovníků z kulturně a jazykově 
blízké země.  Hospodářská komora 
začíná přijímat žádosti firem o pra-
covníky ze Srbska

Kvůli vyčerpanému trhu práce, na 
němž zaměstnavatelé hlásí největší po-
čet neobsazených pracovních sil v histo-
rii ČR a který už negativně doléhá na 
tuzemskou ekonomiku, Hospodářská 
komora začala firmám pomáhat s ná-
borem zaměstnanců také ze Srbska. 
Zaměstnanecká karta bude udělena ma-
ximálně dvěma tisícům pracovníků za 
rok. O žádostech bude rozhodovat mini-
sterstvo průmyslu a obchodu na základě 
doporučení Hospodářské komory.

Srbsko se dlouhodobě potýká s vyso-
kou nezaměstnaností stejně jako jiné 
země jižní Evropy. Uchazeči o práci ze 
Srbska mají ale ztíženou situaci tím, že 
země není v EU, v Srbsku dodnes žije 
také česká komunita. Čeští podnikatelé 
mají k Srbům velmi pozitivní vztah. Na-
příklad z bleskové ankety Hospodářské 
komory z dubna letošního roku vyply-
nulo, že by uvítali, kdyby se EU rozšířila 
právě o Srbsko. Nový program je určen 
pro přímé zaměstnávání, nikoliv pro 
zprostředkovatele. Podmínkou k tomu, 
aby zaměstnavatel mohl využít režim 
pro zrychlené přijímání žádostí o pra-
covníky, mimo jiné je, aby působil nej-
méně dva roky, zaměstnával alespoň 10 
zaměstnanců a nabízené pracovní místo 
bylo dlouhodobě neobsazené. Nesmí mít 
také nedoplatky na pojistném na sociál-
ním zabezpečení nebo na veřejném zdra-
votním pojištění.

Hospodářská komora v současnosti 
vyřizuje žádosti firem také o pracovní-
ky z Ukrajiny, Filipín a Mongolska. Od 
srpna 2016 vyřídila 3.245 žádostí firem 
o 18.139 kvalifikovaných zaměstnanců 
z Ukrajiny. Ukrajinští pracovníci jsou 
Čechům kulturně a jazykově blízcí, tudíž 
snáze se tak překonávají bariéry, se kte-
rými se dnes potýkají na západ od nás. 
I zde platí, že pracovní místo je možné 
nabídnout až tehdy, kdy Češi nebo ob-
čané EU po 30 dnech vyvěšení inzerátu 
na úřadu práce o pozici nestojí. Zaměst-
navatelé musí podle nařízení MPSV na-
bídnout pracovníkům ze zahraničí stej-
né pracovní a mzdové podmínky jako 
u občana ČR. 

Podle posledního šetření Hospodář-
ské komory jsou zaměstnavatelé se 
zaměstnanci z Ukrajiny spokojeni, oce-

ňují hlavně jejich pracovitost (82 %), 
vstřícnost (41 %) a snadnou integraci 
do pracovního týmu (33 %). Více než 
dvě pětiny podnikatelů také uvedly, že 
zaměstnancům z Ukrajiny zvedly mzdu, 
v průměru o 11 %, a to u malých, střed-
ních i velkých firem. Výjimkou nebyl ani 
růst mezd o více než pětinu. Hospodář-
ská komora na konci července uvedla, že 
bude s vládou kvůli obrovskému počtu 
neobsazených pracovních sil vyjedná-
vat o zdvojnásobení ročních kvót, které 
jsou v současnosti vládou stanoveny na 
19.600 žádostí za rok.
MF DNES, AUTOR: MIROSLAV DIRO, 

15. 08. 2018 (KRÁCENO)

Češi pijí stále méně piva. Výjimkou 
jsou piva nealkoholická a ochucená

České světové prvenství v konzuma-
ci piva se pomalu bortí. Zatímco v roce 
2004 vypil průměrný našinec více než 
400 půllitrů ročně, vloni to bylo už 
méně než tři stovky. Výjimkami z tohoto 
trendu jsou piva nealkoholická a ochu-
cená, která stále častěji preferují mladí. 
Nejen nealkoholická piva, ale také radle-
ry si získaly české spotřebitele. Alespoň 
někdy si otevře „pito“ polovina Čechů 
a Češek. Vyplývá to ze závěrů šestého 
ročníku průzkumu KPMG věnovaného 
tuzemským nákupním zvyklostem.

Po nealko pivu častěji sáhnou muži. 
Obvykle ho pijí doma, čtvrtina Čechů 
si ho objedná na akcích. Dalších 15 pro-
cent ho kupuje pro jiné, i když mu sami 
neholdují. „Životní styl Čechů a Češek 
se mění, jsme aktivní, více se zajímá-
me o své zdraví. Během sportu nebo 
při náročném dni tak mnoho z nás dá 
přednost nealkoholickému před klasic-
kým pivem,“ vysvětluje si rostoucí obli-
bu Karel Růžička, partner KPMG Česká 
republika odpovědný za služby pro po-
travinářství a nápojářství. Obliba jiných 
než tradičních piv však s narůstajícím 
věkem klesá. Ve věkové kategorii 55 až 
64 let je pije jen 28 procent responden-
tů. Nealko piva s příchutí pak chutnají 
zejména ženám a mladým lidem (9 z 10 
dotazovaných v nejmladší kategorii).

Nejoblíbenější příchutí je ovocný mix, 
dále jeden druh ovoce, na třetí místo 
Češi umístili mix ovoce a jiné příchuti. 
Čím mladší je respondent, tím více pří-
chutí mu chutná. Naopak lidé ve věku 55 
až 64 let žádné preference nemají. Na-
prostá většina respondentů kupuje neal-
ko piva a radlery v hypermarketech, su-

permarketech a diskontních prodejnách, 
přibližně čtvrtina pak v maloobchodních 
prodejnách. Specializované kamenné 
prodejny, pivotéky nebo e-shopy jsou 
okrajovou záležitostí, chodí tam pouze 
mladší generace a obyvatelé velkoměst.
ZDROJ: DENÍK.CZ, AUTOR: REDAKCE, 

13. 8. 2018

Slivovice už teče proudem. Díky vy-
nikající úrodě se letos palírny rozjely 
o měsíc dříve

U některých plodin, jako jsou hrušky, 
broskve či meruňky, by se oproti loňsku 
mohla úroda až ztrojnásobit. Díky teplé-
mu počasí navíc ovoce dozrálo výrazně 
dříve než v uplynulých letech. Na rozdíl 
od předchozích dvou let, kdy velká část 
úrody ovoce pomrzla kvůli jarním mra-
zům, letos čeká ovocnáře a palírny skvě-
lý rok. Letošní úroda by mohla být dru-
há nejvyšší od roku 2006, meziročně by 
mohlo jít o nárůst až o 55 procent, opro-
ti pětiletému průměru pak o 22 procent.

U některých plodin, jako jsou hrušky, 
broskve či meruňky, by se oproti loňsku 
mohla úroda až ztrojnásobit. Díky teplé-
mu počasí navíc ovoce dozrálo výrazně 
dříve než v uplynulých letech a palírny 
tak v mnoha případech jedou už od za-
čátku července. Běžně přitom začínaly 
kolem středu prázdnin. 

Zlevňovat se nebude
Dobrá úroda by se však na letošních 

cenách nijak projevit neměla. Podle pa-
lírníků by měly zůstat stejné jako v uply-
nulých letech. "K úpravám cen pálenice 
většinou moc nepřistupují, protože kon-
kurence, hlavně tedy na Moravě, je tolik, 
že si větší skokové zdražení nemohou 
dovolit. Cenu si udržují, protože chtějí 
získat další zákazníky," říká Koňařík.

Z hlediska vypálených druhů destilátů 
vede v Česku jednoznačně slivovice. Ta 
je také hlavním produktem Navrátilo-
vy pálenice ze Zlínska, která funguje už 
96 let. "Už tak čtrnáct dní nám perma-
nentně zvoní telefon. Stromy se ohýbají 
pod tíhou úrody. Bude to silná sezona, 
jako ji pamatujeme z minulosti. Ne jako 
loni, kdy otec, který pálí 37 let říkal, že 
to byla nejslabší sezona, co pamatuje," 
popisuje Adam Navrátil, který je již pá-
tou generací v rodině Navrátilů, která se 
pálení věnuje. Svou vyhlášenou slivovici 
dodávají například i do řetězce restaura-
cí Ambiente nebo do pražského hotelu 
Alcron. "Osmdesát procent produkce 
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tvoří slivovice, zbytek se rozdělí mezi 
další druhy ovoce jako hrušky nebo me-
ruňky. Ceny zůstávají zachované, pokud 
se nezvedne spotřební daň, tak ceny ne-
zvedáme," říká Navrátil. S pálením běžně 
začínají až koncem října, letos začnou 
kvůli dřívější úrodě asi o měsíc dříve.
ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ, AUTOR: PAVEL 

HEJKRLÍK, 11. 8. 2018

Extrémně suché počasí trápí české 
chmelaře, sklizeň propadne o tisíc 
tun

S podprůměrnou úrodou počítají le-
tos čeští chmelaři. Důvodem je extrém-
ně teplé a suché počasí, které na Žatec-
ku a v dalších chmelařských oblastech 
panuje prakticky od té doby, kdy začal 
chmel růst. Tedy od dubna. Běžné jaro 
pěstitelé nezaznamenali. Podle odhadů 
by se mělo letos v Česku sklidit 5700 tun 
chmele. „Oproti loňsku čekáme propad 
v produkci tisíc tun. Oproti roku 2016 
dokonce dva tisíce tun. Vůči dlouho-
dobému průměru bude sklizeň přibliž-
ně o deset procent nižší,“ sdělil Zdeněk 
Rosa, předseda představenstva Chmelař-
ství, družstvo Žatec. „Důvodem je sucho. 
V červenci, kdy se tvoří hlávky chmele, 
dosáhl měsíční úhrn srážek na Žatecku 
pouze 25 procent dlouhodobého průmě-
ru,“ dodal. Českým chmelařům se přitom 
v posledních letech dařilo, rozloha obdě-
lávaných chmelnic od roku 2014 roste. 
„Letos po několika letech opět přesáhla 
hranici pět tisíc hektarů. V České repub-
lice se chmel pěstuje na 5025 hektarech, 
z toho na Žatecku na 3856 hektarech,“ 
vypočetl Vladimír Barborka ze žatecké-
ho pracoviště Ústředního kontrolního 
a zkušebního ústavu zemědělského.

Propad chmelové produkce přinese 
pěstitelům finanční výpadky. „Nyní jsme 
v našem oboru na vlně investic. Hrozí, 
že někteří pěstitelé nebudou mít na 
další investice peníze,“ vysvětlil Zdeněk 
Rosa. Jak se promítne očekávaný propad 
produkce na trh s chmelem, se podle 
jeho slov ukáže teprve po sklizni. Ceny 
chmele by ale růst neměly, jsou dlouho-
době nasmlouvané.

Na konečnou cenu piva pak mají ceny 
chmele jen minimální vliv. Abnormální 
teplo a sucho panovalo i v dalších chme-
lařských oblastech ve světě, dopady na 
Českou republiku byly ale nejhorší. „Na-
příklad v USA jsou všechny chmelnice 
zavlažované. A voda se k nim přivádí 
i z poměrně velké dálky, třeba z hor,“ 
řekl Zdeněk Rosa, který je také vicepre-
zidentem Mezinárodního sdružení pěs-
titelů chmele a minulý týden předsedal 
světovému setkání chmelařů ve Špa-
nělsku. Podle Luboše Hejdy, předsedy 
Svazu pěstitelů chmele ČR, je čas se za-
bývat novými zdroji vody pro chmelaře. 
Zhruba čtvrtina českých chmelnic má 
sice závlahy, zdroje vody ale chybí. Část 
pěstitelů totiž odebírá vodu z potoků, 
ze kterých kvůli suchu úřady pravidelně 
vyhlašují zákazy odběrů. Závlahy jsou 
pak k ničemu. „Uvažuje se o projektech, 
které by pěstitelům v Žatecké chmelař-
ské oblasti pomohly. Například přivaděč 
vody z Nechranické přehrady nebo nová 
přehrada u Kryr,“ sdělil Hejda.

Velmi brzká sklizeň
Přehrada má vyrůst u Mukoděl na 

Blšance, uvažuje se o ní už několik let. 
„Přivaděč z Nechranic by mohl dodávat 
vodu do Blšanky nebo potoků na Rakov-
nicku, kde by ji pak mohli chmelaři čer-
pat do závlah,“ dodal Hejda. Teplé počasí 
zapříčinilo velmi brzký začátek sklizně 
chmele. Někde se už sklízí, jinde se začne 
v nadcházejících dnech. Běžně přitom 
sklizeň startuje až ve druhé polovině 
srpna. Velká část české produkce chme-
le jde na export, hlavně do Japonska. 
Více než v ČR vypěstují chmele v USA 
a Německu, celosvětově se vyprodukuje 
letos přibližně 117 tisíc tun této plodiny. 
V posledních letech roste zájem hlavně 
o specializované odrůdy, což je spjaté 
s rozmachem malých pivovarů. „Ty se 
sice podílejí na celosvětové výrobě piva 
jen asi dvěma procenty, spotřebují ale 
20 až 25 procent produkce chmele. Pro 
chmelaře jsou tak minipivovary význam-
ným segmentem na trhu,“ sdělil Zdeněk 
Rosa. Boom minipivovarů zažívá také 
Česko, jejich počet v poslední době roste.
ZDROJ: DENÍK.CZ, AUTOR: PETR KINŠT, 

10. 8. 2018

Inspektoři opět našli jedovatá jablka 
z Polska. Letos je to už popáté, co Češi 
utráceli za pesticidy

Brno – Potravinářští inspektoři opět 
odhalili jablka s pesticidy v tuzemské 
tržní síti, která pocházela z Polska. 
Kontroloři je tentokrát našli v dvouki-
lových baleních v řetězci Tesco. Kont-
roloři našli pesticidy v dvoukilových 
baleních Jablek zelených, odrůda Gol-
den Delicious (označení šarže – LOT: 
509/05/18T). Na obalu byl vyznačen 
dodavatel potraviny P+P spol. s  r.o., 
Praha. "Výsledky z akreditované labo-
ratoře potvrdily u jablek nadlimitní pří-
tomnost pesticidu bifenthrin. Nejvyšší 
povolený limit pro přítomnost tohoto 
pesticidu je pro jablka 0,01 miligramů 
na kilogram (mg/kg), rozbor ale po-
tvrdil přítomnost pesticidu v množ-
ství 0,062 mg/kg," uvedl mluvčí Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce 
(SZPI) Pavel Kopřiva.

Stejný problém zjistila inspekce u pol-
ských jablek už několikrát, tento rok to 
bylo již popáté. V předchozích případech 
se jedovatá jablka dostala několikrát do 
obchodní sítě Makro, jednou do společ-
nosti Ahold (provozuje prodejny Albert) 
a našla je i ve velkoobchodní provo-
zovně big.fresh.fruit. Inspekce vložila 
čerstvě zjištěné informaci do evropské-
ho systému rychlého varování RASFF 
a s Teskem zahájí správní řízení.
ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ, AUTOR: SPI, 

14. 8. 2018

Uber začal doručovat jídlo, konku-
rence houstne 

Na pražský trh rozvozu jídla vstupu-
je nový hráč, od středy doručuje pokr-
my po hlavním městě společnost Uber 
s projektem Uber Eats. S konkurencí 
chce společnost bojovat zejména rych-
lejšími službami, za doručení z více než 
stovky pražských restaurací si spo-
lečnost Uber účtuje jednotnou sazbu 
49 korun.
MF DNES, 23. 8. 2018
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FIORELLI Rosso, Vinný aromati-
zovaný nápoj červený, sladký, alk. 
10 % vol., země původu Itálie

Ve výrobku byla zjištěna přítomnost 
etanolu, který nepocházel z vína. Na eti-
ketě bylo uvedeno, že se jedná o " vinný 
aromatizovaný nápoj". Spotřebiteli tak 
byly poskytnuty zavádějící informace 
o složení výrobku.

Šarže: L13312C   
Obal: nová láhev, etiketa, šroubovací
Množství výrobku v balení: 1 l
Výrobce: T.P. S.p.A. COSSANO BELBO, 

ITÁLIE
Dovozce: Prodejce: Czechoslovak Spi-

rit s.r.o., Opletalova 1417/25, CZ,110 00 
Praha 1

Místo kontroly: Gia Huy s.r.o., Mutě-
nice (Hodonínská 484, 69611 Mutěnice), 
IČ: 05688981

Země původu: Italia

RYZLINK VLAŠSKÝ, MZV, suché, 
alk.: 11,5 % obj., sudové

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

Obal: KEG sud
Množství výrobku v balení: 50 l
Výrobce: Soňa Volfová, IČ 73764663, 

Na Stínadlech 422, 397 01 Písek
Distributor: plněno v: Víno Podivín 

a.s., IČ 25514610, Dolní Valy 78/7, 691 45 
Podivín

Místo kontroly: Soňa Volfová, Pí-
sek (Čechova 449/18, 39701 Písek), IČ: 
73764663

Země původu: Czech Republic

FRANKOVKA, MZV, suché, alk.: 
11,5% obj., (sudové)

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

Obal: KEG sud
Množství výrobku v balení: 50 l
Výrobce: Soňa Volfová, IČ 73764663, 

Na Stínadlech 422, 397 01 Písek
Distributor: plněno v: Víno Podivín 

a.s., IČ 25514610, Dolní Valy 78/7, 691 45 
Podivín

Místo kontroly: Soňa Volfová, Pí-
sek (Čechova 449/18, 39701 Písek), IČ: 
73764663

Země původu: Czech Republic

AIREN, bílé víno suché

Chuť a vůně byly netypické pro víno 
vyrobené z hroznů révy vinné. Ve výrob-
ku byla prokázána nepovolená přítom-
nost syntetických aromat.

Šarže: 17VSP010. Obal: BiB
Množství výrobku v balení: 20 l
Výrobce: Balírna: R.E.EX 06-183/0-ES, 

Španělsko
Distributor: Vinospol, spol, s.r.o., Údol-

ní 1076, 696 11 Mutěnice
Místo kontroly: NÁPOJE JUSKA s.r.o., 

Hrubý Rohozec 6, 51101 Turnov, IČ: 
25966138

Země původu: Spain

Aromatizovaný nápoj na báze vína, 
země původu Slovensko

Ve výrobku byla zjištěna přítomnost 
etanolu, který nepocházel z vína.

Obal: nerezový KEG sud
Množství výrobku v balení: 50 l
Výrobce: Vyrába a plní: Peter Ščepán-

-Vinovín, Pezinská 94, 902 01 Vinosady
Dovozce: DAJOZ s.r.o., Hlavní 563, 

69617 Dolní Bojanovice
Distributor: Vyrába a plní: Peter Šče-

pán-Vinovín, Pezinská 94, 902 01 Vino-
sady

Místo kontroly: DAJOZ s.r.o., "Trafika 
a vinotéka", Hlavní 563, 69617 Dolní Bo-
janovice, IČ: 06417264

Země původu: Slovakia

Potraviny na pranýři  
(falšované víno – srpen)
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Franky (D): změna klimatu podporu-
je závlahy ve vinicích

Würzburg – Žádná jiná německá 
vinařská oblast není tak suchá jako 
Franky. Protože tamní vinaři musí bo-
jovat o vodu, spolupracují na velkých 
projektech za miliony eur. Přítok vody 
do zásobních nádrží je digitálně řízen, 
stejně jako její další cesty do jednot-
livých vinic. Vodu tak mohou akumu-
lovat do nádrží tehdy, když ji nikdo 
nepotřebuje.

Révový keř potřebuje za rok asi 500 
litrů vody, kterou si normálně vez-
me prostřednictvím kořenů z půdy, 
ale v posledních suchých obdobích 
a zvláště změnou klimatu to již ne-
stačí. Keře pak jsou ve velkém stre-
su suchem. Vinaři by museli značně 
redukovat úrodu, aby neztratili kva-
litu. Vytváří tak proto sdružení, kte-
rá budují společný závlahový systém 
ve spolupráci s obcemi. V zimě jíma-
jí srážkovou vodu nebo vodu z často 
přeplněné řeky Mohan a uskladní ji 
v zásobních nádržích nebo ji načerpají 
do výškových zásobníků. V létě se pak 
kilometry dlouhým vedením tato voda 
v noci dávkuje kapkovači k rostlinám. 
Samozřejmě jenom když to rostliny 
potřebují.

Náklady na takový systém jsou ob-
rovské, 8 až 20 tisíc € na hektar. Část 
nákladů financuje spolková země Ba-
vorsko, za posledních 10 let do toho 
vložila milion €. V posledních letech 
je na budování závlah zapotřebí 700 
tisíc €, nyní je pod závlahou 1/6 plo-
chy vinic ve Francích, tj. asi jeden 
tisíc hektarů. Do budoucna počítají 
s postupným vytvořením závlah ve 
všech vinicích, francký svaz vinařů 
očekává také větší podporu od spolko-
vé země. Vinařský turizmus s ročním 
obratem 3,2 miliardy € je nejvýznam-
nějším hospodářským faktorem ve  
Francích.

V LWG Veitshöchheim mimoto zkouší 
i metody, jak snížit odpar vody révou – 
postříkat listy piniovým olejem nebo 
rostlinu částečně odlistit.
PROPLANTA/31. 07. 2018/JS

V Porýní-Falci bylo povoleno přiky-
selování vína

Mainz – Vinaři všech pěstitelských ob-
lastí země Porýní-Falc mohou přikyselit 
svá vína z letošního ročníku. Normálně 
to v severních vinařských oblastech mož-
né není. Porýní-Falc patří do zóny A, tedy 
nejsevernější vinařské zóny, stejně jako 
Čechy (Morava náleží do zóny B). Mini-
str vinařství Porýní-Falce Volker Wissing 
(FDP) se k tomu vyjádřil: „Tímto před-
časným rozhodnutím chci učinit našim 
vinařským podnikům jasno ještě před 
začátkem sklizně.“ Jedinou výjimkou, 
kterou nelze přikyselit, je ledové víno.
PROPLANTA/11. 8. 2018/JS

První vína ročníku 2018
První žádosti o udělení státního čísla 

jakosti vín z ročníku 2018 přišly na Spol-
kový úřad pro vinohradnictví Eisenstadt 
3. a 13. srpna 2018. Jednalo se o odrůdu 
Bouvierův hrozen a o směs odrůd.
WINZER/16. 8. 2018/JS

Podle Agrární komory země Porýní-
-Falc bude letos nižší úroda hroznů

Na základě dotazníků v šesti vinař-
ských oblastech vydala komora prohlá-
šení o nižší úrodě, než se původně před-
pokládalo. První prognózy po odkvětu 
předpokládaly nadprůměrný výnos. Vy-
soké teploty a málo srážek ale odhad vý-
razně zredukovaly. A to i při vynikajícím 
zdravotním stavu letošních vinic.
DDW/17. 8. 2018/JS

V Rakousku se pro rok 2018 zvedl 
maximální povolený výnos hroznů

V souladu s vinařským zákonem zved-
lo Spolkové ministerstvo pro udržitelný 

rozvoj a turizmus svojí vyhláškou maxi-
mální možný výnos hroznů pro rok 2018 
na 10,8 t/ha nebo 8.100 l vína/ha.
DER WINZER/20. 8. 2018/JS

Tisková konference o  očekávané 
sklizni hroznů v Rakousku 

Vídeň, 24. 8. 2018 – Réva přežila ved-
ra lépe než ostatní plodiny, očekává se 
vyšší cukernatost, nižší kyseliny a mírně 
nadprůměrný výnos. Zatím je otázkou 
výlisnost hroznů. Ve Štýrsku byl dosta-
tek srážek, někdy až přespříliš, v ostat-
ních vinařských oblastech Rakouska jich 
bylo málo. Na severu Dolního Rakouska, 
kde bylo málo srážek, je zapotřebí po-
čítat s nižší výlisností moštu. Předností 
suchého počasí byl nižší tlak houbových 
chorob. Také krupobití bylo méně, ško-
dy způsobilo v podstatě jenom v Mittel-
burgenland a v některých regionech ve 
Štýrsku.

Dobrá úroda tlačí na cenu hroznů, 
stěží budou pokryty produkční nákla-
dy. Svaz vinařů varuje obchodníky před 
nízkými cenami, protože ty pak mohou 
vést ke krachu vinohradnických podni-
ků a tím k nedostatku rakouských hroz-
nů na trhu v příštích letech. Vzhledem 
k vývoji vegetace se předpokládá začá-
tek hlavní sklizně v Dolním Rakousku 
v posledním srpnovém týdnu, v Burgen-
landu a Štýrsku první týden v září.
DER WINZER/27. 8. 2018/JS

PIWI International – valná hromada 
a exkurze

Ve dnech 2. až 4. 8. 2018 proběhla ex-
kurze PIWI International ve Štýrsku 
a Slovinsku, jejíž součástí byla v pátek 
dopoledne valná hromada. Účastníci 
z Moravy pak v pondělí 6. 8. navštívili 
ještě oddělení výzkumu a šlechtění révy 
ve VCR Rauscedo v Itálii.

Valná hromada proběhla 3. 8. v Leibni-
tz, jednom z 12 okresních měst Štýrska. 

Ze zahraničí
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Štýrsko má zemskou pokusnou stanici 
pro ovocnictví a vinohradnictví, celkem 
se v zemi pěstuje 4,3 tis. ha vinic. V roce 
2017 byla každá desátá sazenice révy 
vypěstovaná ve Štýrsku PIWI-odrůdou. 
Nejvíce se z nich vysazují odrůdy Musca-
ris a Souvignier gris, celkem tvoří téměř 
60 % nových výsadeb PIWI odrůd, ná-
sleduje Solaris.

Na valné hromadě (obr. 1) se projed-
naly zprávy o činnosti organizace, před-
stavenstva a sekretariátu a poté zprávy 
o činnosti organizací v jednotlivých stá-
tech a další vnitřní záležitosti. 

Následovala zpráva o mezinárodní 
soutěži PIWI Weinpreis 2017. Jde o nej-
větší soutěž vín rezistentních odrůd na 
světě, která se uskutečňuje v Německu 
a proběhla již posedmé. Počet vzorků 
vín pravidelně rok od roku narůstá, 
v roce 2017 soutěžilo 339 vzorků inter-
specifických odrůd ze 14 zemí světa. 18 
z nich získalo velkou zlatou medaili, 133 
zlatou medaili a 142 stříbrnou medaili. 

Tato valná hromada byla volební, pro-
to proběhly volby členů představenstva, 
presidenta a vicepresidenta. Všichni 
uvedení byli znovuzvoleni a budou po-

kračovat ve své práci další dva roky. 
Členy současného představenstva jsou 3 
zástupci Německa, 2 zástupci Česka a po 
jednom zástupci z Rakouska, Švýcarska 
a Itálie. Presidentem je Němec, vicepre-
sidentem Čech. 

Před závěrem jednání byla probrána 
plánovaná činnost organizace pro roky 
2018 a 2019 a také PIWI Weinpreis 2018. 
PIWI Weinpreis v letošním roce má sta-
noveny následující termíny:

• uzávěrka přihlášek 8. října;
• dodání vzorků do 12. října;
• degustace 20. a 21. října;
• předání diplomů za velké zlaté 

a zlaté medaile proběhne 4. listo-
padu během veletrhu INTERVI-
TIS.

Vzorek tvoří 2 láhve vína, účastnic-
ké poplatky, včetně členských a množ-
stevních slev, jsou uvedeny na adrese 
https://www.piwi-international.de/de/
termine-2018.html. Soutěž patří mezi 
soutěže podporované Vinařským fon-
dem.

Byla odsouhlasena spolupráce s AREV 
a COPA/COGECA. 

Exkurze se uskutečnily následovně: 
den před valnou hromadou jsme na-
vštívili 3 vinařské podniky ve Štýrsku 
(obr. 2), odpoledne po valné hromadě 
Zemskou pokusnou stanici pro ovocnic-
tví a vinohradnictví v Haidegg (obr. 3) 
s velkým množstvím PIWI odrůd a večer 
jsme degustovali PIWI vzorky přivezené 
účastníky. Následující den jsme se pře-
sunuli do sousedního Slovinska (obr. 4), 
kde jsme navštívili Zemědělskou fakultu 
v Meranovo Univerzity v Mariboru a dva 
vinařské podniky. První den navštívené 
vinařské podniky ve Štýrsku měly 6 až 8 
ha PIWI odrůd a k tomu dvojnásobnou 
plochu evropských odrůd. Ve slovinské 
Slovenska Bistrica jsme navštívili vinař-
ství Freser, největší slovinské biovinař-
ství se 17 ha vinohradů, majitel zatím 
uvažuje o výsadbě prvních rezistentních 
odrůd. Na univerzitě v Mariboru zkouší 
doc. Stanko Vršič přes 400 odrůd révy 
vinné, přirozeně i moravské PIWI odrů-
dy.

V neděli jsme si individuálně prohléd-
li historické centrum Štýrského Hradce 
a odpoledne, už nezávisle na PIWI In-
ternational, jsme přejeli do Rausceda 

Obr. 1: Z jednání valné hromady Obr. 2: Pyramida z otočných bariků

Obr. 3: Prohlídka vinohradů ve Štýrsku Obr. 4: Slovinské vinohrady
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v severní Itálii. Tam se nám v pondělí 
prakticky celou pracovní dobu věnova-
la Ing. Asia Khafizova, Ph.D. a nějakou 
hodinu i ředitel družstva VCR Rauscedo 
Dr. Eugenio Sartori, za což jim patří vel-
ký dík. Zaujala mne tam nejenom velká 

produkce sazenic, jak je o tom psáno 
v jiném článku, ohromné množství od-
růd a klonů, neskutečný rozsah vinic se 
šlechtitelským materiálem a rozsáhlý 
výzkum, ale i některé zajímavé technic-
ké detaily z vinic. Než o nich budu in-

formovat, chtěl bych poznamenat, že 
v sortimentu již mají většinu PIWI od-
růd z Vinselektu Michlovský, a.s. a taky 
řadu rozpracovaného materiálu z Perné 
(obr. 5).

Z těch technických zařízení se mi lí-
bily sítě proti krupobití, které poměrně 
dobře fungují i proti špačkům. Sítě jsou 
v podstatě součástí drátěnky a insta-
lují se na řadu let hned při dokončení 
drátěnky, mají sklápěcí páky pro jejich 
rychlé zvednutí a opětovné spuštění po-
dle potřeby (obr. 6). Když se sítě pomocí 
pák na sloupcích zvednou (obr. 7), uchy-
tí se nahoře (obr. 8).

Další zajímavé zařízení je automatic-
ký dávkovač potřebných hnojiv k rost-
linám pomocí kapkové závlahy (obr. 9). 
Lze tak poměrně jednoduše dostat vý-
živu podle parcel, kde chybí. A ještě jed-
na zajímavost – nastavitelné předpětí 
drátů (obr. 10). Zde bylo sice využíváno 
ve spojení s tenkým nerezovým drátem, 
ale princip musí fungovat i u drátů po-
zinkovaných.
JIŘÍ SEDLO

Obr. 5: Šlechtitelský materiál z Perné Obr. 6: Rozvinuté sítě na řádku bez révy

Obr. 7: Sítě svinuté v horní poloze Obr. 8: Uchycení sítě v horní poloze

Obr. 9: Centrální dávkování hnojiv do vody Obr. 10: Napínač drátů
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Pesticidy v potravinách: výsledky 
zůstávají příznivé

EFSA publikoval souhrnnou zprávu 
o reziduích pesticidů v potravinách za 
rok 2016. Data z monitoringu reziduí 
pesticidů za rok 2016 ukazují, že Evropa-
né i nadále konzumují potraviny převáž-
ně neobsahující žádná rezidua pesticidů 
nebo pouze jejich minimální množství, 
nepřesahující platné limity stanovené 
právními předpisy EU. Přes 96 % kon-
trolovaných vzorků vyhovělo maxi-
málním stanoveným hodnotám a 51 % 
vzorků neobsahovalo stanovitelná rezi-
dua pesticidů vůbec. Celkem bylo analy-
zováno 84.657 vzorků na 791 pesticidů. 
Zákonné limity byly překročeny u 2,4 % 
vzorků z EU a u 7,2 % ze třetích zemí.

Byly zkoumány následující potraviny: 
jablka, hlávkové zelí, pórek, hlávkový 
salát, broskve, jahody, rajčata, žito, víno, 
kravské mléko a vepřové sádlo. Nejniž-
ší podíl překroční stanovených limitů 
byl zjištěn u žita (1,1 %), hlávkového 
zelí (1,1 %) a jahod (1,8 %). Nejvyšší pak 
u jablek (2,7 %) a rajčat (2,6 %).
ZDROJ: EFSA/25. 6. 2018/JS

Zboží v recyklovaných obalech bude 
ve Francii levnější

Už příští rok chce francouzská vlá-
da zavést cenové zvýhodnění výrobků 
prodávaných v recyklovaných obalech. 
Úspora by podle týdeníku Le Journal 
du Dimanche mohla činit až deseti-
nu ceny. Prezident Emmanuel Macron 
ve své kampani sliboval, že Francie do 
roku 2025 bude plasty recyklovat ze sta 
procent, nyní je na 25 procentech. "Bu-
de-li možné vybrat si mezi dvěma lahve-
mi – jednou vyrobenou z recyklovaného 
plastu a druhou z nerecyklovaného – 
pak bude ta první levnější," řekla státní 
tajemnice pro ekologii Brune Poirsono-
vá. Opatření, které chce vláda zavést za-
čátkem příštího roku, se má týkat obalů 
na bázi plastu. Od roku 2020 pak bude 
zakázán prodej plastových kalíšků, slá-
nek a dalšího nádobí na jedno použití. 
Nahradí je výrobky na opakované pou-
žití nebo ty z rozložitelných materiálů.

Tlak veřejnosti donutil politiky ko-
nat

Jak píše agentura AFP, politici začína-
jí reagovat na tlak veřejnosti. Na sociál-
ních sítích kolují snímky oceánů a moří 

zamořených plastovými obaly, aktivisté 
pořádají akce před supermarkety a vrší 
před nimi obaly zboží. Tažení proti plas-
tům se netýká jenom Evropské unie; 
k zákazu nabízet plastové sáčky na jed-
no použití se připojil i Nový Zéland nebo 
Chile. Ve Francii se nesmí nabízet sáč-
ky, jež nelze zkompostovat. Přesto ale 
sektor výroby plastů dále vzkvétá – za 
deset let výroba vzrostla o 40 procent, 
přičemž obalový materiál je hlavní po-
ložkou. Podle Poirsonové se ve Fran-
cii odpad špatně třídí. "V Paříži nebo 
v Marseille se vrací k recyklaci méně než 
jedna plastová lahev z deseti. Časté jsou 
také omyly při třídění," řekla.
ZDROJ: NOVINKY.CZ, AUTOR: NOVINKY.CZ, 

ČTK, 12. 8. 2018

Europoslanci vyzvali Komisi, aby 
přijala opatření k označování alko-
holických nápojů 

Skupina poslanců EP napsala dopis ko-
misaři pro otázky zdraví a výživy Vyte-
nisi Andriukaitisovi, v němž vyzvala Ko-
misi, aby odmítla samoregulační návrh 
alkoholového průmyslu na označování 
výživových údajů na alkoholických ná-
pojích. 16 europoslanců označilo plán vý-
robců alkoholických nápojů za „zklamá-
ní" a Komise by místo toho měla zavést 
i pro tyto výrobce pravidla, jaká dodr-
žují výrobci potravin a ostatních nápo-
jů. „Současná situace vytváří rozdíly na 
vnitřním trhu, kde má producent mléka 
vyšší administrativní zátěž než výrobce 
vodky. Domníváme se, že EU by měla 
umožnit rovné podmínky pro všechny 
hospodářské subjekty a nepřizpůsobovat 
se producentům jedné kategorie nápojů," 
uvádí se v dopise. Skupina žádá Komisi, 
aby pravidla nastavila ještě v době trvá-
ní stávajícího mandátu. Europoslancům 
vadí především skutečnost, že producen-
ti alkoholických nápojů navrhují uvádět 
výživové údaje mimo obal, tedy online. 
„Není důvod, aby se s alkoholem zachá-
zelo jinak než s jinou potravinou," uvádí 
se v příloze dopisu, v níž jsou uvedeny 
všechny výhrady europoslanců.
ZPRAVODAJ PK ČR Č. 30/2018

Vinařský průmysl expanduje do 
poušti Gobi

V minulých letech si velká plocha se-
verozápadní čínské části poušti Gobi zís-

kala mezinárodní věhlas ve vinohradnic-
tví. Některé části leží prakticky ve stejné 
geografické šířce jako francouzský re-
gion Bordeaux. Gobi je ideální k pro-
dukci hroznů, má dostatek slunečního 
svitu, měnící se denní a noční teploty, 
prašné kamenité půdy bohaté na mine-
rály. K tomu dobrou cirkulaci vzduchu. 
Zkrátka ideální místo k produkci kvalit-
ních moštových hroznů. Řada investorů 
již tam má své vinice, mezi nimi fran-
couzský lihovarnický koncern Pernod 
Richard vlastnící producenta koňaku 
Hennessy

S neustálým nárůstem spotřeby vína 
je Čína jedním z nejdynamičtěji rozví-
jejících se trhů s vínem. Podle OIV se 
v Číně spotřebuje páté největší množství 
vína na světě. Již delší dobu je největ-
ším neevropským trhem pro Bordeaux. 
Vinařský průmysl patří v autonomní 
oblasti Ningxia k nejdůležitějším hospo-
dářským oborům.  
HTTP://GERMAN.CHINA.ORG.CN/21. 08. 2018/

JS

Evropu sužuje sucho 
Nejen Česká republika, ale celá Evro-

pa zažívá extrémně horké léto. Takřka 
v celé západní a střední Evropě padají 
teplotní rekordy, přičemž srážkové úhr-
ny zůstávají daleko za dlouhodobým 
průměrem, důsledkem je sucho, které 
v řadě zemí přivádí zemědělce do exis-
tenčních potíží.

Postižení zemědělci se pak s žádostí 
o řešení obracejí na vládu, případně pří-
mo na Evropskou komisi. Ta se minulý 
týden nechala slyšet, že v souvislosti 
s letošním mimořádným suchem plánuje 
povolení řady výjimek pro pravidla tý-
kající se údržby krajiny a biologické roz-
manitosti. V prohlášení Komise bylo blí-
že specifikováno, že takovým případem 
může být například úhor v rámci EFAs 
(ploch v ekologickém zájmu), které ze-
mědělci vyčleňují pro splnění podmínek 
ozelenění. Pravidla zakazují zemědělské 
využití úhoru včetně posečení a pastvy, 
přičemž Komise v souvislosti se suchem 
tuto podmínku dočasně rozvolní. Jed-
notlivé členské země pak mohou k ře-
šení přispět podobnými opatřeními, 
případně přímou finanční kompenzací.

Řešení sucha v Evropě
O takovou žádají zemědělci v soused-

ním Německu. Němci totiž zažívají do-
posud nejhorší sucho v tomto století, 
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minulé úterý teploty v některých regio-
nech dosahovaly až 39 stupňů celsia ve 
stínu. Ve většině spolkových zemí pak 
podle dosavadních informací výrazně 
poklesly výnosy polních plodin včetně 
kukuřice na siláž a na zrno a problémy 
tak mají i chovatelé dojeného skotu. 
Zemědělci proto spolkovou vládu po-
žádali o vyhlášení mimořádného stavu. 
Podle Joachima Rukwieda, prezidenta 
Německého zemědělského svazu (DBV) 
škody dosahují miliardy eur (25 miliard 
korun), sklizeň obilovin je meziročně 
nižší o více než 20 %, u řepky je to po-
tom více než 30 %. Spolkové minister-
stvo zemědělství v čele s Julii Klöckner 
zatím přímou kompenzaci nechystá, ale 
chce si po skončení žní na konci srpna 
provést analýzu konečných dopadů su-
cha a případně až po té zažádat o mimo-
řádný příspěvek z federálního rozpočtu. 
Neměcká ministryně životního prostředí 
Svenja Schlulze se minulý týden k situ-
aci vyjádřila s komentářem, který ně-
meckým zemědělcům moc optimismu 
ohledně případné finanční kompenzace 
nedodal. Podle Schulze totiž není a ne-
může být prioritou německé spolkové 
vlády kompenzovat krátkodobé výpadky 
ve výnosech polních plodin, naopak by 
Německo mělo pracovat na dlouhodobé 
a koncepční strategii adaptace na klima-
tickou změnu.

Naproti tomu ve Švédsku už mají 
o odškodnění jasno, minulé pondělí 
tamní vláda schválila krizový balíček 
ve výši 1,2 miliardy švédských korun, 
v  přepočtu téměř 3 miliardy korun 
českých určených především pro cho-
vatele dobytka. Zemědělská produkce, 
která se soustřeďuje především na jih 
Švédska, je totiž primárně zaměřena 
na živočišnou výrobu s vyšší přidanou 
hodnotou. Problémy tamních země-
dělců by tak mohly narušit dodávky 
potravin, čemuž se chce švédská vláda 
vyhnout. Předseda Švédské zemědělské 
asociace Paul Borgrstrom v tiskovém 
prohlášení uvítal přijetí krizového ba-
líčku, nicméně upozornil, že v podob-
ných situacích je kličová především 
rychlost s jakou se pomoc k zeměděl-
cům dostane.

Podobná situace je v dalších sever-
ských zemích včetně Finska a Dánska. 
Pro Dánsko je zemědělství jedno z klí-
čových odvětví tamního hospodářství 
a vláda nyní intenzivně zvažuje jak tam-
ním zemědělcům pomoci. S velkou prav-
děpodobností se bude jednat o přímou 
finanční pomoc zemědělcům, případně 
pomoc odbytovým organizacím.

S nezvykle teplým a suchým poča-
sím se musejí vypořádat také v Po-
baltí. Litva dokonce v červenci kvůli 
dlouhotrvajícímu suchu vyhlásila mi-
mořádný stav. Podle odhadů tamního 
ministerstva zemědělství došlo me-
ziročně k propadům v rozmezí 15 až 
50 %. V Lotyšsku ministerstvo země-
dělství vyhlásilo krizový stav v sekto-
ru, což obnáší garantovanou ochranu 
některých zemědělců před věřiteli a vý-
jimku pro některé investiční projekty 
financované z Programu rozvoje ven-
kova, kde může dojít k posunutí ter-
mínu dokončení. Debata se nicméně 
v současné době v Lotyšsku soustředí 
spíše na komplexní systém pojištění 
zemědělců vůči suchu.

Polská vláda se na situaci dívá trochu 
jinak. Polský premiér Mateusz Mora-
wiecki minulé úterý naopak slíbil za le-
tošní sucho odškodnění ve výši 700 až 
800 milionů zlotých, tedy asi 4 až 4,5 
miliardy korun. Podle Morawieckého 
je zemědělství pro Polsko nepostrada-
telnou součástí tamního hospodářství 
a pro současnou vládu jsou zemědělci 
a udržení zaměstnanosti na venkově 
jednou z priorit. Podle studie polské 
pobočky banky BNP Paribas by se ne-
muselo jednat jen o „populistická“ po-
litická prohlášení, polské zemědělství 
je totiž podle zmíněné studie v mimo-
řádně dobré kondici. Do roku 2050 by 
se produkce polského zemědělství měla 
v souvislosti s navyšující se poptávkou 
zapříčiněnou růstem populace a hos-
podářské úrovně rozvojových zemí 
navýšit až o 60 %. Polsko podle zprá-
vy těží z výhody koexistence menších 
zemědělců zaměřených na lokální trh 
a větších producentů potravin, kteří se 
dokáží prosadit na exportních trzích 
a pružně reagovat na globální poptáv-
ku.

Na Slovensku očekávají průměrné 
hektarové výnosy pšenice ozimé v roz-
mezí 3,91 až 4,34 tun na hektar, to by 
znamenalo meziroční propad v hektaro-
vých výnosech pšenice mezi 10 až 19 %, 
v porovnání s průměrem za posledních 
pět let pak jde o propad 14 až 22 pro-
cent. Podobný pokles se očekává také 
u jarního ječmene, kde tamní minister-
stvo zemědělství odhaduje průměrné 
hektarové výnosy mezi 3,45 až 3,73 tun 
na hektar. To by představovalo oproti 
roku 2017 (4,25 tun na hektar) pokles 
o 12,2 až 18,8 procent, v porovnání s prů-
měrem za posledních pět let (4,65 tun na 
hektar) se pak jedná o propad až o 19,8 
až 25,8 %. Na ještě výraznější pokles to 

vypadá v případě řepky ozimé, kde by 
měly průměrné hektarové výnosy do-
sáhnout jen 2,25 až 2,35 tun na hektar. 
V porovnání s rokem 2017 by to zname-
nalo pokles o 22,2 % až 25,5 procent. 
V porovnání s průměrem za posledních 
pět let (3,06 tun na hektar), by se potom 
jednalo o pokles od 23,2 až 26,5 procent. 
Podle rezortní ministryně Gabriely Ma-
tečné není možné sucho řešit jednorá-
zovými opatřeními. Ministerstvo proto 
připravilo pro žadatele mimořádnou vý-
zvu na výstavbu, rekonstrukci a moder-
nizaci zavlažovacích systémů v celkové 
finanční alokaci 22 milionů eur (550 mi-
lionů korun). Minimální investice je 10 
tisíc euro, maximální pak jeden milion 
eur. 

Závlahy řeší i ve Španělsku, kde se 
pěstuje významná část evropské pro-
dukce ovoce, a kde teploty v minulém 
týdnu dosahovaly až 45 stupňů Celsia 
ve stínu, je momentálně akutní ne-
dostatek vody. Zemědělství se přitom 
ve Španělsku podílí na spotřebě vody 
z 68 %, přičemž jih Španělska, kde se 
nachází většina farem s produkcí ovo-
ce a zeleniny je obecně sušší než sever. 
Zásoby podzemních vod tento týden do-
sáhly historického minima a španělská 
vláda nyní promýšlí, jak nastalou situaci 
vyřešit. Na stole je momentálně něko-
lik návrhů včetně skokového zdražení 
vody a omezení dodávek. S tím tamní 
zemědělci zásadně nesouhlasí a chystají 
protesty. 

Britská Národní zemědělská unie 
(NFU) svolala summit k řešení sucha 
v  zemědělství. Podle vyjádření NFU 
v mnoha částech Anglie, Walesu a Skot-
ska od května prakticky vůbec neprše-
lo, pastviny jsou vypasené a na loukách 
není co posekat. Bude tak velmi těžké 
vytvořit zásoby krmiv pro hospodářská 
zvířata, zabránit požárům porostů pol-
ních plodin před sklizní a zajistit dosta-
tek vody pro zavlažování ovoce a zeleni-
ny pod závlahou.

V  Irsku je situace velmi podobná, 
s tím rozdílem, že na začátku jara zde 
naopak velmi dlouho pršelo a některé 
polní práce nabraly velké zpoždění. Je 
tak ohrožena sklizeň obilovin, které ne-
měly dostatek času a vláhy na dozrání, 
stejně jako chov paseného dobytka, pro 
který momentálně není dostatek krmi-
va. Také chovatelé dojeného skotu zva-
žují redukci stáda vzhledem k rostoucím 
nákladům na krmivo a stagnující ceně 
mléka.
JAN DOLEŽAL, AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ 

REPUBLIKY, 3. 8. 2018 
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Před půl tisíciletím již bylo tak hor-
ko jako nyní

Lindau 1545: Vinařství patřilo mezi 
rozhodující ekonomické obory. (Lin-
dau je město na ostrově v severní čás-
ti Bodamského jezera) Historici nalezli 
prameny, že v roce 1540 bylo tak velké 
vedro, že i réva měla málo vody. Letošní 
rok se tomu podobá. Bohužel nemáme 
přesné informace o vývoji od té doby, 
měření teplot se zavedlo až kolem roku 
1850. Proto se využívají druhotné zdro-
je jako například letokruhy u stromů, 
fosilní dřevo a pyl, vytváření rašeliny 
a sedimenty. Kroniky o roku 1540 uvá-
dějí, že již v březnu, tedy o měsíc dříve 
než letos, začaly vysoké teploty. Od jara 
až do vánoc nepršelo více než pětkrát. 
Kvůli suchu a vysokým teplotám shoře-
lo mnoho vinic a lesů. Potoky a studny 
vyschly, vodní mlýny nemohly praco-
vat. Aby byla zajištěna výživa obyvatel, 
musely se mlýny pohánět lidskou silou. 
V jezeru se snížila hladina vody natolik, 
že „na ostrov bylo možné přijít suchou 
nohou“. Pitná voda se dovážela ze vzdá-
lenosti 25 km. 

Již v květnu se sklízelo obilí. Zpočát-
ku byla kvalita i množství normální, po-
stupně se to zhoršovalo. Doplatil na to 
zvláště oves. Réva odkvetla výrazně dří-
ve, během května. Sklizeň začala 1. srp-
na, skončila 29. září. Kvalita vína byla 
velmi dobrá, bylo „silné“, barva zlatavá 
s intenzivním aromatem. Šedesát let se 
popíjelo. Množství ale bylo menší než 
v roce 1539, kdy byla nadúroda. 

Začátkem října pořád nepršelo, ale při-
šly mlhy. To spolu s vysokými teplotami 
umožnilo druhé kvetení révy a ovoc-
ných stromů. Třešně dozrály znovu do 
běžné konzumní zralosti, plody jabloní 
a hrušní bylo možné konzumovat. Již 
o pár let později, kolem roku 1550 přišla 
chladná perioda trvající až do roku 1850. 
Průměrná roční teplota poklesla o 2 °C 
proti dnešnímu stavu. Klimatičtí histo-
rici popisují těchto 300 let jako malou 
dobu ledovou, ta nám ale nyní nehrozí.  
HTTPS://WWW.SCHWAEBISCHE.DE/HEINER 
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Německá vláda dá zemědělcům za 
škody způsobené suchem až 170 mi-
lionů eur

Kvůli letošnímu mimořádnému su-
chu, které zničilo značnou část úrody, 

dá německá vláda na odškodnění země-
dělcům 150 až 170 milionů eur. Stejnou 
částkou přispějí jednotlivé spolkové 
země. Celkem tak zemědělci mohou 
dostat až 340 milionů eur (8,7 miliardy 
korun). Po dnešním zasedání kabinetu 
o tom informovala ministryně země-
dělství Julia Klöcknerová (CDU). Svaz 
německých zemědělců (DBV) původ-
ně požadoval odškodnění ve výši jed-
né miliardy eur (25,7 miliardy korun), 
dnes oznámenou pomoc ale i tak při-
vítal. „Je to dobrý signál pro všechny 
postižené zemědělce,“ poznamenal šéf 
svazu Joachim Rukwied. Podle údajů 
jednotlivých spolkových zemí bylo asi 
deset tisíc zemědělských podniků zasa-
ženo suchem natolik, že jim hrozí úplný 
konec. Na státní pomoc budou mít ná-
rok ty podniky, které přišly o více než 
30 procent výnosu z průměru předcho-
zích let.

Sucho letos trápí především země bý-
valého východního Německa – Sasko, 
Sasko-Anhaltsko, Braniborsko a Mek-
lenbursko-Předního Pomořansko. „Tyto 
regiony jsou extrémně zasaženy,“ řekl 
ČTK už začátkem léta místopředseda 
zemského svazu saských zemědělců 
Wolfgang Vogel. Naposledy celoněmec-
ká vláda zemědělcům poskytla finanč-
ní podporu při vlně sucha v roce 2003. 
Tehdy to bylo celkem 80 milionů eur. 
Jinak jsou za pomoc v podobných pří-
padech zodpovědné jednotlivé spolkové 
země.
ZDROJ: E15.CZ, AUTOR: ČTK, 22. 8. 2018

Na kroupy s bitevníkem. Meteorolo-
gové chtějí přijít na kloub ničivému 
počasí 

Kroupy patří k meteorologickým je-
vům s největší ničivou silou. Ve Spoje-
ných státech způsobují ročně miliardo-
vé škody na majetku. Jak kroupy během 
bouřky vznikají, bude nyní zjišťovat vy-
soce odolný bitevník A-10. 

Obavy z  toho, že škody způsobené 
kroupami budou růst s tím, jak poros-
te průměrná globální teplota Země, ve-
dou americké vědce k tomu, aby využili 
odolný armádní bitevník pro podrobné 
studium vzniku kusů ledu v bouřkových 
mracích. Jednají s vojenským námořnic-
tvem, aby vědci mohli využít bitevní le-
toun Fairchild A-10 Thunderbolt II. Leta-
dlo má být vybaveno meteorologickými 
přístroji, s nimiž bude sbírat potřebné 
údaje. Bitevník má velmi odolnou kon-

strukci, kabina pilota je chráněna tita-
nem. Co dokáží udělat kroupy s běžným 
dopravním letadlem se ukázalo letos 
v červnu. Airbus A319-100 na lince ze 
San Antonia do Phoenixu byl donucen 
nouzově přistát, protože kroupy zcela 
zdemolovaly „čumák“ letounu a přední 
sklo. 

Meteorologové reagují na to, že krou-
py jsou stále větší a ničivější. Letos byl 
stanoven rekord velikosti kusů ledu, 
které padají na zem na jižní polokou-
li. V Argentině v únoru padaly kroupy 
velikosti až 18 centimetrů. Kroupy jsou 
zodpovědné za téměř 70 procent zniče-
ného majetku pojištěnců během bouřek 
ve Spojených státech. Letos tyto škody 
dosáhnou podle odhadu deseti miliard 
dolarů (223 miliard korun). 
EURO, 24. 8. 2018 (KRÁCENO)

Obchodní válka mezi USA a Čínou 
nabírá obrátky

USA plánují zavést 25procentní clo na 
čínské zboží v objemu 200 miliard do-
larů (4,4 bilionu korun), uvádí agentura 
Reuters. Původní plány americké admi-
nistrativy přitom počítaly s desetipro-
centní sazbou. Washington se zvýšením 
cel snaží podle analytiků stupňovat tlak 
na Peking, aby učinil ústupky v obchod-
ních sporech. Čína již v reakci na zvýše-
ní cel pohrozila opatřeními ve stejném 
rozsahu. 
MF DNES, 2. 8. 2018

Čína zavede nová cla na americké 
zboží. Zasáhnou například auta či 
ropné produkty 

Peking uvalí dodatečná cla ve výši 25 
procent na americké zboží, jehož roční 
dovoz do Číny dosahuje 16 miliard dola-
rů (352,8 miliardy korun). Oznámilo to 
čínské ministerstvo obchodu. Reaguje 
tak na podobný krok Spojených států. 
Nová čínská cla se budou týkat různých 
druhů zboží od ropných a ocelářských 
produktů po auta a lékařská zařízení.

Washington začal už 6. července 
uplatňovat 25procentní clo na dovoz 
čínského zboží v hodnotě 34 miliard 
dolarů ročně. Peking okamžitě reago-
val protiopatřením ve stejném rozsahu 
a obvinil Spojené státy, že rozpoutaly 
obchodní válku.
ZDROJ: EURO.CZ, 8. 8. 2018
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Čína podá u WTO stížnost kvůli ame-
rickým clům 

Čína připravuje u Světové obchodní 
organizace novou stížnost na USA kvů-
li americkým dovozním clům na čínské 
zboží, uvedlo čínské ministerstvo ob-
chodu. USA od čtvrtka uplatňují nová 
25procentní cla na dovoz zboží z Číny 
v hodnotě 16 miliard dolarů, Peking 
v reakci na kroky Washingtonu zavedl 
odvetná opatření v obdobné hodnotě.
E15, 24. 8. 2018

Coca-Cola v USA zdražuje. Ceny vyhá-
ní nahoru cla na hliník

Populární černá limonáda se v Ameri-
ce stala další obětí celní politiky admi-
nistrativy prezidenta Donalda Trumpa. 
Přední nápojařská firma zdražuje sycené 
nápoje v plechovkách. Jde o reakci na za-
vedení cel na dovoz hliníku z Číny, které 
USA uplatňuje v rámci své protekcioni-
stické politiky. Generální ředitel firmy 
James Quincey krok označil za nepří-
jemný, ale nezbytný. „Přestože zákazníci 
mohou chápat nárůst cen na ocel a hli-
ník i dalších vstupních nákladů na stá-
čecí systém, tak je jasné, že komunikace 
je obtížná,“ citovala šéfa Coca-Coly CNN. 
Firma nicméně nechtěla komentovat, 
o kolik Coca-Cola zdražila. Každopád-
ně nárůst je pouze v doporučených ce-
nách a koncoví prodejci sami rozhodnou 
o tom, zda zvýší maloobchodní ceny pro 
zákazníky, nebo si sníží marže. „Detaily 
k nárůstu cen nekomentujeme, protože 
se mohou lišit. O cenách pro zákazníky 
rozhodnou prodejci,“ uvedla společnost. 
V březnu americký ministr obchodu Wil-
bur Ross ujišťoval, že cla na hliník žádné 
zdražení spotřebitelům nepřinesou a po-
dobné spekulace jsou hysterií.

Coca-Cola však není jedinou firmou, 
která v důsledku uplatňování cel zdra-
žuje. Ze stejného důvodu nedávno zvý-
šil ceny o dvě procenta pivovar Boston 
Beer, výrobce piv Sam Adams. Podle de-
níku USA Today se šedesát procent piva 
prodaného v USA plní do plechovek či 
lahví. Pivní institut (Beer Institute) ve 
svém černém scénáři odhadl, že ame-
rické pivovary kvůli clům mohou přijít 
o 348 milionů dolarů a je ohroženo 20 
tisíc pracovních míst v sektoru.

Zdražení dalšího importovaného zboží 
může přijít s tím, jak budou USA postu-
povat ve své deklarované hrozbě rozši-

řování cel. Zvýšit ceny se mohou také 
u automobilů. Americká Aliance výrob-
ců automobilů odhadla, že vůz průměr-
ně zdraží o téměř 6 tisíc dolarů (asi 131 
tisíc korun).
ZDROJ: IDNES.CZ, AUTOR: FIH, 31. 7. 2018

Rubl i akcie pod tlakem. Trump při-
pravuje sankce proti ruským ban-
kám

Ruský rubl výrazně oslabil a klesly 
i akcie největších ruských bank Sber-
bank a VTB. Výprodej spustil ruský de-
ník Kommersant zveřejněním návrhu 
zákona, který má zabránit ruským ban-
kám, aby působily ve Spojených státech. 
List Kommersant publikoval celý text 
návrhu zákona, který popisuje možné 
postihy pro Rusko. Legislativa je inici-
ativou republikánských a demokratic-
kých senátorů, kteří ji předložili na po-
čátku srpna. Má zavést nové protiruské 
sankce a bojovat proti kyberhrozbám. Je 
to reakce na ruské vměšování do posled-
ních amerických prezidentských voleb 
a aktivity Ruska na Ukrajině a v Sýrii.

Návrh zákona má však ještě daleko ke 
schválení. Musí projít Senátem i Sněmov-
nou reprezentantů a musí ho podepsat 
prezident Donald Trump. Akcie největ-
ší ruské banky Sberbank, která působí 
i v Česku, se v časných odpoledních ho-
dinách propadaly o téměř čtyři procenta. 
Ruský rubl oslabil o téměř dvě procenta. 
ZDROJ: EURO.CZ, 8. 8. 2018

Nové sankce posílají rubl ke dnu
USA oznámily uvalení nových sankcí 

proti Rusku, a to ve dvou etapách. První 
opatření by měla platit již od 22. srpna 
jako odveta za chemický útok na rus-
kého agenta Sergeje Skripala v Británii. 
Odložení druhé etapy sankcí podmiňuje 
Washington ochotou Moskvy zpřístup-
nit ruské chemické závody mezinárod-
ním vyšetřovatelům. V reakci na sankce 
došlo k prudkému propadu rublu i hod-
noty akcií ruských firem.
LN, 10. 8. 2018

Turecko srážejí sváry s USA 
Turecko začíná doplácet na vyostření 

vztahů s USA, tamní měna v pátek ztra-

tila vůči americkému dolaru 14 procent 
a padají i akcie tureckých firem. Americká 
administrativa v reakci na zadržení pas-
tora Andrewa Brunsona zavedla sankce 
vůči tureckým ministrům vnitra a spra-
vedlnosti, v pátek pak USA zdvojnásobily 
cla na dovoz tureckého hliníku a oceli. 
LN, 13. 8. 2018

Turecko vyhlásilo bojkot elektroni-
ky z USA

Turecko bude bojkotovat elektroni-
ku dováženou z USA, podle Ankary jde 
o odvetné opatření za zdvojnásobení cel 
na dovoz turecké oceli a hliníku do USA 
a sankce vůči tureckým ministrům vni-
tra a spravedlnosti. Vztahy obou států 
jsou v posledních týdnech napjaté kvůli 
zadržení amerického pastora Andrewa 
Brunsova v Turecku.
MF DNES, 15. 8. 2018

Turecko zvýšilo pro USA cla 
Turecko razantně zvýšilo cla na do-

voz vybraných produktů z USA, sazba 
se zvýšila dvojnásobně až trojnásobně. 
Turecký prezident Erdogan podepsal 
zvýšení cel na dovoz amerických aut 
z 35 na 120 procent, alkoholické nápoje 
budou nově zatíženy 140% sazbou (dří-
ve platila 40procentní). Zvýšení cel je 
podle Turků odvetou za podobná opat-
ření ze strany USA na dovoz tureckého 
hliníku a oceli.
PRÁVO, 16. 8. 2018

Rusko přijalo zákon o organické pro-
dukci a chce se stát světovým hráčem 
na poli biopotravin 

7. 8. 2018 – Rada federace (horní ko-
mora Federálního shromáždění RF) 
dne 28. července 2018 schválila zákon 
„O organické produkci a změnách v ně-
kterých legislativních aktech Ruské 
federace“. Uvedený zákon musí ješ-
tě podepsat prezident a poté by měl 
vstoupit v platnost od 1. ledna 2020. 
(Pozn. Rusko používá výraz „organic-
ký“– z anglického „organic agriculture“, 
v ČR je častěji používán výraz „ekolo-
gický“ či „bio“.)

Jedná se o dlouho očekáváný zákon 
(připravován od roku 2012), který má za 
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cíl stanovit podmínky pro výrobu, skla-
dování, označování, transport a prodej 
organických potravin a produktů ze-
mědělství. Zákon se netýká kosmetiky, 
léků, produktů myslivosti a rybolovu 
(produktů z chovu ryb ano). Ačkoliv se 
již řadu let na trhu objevují ruské potra-
viny a další produkty, které často nesou 
označení bio/organické/ekologické atp., 
legislativně toto odvětví v Rusku až 
doposud nebylo zákonem regulováno 
a uvedená označení sloužila především 
jako marketingový trik výrobců. Jen ně-
kteří ruští výrobci získávali certifikaci 
„bio“ v USA či EU.

Zákon předpokládá, že certifikáty 
o organické produkci budou vydávat 
speciální certifikační úřady za předpo-
kladu splnění všech zákonem stanove-
ných podmínek. Po získání certifikátu 
bude možné používat v označení pro-
duktu slovo „organický“ a související 
grafické logo, které je zatím ve stádiu 
rozpracování.

Výrobci organických potravin se bu-
dou moci dobrovolně registrovat v „Jed-
notném státním registru organických 
producentů“. Ten bude obsahovat zá-
kladní údaje o výrobci/zemědělci (jmé-
no, IČO, právní forma, předmět činnosti, 
druhy produktů, datum zahájení/přeru-
šení činnosti atd.). Registr s údaji bude 
veřejně a bezplatně dostupný na inter-
netu.

Regulace organického zemědělství 
podle evropských standardů souvisí 
především s motivací budoucího expor-
tu ruských potravin do Evropy a dalších 
vyspělých zemí, kde po tomto segmentu 
zboží narůstá poptávka. Ruská certifi-
kace automatický přístup na evropský 
trh organických potravin přístup neza-
jistí, ale měla by pomoci při vzájemném 
uznávání shody.

Za posledních 15 let se světový trh 
organických potravin zpětinásobil (z 18 
na 82 mld. USD) a ekologické potraviny 
aktuálně tvoří asi 10 % všech potravin. 
Podle expertů by světový trh organic-
kých potravin v roce 2022 měl přesáh-
nout 200 mld. USD. Rusko zaujímá pou-
ze 0,2 % světového trhu a vidí obrovský 
potenciál v rozšíření své produkce. Podle 
hodnocení Ministerstva zemědělství RF 
má Rusko asi 10 mil. ha půdy, na které 
se nikdy nebo dlouhodobě nepoužívaly 
hnojiva a je příhodná pro organické ze-
mědělství. Ruský premiér D. Medvěděv 
odhaduje, že by Rusko mohlo zaujmout 
10–25 % světového trhu organických po-
travin.
ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

Pstruh je nový losos, posvětily čín-
ské úřady švindl prodejců ryb

Pstruh lososový (dobarvený pstruh 
duhový) a losos jsou odteď podle čín-
ských zákonů jedno a to samé. Pstruh se 
tak může prodávat pod označením „lo-
sos“. Rozhodnutí vyvolalo silnou kritiku 
veřejnosti. Jedná se o reakci na zjištění 
čínské státní televize CCTV. Její redak-
toři odhalili, že až třetina v Číně proda-
ných lososů jsou ve skutečnosti pstruzi 
duhoví. Úřady se však tuto praktiku ne-
rozhodly zakázat, naopak ji podpořily.

Přestože se obě ryby vzhledově liší, 
jejich maso má podobnou barvu. Pstruh 
duhový (lososovitý) je navíc značně lev-
nější než losos. Ryby se liší i tím, kde 
žijí – pstruh je sladkovodní ryba, kdežto 
losos tráví většinu života v moři. Podle 
britské BBC čínská veřejnost rozhodnutí 
kritizuje. „Pstruzi musí být zmatení. Po 
tolika letech se jejich identita najednou 
změnila na lososy“. „Pokud standardy 
v průmyslu určují prodejci, mohou si 
studenti známkovat vlastní testy?“. 
ZDROJ: IDNES.CZ, AUTOR: OSV, 14. 8. 2018

Evropská komise – Tisková zpráva: 
Komise poskytuje další podporu ev-
ropským zemědělcům čelícím suchu

Brusel 2. srpna 2018 – Evropská ko-
mise stojí při evropských zemědělcích, 
kteří se letos v létě potýkají s obtížemi 
v důsledku extrémního sucha. Zemědělci 
budou moci obdržet přímé platby a plat-
by v  rámci rozvoje venkova předem 
a bude jim poskytnuta větší volnost, aby 
na půdě, která se za běžných okolností 
nevyužívá k produkci, pěstovali krmivo 
pro zvířata.

Vleklé sucho má v několika zemích EU 
výrazný dopad na pěstování plodin na 
orné půdě, jakož i krmiv, což by mohlo 
mít neblahé důsledky pro dobré životní 
podmínky zvířat. Pokles objemu krmiva 
má navíc mimořádný dopad na příjmy 
chovatelů hospodářských zvířat, proto-
že v případě, že později v průběhu roku 
bude krmiva nedostatek, zvýší se jejich 
vstupní náklady. Komisař pro zeměděl-
ství Phil Hogan uvedl: „Tyto dlouhotr-
vající klimatické podmínky mě velmi 
znepokojují. Jsem v kontaktu s řadou 
ministrů z postižených zemí, s nimiž 
o této situaci diskutujeme a aktuálně 
hodnotíme její dopad. Komise je jako 
vždy připravena podpořit zemědělce po-

stižené suchem několika způsoby, mezi 
něž patří vyšší zálohy na platby, odchyl-
ky od požadavků na ekologizaci a státní 
podpora. Společná zemědělská politika 
již dnes poskytuje záchrannou síť pro 
zemědělce, kteří se musí vypořádat s ne-
předvídatelnými událostmi. Vyzývám 
všechny členské státy, aby prozkoumaly 
všechny možnosti a opatření, které vy-
plývají z našich právních předpisů.“

Kromě podpory poskytované stávají-
cími předpisy v rámci společné zeměděl-
ské politiky byla přijata dvě konkrétní 
rozhodnutí, jež zemědělcům pomohou 
zvládat sucha:

• vyšší zálohy: zemědělci nebu-
dou muset čekat na zlepšení své 
peněžní situace až do prosince 
a namísto toho budou moci již 
od poloviny října 2018 obdržet až 
70 % přímých plateb a 85 % pla-
teb v rámci rozvoje venkova;

• odchylky od určitých požadavků 
na ekologizaci, konkrétně pravi-
del ohledně diverzifikace plodin 
a ploch využívaných v ekologic-
kém zájmu týkajících se půdy 
ležící ladem, aby se tato půda 
mohla využít pro produkci krmiv. 
Aby se zemědělcům dala při pro-
dukci krmiv větší volnost, uvažuje 
se i o přijetí dalších odchylek od 
požadavků na ekologizaci. Tato 
opatření využijí obzvláště chova-
telé hospodářských zvířat.

Kromě těchto opatření a nepřetrži-
tého sledování sucha a  jeho dopadu 
pomocí evropských satelitů je Komise 
v kontaktu se všemi členskými státy, 
od kterých získává aktualizované infor-
mace o dopadu jarního a letního sucha 
na jejich zemědělce. Informace, které se 
mají sdělit do 31. srpna, se použijí k po-
souzení přiměřenosti a vhodnosti reakce 
Komise a zároveň poslouží jako podnět 
při přijímání všech rozhodnutí o změně 
již přijatých opatření nebo ve vztahu 
k dalším opatřením, která mohou být 
považována za vhodná.
(KRÁCENO)

Evropská komise – Tisková zpráva: 
Komise vítá rozhodnutí WTO, které 
potvrzuje zákonnost hlavních zásad 
třetího energetického balíčku EU

Brusel 10. srpna 2018 – Světová ob-
chodní organizace dnes zveřejnila roz-
hodnutí, v němž zamítla většinu tvrzení 
Ruska ohledně údajné neslučitelnosti 
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opatření energetické politiky EU s pra-
vidly mnohostranného obchodu.

Podle panelu WTO se neprokázalo 
tvrzení, že EU ve svém třetím energetic-
kém balíčku údajně diskriminuje ruské 
služby potrubní dopravy, poskytova-
tele služeb či ruský zemní plyn. Pokud 

jde o pravidla týkající se oddělení vý-
roby a dodávek energie od provozová-
ní přenosových sítí i pravidla týkající 
se zkapalněného zemního plynu (LNG) 
a těžebních plynovodních sítí, rozhodl 
panel ve prospěch EU. Pro EU jde o dů-
ležitou pozitivní zprávu, neboť potvrzu-

je základní prvky třetího energetického 
balíčku. Komise bude nyní rozhodnutí 
podrobně analyzovat, zejména pokud 
jde o omezený počet otázek, u nichž ne-
byla slučitelnost energetické politiky EU 
s pravidly WTO dosud uznána.
(KRÁCENO)


