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Z domova
Ministr zemědělství Toman v Bruselu: Evropská unie by měla navrhnout mnohem větší zjednodušení
Společné zemědělské politiky
16. 7. 2018 – Tisková zpráva – Pravidla
Společné zemědělské politiky, která určují zemědělské směřování všech členských států EU, by měla být v budoucnu
jednodušší, než v současnosti navrhuje
Evropská komise. Řekl to na dnešním
jednání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu ministr zemědělství Miroslav Toman.
„Zemědělci v celé Evropské unii od nás
čekají především snížení byrokratické
zátěže, která jim někdy zbytečně komplikuje život. Chceme mít větší kompetence rozhodovat na národní úrovni,
abychom mohli lépe reagovat na národní specifika a potřeby,“ uvedl ministr Miroslav Toman. V minulosti se například
kvůli nadměrné byrokracii a nárůstu
správních nákladů neosvědčilo povinné
prokazování, že je někdo „aktivní zemědělec“. Proto byla zrušena povinnost
toto pravidlo dodržovat. Nyní Komise
prosazuje podobnou podmínku: povinné prokazování „skutečného zemědělce“.
„Každý členský stát si přitom pravidla pro to, kdo je skutečný zemědělec,
bude moci nastavit individuálně. V každé zemi EU tedy mohou mít naprosto
rozdílné parametry. V takovém případě
by tedy bylo nejlepší, kdyby ani nebylo
povinné tuto podmínku zavádět a jednotlivé státy by ji přijaly pouze, když by
se k tomu rozhodly dobrovolně,“ uvedl
ministr Toman.
Podobně rozhodnutí o zavedení stropu u přímých plateb pro velké zemědělské podniky by mělo být dobrovolné
a na některé platby by se žádný strop
vztahovat neměl. Pokud by se limit na
platby týkal i plateb pro ekologické zemědělství nebo citlivé komodity, kde
mají zemědělci vyšší náklady, bylo by to
zcela proti smyslu těchto podpor. Mnoho podniků by na podporu nedosáhlo
a do programu na ochranu životního
prostřední by se vůbec nezapojily, což
by bylo v rozporu s cíli navržené reformy. Navrhované zastropování by se
u nás týkalo zhruba tří čtvrtin celkové
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výměry zemědělské půdy. Zástupci České republiky proto dnes v Bruselu přivítali iniciativu ministrů Německa a Francie usilující o dobrovolné zastropování
a zachování adekvátních rozpočtových
prostředků na budoucí Společnou zemědělskou politiku.
Konkrétní detaily předložených legislativních návrhů k Společné zemědělské
politice projedná ministr Toman osobně
s komisařem pro zemědělství a rozvoj
venkova Hoganem na jejich bilaterálním
setkání v září.
ING. VÁCLAV TAMPÍR, VEDOUCÍ TISKOVÉHO
ODDĚLENÍ MZE

Ministr Miroslav Toman pověřil Jiřího Šíra vyjednáváním s evropskými
orgány
2. 7. 2018 – Tisková zpráva – Ředitel
Odboru zahraničně obchodní spolupráce Ministerstva zemědělství Jiří Šír bude
hlavním vyjednavačem s EU o reformě
Společné zemědělské politiky (SZP).
Rozhodl tak dnes ministr zemědělství
Miroslav Toman. Hlavním cílem podle
ministra je, aby Česká republika měla
silnější pozici při vyjednávání reformy
SZP a Ministerstvo zemědělství obhájilo
pro české zemědělce podmínky srovnatelné s ostatními státy EU.
„Jiří Šír se profesně dlouhodobě zaměřuje na oblast Evropské unie. V různých
pracovních pozicích byl u všech jednání
týkajících se Společné zemědělské politiky od roku 2003 až dosud. Jako bývalý
vedoucí úseku zemědělství a životního prostředí Stálého zastoupení České
republiky při Evropské unii se dobře
v problematice vyzná, zná strukturu
unijních úřadů i vlastní procesy jednání,
a proto je i na základě těchto zkušeností
k takovému úkolu plně kompetentní,“
řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Jiří Šír bude za Ministerstvo zemědělství zajišťovat vyjednávání budoucí
podoby SZP v Bruselu, i další případné aktuální problematiky. Vzhledem
k tomu, že nyní probíhá zásadní diskuze

o podobě SZP pro nové plánovací období, je o to důležitější co nejvíce přispět
tomu, aby nové podmínky byly pro české zemědělce přívětivé a i do budoucna
přijatelné k udržení jejich ekonomické
stability, posílení pozice na společném
trhu a konkurenceschopnosti. Do pozice
hlavního vyjednavače nastupuje Jiří Šír
okamžitě. Oblast SZP na Ministerstvu
i nadále zastřešuje náměstek Sekce pro
fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání
Pavel Sekáč. Oba odborníci proto budou
při vyjednávání postupovat v úzké součinnosti.
Evropská komise předložila letos
1. června návrhy na reformu SZP. Z nových pravidel vyplývá, že by Česká republika měla mít ve Víceletém finančním rámci k dispozici na rozvoj venkova
přibližně o 16 procent méně než v současném programovém období, konkrétní
návrh činí 1,8 miliard eur, což je nejvyšší
míra krácení ze všech členských států.
Česká republika proto spolu s ostatními
zeměmi vyzývá, aby byla alespoň zachována stávající podoba SZP, jejíž význam
je nejenom ve výrobě potravin, ale ve
všech širších funkcích péče a ochrany
krajiny, přírodních zdrojů a venkova.
TISKOVÉ ODDĚLENÍ MINISTERSTVA
ZEMĚDĚLSTVÍ

AK ČR: Prezident uvedl stanovisko
k SZP EU
24. 07. 2018 – Pracovní skupina ke
společné zemědělské politice Copa Cogeca projednala legislativní návrhy k SZP
po roce 2020. Zasedání se za Agrární
komoru České republiky zúčastnil prezident Zdeněk Jandejsek, který prezentoval stanovisko České republiky. Prezident ve svém vystoupení zdůraznil,
že Agrární komora ČR plně podporuje
stanovisko Copa Cogeca k návrhu společné zemědělské politiky po roce 2020.
Současný návrh rozpočtu pro SZP je nedostatečný, vždyť tvoří jen 0,3 % HDP.
Zdeněk Jandejsek zdůraznil, že s tak nízkou podporou, jak je vyčleněna na následující období, není možné zajistit všech-
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ny požadavky, které EU od zemědělců
vyžaduje. Potraviny, voda a energie jsou
přece základními faktory pro existenci
lidstva. Dále zdůvodnil i postoj k navrhovanému zastropování.
Pro budoucnost EU a její konkurenceschopnost je nezbytné, aby Evropa podporovala produktivitu práce, precizní zemědělství či zlepšení života obyvatel na
venkově, a ne aby přijímala rozhodnutí,
která jdou opačným směrem. Zároveň
na příkladu dovozu potravin poukázal
na zhoršující podmínky pro zemědělce,
či zvyšující zátěž pro životní prostředí.
EU by se měla zaměřit na uhlíkovou stopu a trvat na tom, aby nebyly převážené potraviny a produkty, které dokáží
zemědělci v dané zemi vyprodukovat.
Vždyť jen do České republiky přichází
ročně více než stotisíc kamionů s potravinami, a to bez těch, které přes republiku vozí zboží do jiných zemí. Zdeněk
Jandejsek poukázal i na demografický
vývoj, který počítá nejen s nárůstem
populace ve světě, ale také s nárůstem
požadavků na výrobu potravin. Trend,
kdy zemědělce budeme omezovat je
však krokem zpět. Agrární komora ČR
se aktivně zapojuje do diskusí a zasílá
nejen reakce na zveřejněné dokumenty,
ale i návrhy na změny a možné řešení
budoucí SZP. Přestože jednání se z důvodu letních dovolených v Bruselu se na
šest týdnů zastaví, využije komora i toto
období k jednáním a diskusím o budoucnosti evropského zemědělství.
MGR. ING. JARMILA DUBRAVSKÁ, PHD.,
ÚŘAD AK ČR

Nejlépe čerpají evropské dotace zemědělci. Česko z EU ale získává jen
o 10 miliard více, než odevzdá
Z rozpočtu Evropské unie získalo
Česko za prvních šest měsíců letošního
roku 33 miliard korun a poslalo do něj
22 a půl miliardy. Země je tak 10 miliard v plusu. Jenže to je míň než v minulých letech. I kvůli horšímu čerpání
evropských dotací. Česká republika
dostává z unijního rozpočtu více, než
do něj posílá, zejména díky dotacím do
zemědělství. „Největším tahounem jsou
přímé dotace do zemědělství, které dělají částku přes 22 miliard,“ potvrdila ministryně financí Alena Schillerová (nestr.
za ANO).
Ve srovnání s předchozími lety je vidět pokles. V pololetí roku 2015 získalo
Česko téměř o 127 miliard více, než po-
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slalo. Letos to je jen 10 miliard. Čerpání
evropských peněz se příliš nedaří. „Je
pravda, že některá ministerstva neudělala dostatek, aby tok peněz byl pravidelný a aby podmínky, za kterých se bude
čerpat, byly zřetelné,“ kritizuje přístup
státu předseda KSČM Vojtěch Filip. Čerpání dotací se nedaří i z dalších důvodů.
Firmám chybí pracovní síly a nehlásí se
do výběrových řízení, práci by neměl
kdo udělat. Letos má Česko utratit ještě
půl druhé miliardy eur. Hrozí ale, že se
to nestihne, a vláda už spustila krizové
řízení. „My jsme připraveni vyčerpat
všechno z alokace 2015, a proto se zavedlo krizové řízení,“ uvedla ministryně
financí Schillerová.
„To je opakovaná situace, že první tři
roky vůbec nezvládáme utrácet peníze
a pak se to takzvaně pytlíkuje na poslední chvíli v posledních dvou letech,“ myslí si poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti).
Ani odbory nevěří, že stát stačí vyčerpat všechny určené peníze. „Nejsem tak
optimistický, je tam skryto hodně problémů, které to mohou ohrozit. Jedním
z toho jsou stavební řízení, která omezují
možnost rychle čerpat,“ upozornil šéf odborových svazů Josef Středula. Změnit
stavební řízení by měl zákon o veřejných
zakázkách, který chce vláda zjednodušit.
Zemědělci dotace čerpají, operační
programy mají problém
Zemědělství ale táhne. Dosáhnout na
evropské dotace se daří například družstvu Krásná Hora nad Vltavou z Příbramska. Evropské peníze tam použili
na rekonstrukci celé farmy. „Celková
rozpočtová částka byla kolem 40 milionů korun a 50 procent z toho byla
dotace z Evropské unie,“ říká předseda
družstva Jiří Zelenka. Z dotací postavila
farma i bioplynovou stanici, díky které
ušetří za elektřinu i teplo. Zatímco zemědělcům se daří využívat evropské
peníze, největší problém s jejich čerpáním má integrovaný regionální operační
program Praha – pól růstu a Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost.
ZDROJ: ČESKÁTELEVIZE.CZ, AUTOR: KAŠ,
27. 7. 2018

Ministr Toman v Bruselu: S polským
ministrem budu osobně řešit případy nekvalitních potravin dovezených z Polska
16. 7. 2018 – Tisková zpráva – Ministr
Miroslav Toman dnes v Bruselu jednal

s ministrem zemědělství a rozvoje venkova Polska Janem Krzysztofem Ardanowskim především o nekvalitních
potravinách, které se k nám dovážejí,
a jak problém řešit. Ministr Toman je
připravený individuálně jednat se svým
protějškem o jednotlivých nekvalitních
produktech, které se na náš trh dostanou a zakázat dovoz od firem, které se
prohřeší proti potravinovému právu.
„Někteří výrobci potravin nedělají
Polsku dobré jméno. Nedávno například
naši inspektoři zachytili polská jablka
s překročeným limitem pesticidů nebo
šizené masové konzervy. Musíme to řešit a jsem připravený věnovat se takovým případům individuálně a probrat je
s polským ministrem. Pokud se některý
výrobce dopustí podobného prohřešku
opakovaně, zakážeme mu dovoz do České republiky,“ řekl dnes ministr Miroslav
Toman na Radě pro zemědělství a rybářství v Bruselu.
Nový polský ministr zemědělství
a rozvoje venkova Jan Krzysztof Ardanowski připustil, že takové problémy se
občas vyskytnou. Vyjádřil snahu najít
viníky a situaci napravit. Jeho snahou je
zlepšit kvalitu, a tím i pověst polských
potravin. Ministři spolu také jednali
o vzájemné spolupráci, kterou oba dva
plně podporují a chtějí pokračovat v bilaterárních setkáních i v rámci zemí V4.
ING. VÁCLAV TAMPÍR, VEDOUCÍ TISKOVÉHO
ODDĚLENÍ MZE

Zemědělci zaskočili úředníky. Za sucho žádají o téměř miliardu nižší odškodné, než se čekalo
Zemědělci podali žádosti o odškodnění za loňské sucho za 1,16 miliardy
korun, stát měl vyčleněné miliardy dvě.
Dnes o tom informoval Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Odškodnění chce 3232 zemědělců, podle dřívějších odhadů ministerstva zemědělství si
o peníze mělo říct mezi 10 tisíci a 15 tisíci zemědělských farem. Podle Agrární
komory ČR zemědělce odradila administrativní náročnost žádání o peníze.
Ministerstvo uvedlo, že aktuálně žádnou pomoc zemědělcům za letošní sucho nepřipravuje. "V současné době, kdy
nejsou známy definitivní výsledky sklizně, je předčasné spekulovat o případném
řešení dopadů letošního sucha," uvedlo
tiskové oddělení úřadu. Aby vláda nemusela každoročně schvalovat kompenzace, připravuje ministerstvo tzv. fond
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těžko pojistitelných rizik, který by měl
situaci řešit systematicky. Jeho přípravu zkoušely již minulé vlády, o jeho zavedení se hovoří již déle než desetiletí.
Fond by měl podle bývalého ministra
zemědělství Jiřího Milka (za ANO) nejspíš začít fungovat od roku 2020. Do něj
přispívající zemědělci by měli možnost
získat odškodnění za klimatické jevy,
proti kterým se běžně nepojišťuje, jako
je například dlouhotrvající sucho.
ZDROJ: ČTK, 12. 7. 2018

Metodický pokyn orgánům státní
správy pro redukci početních stavů
spárkaté zvěře
16. 07. 2018 V souvislosti se škodami
zvěří způsobené vyššími početními stavy spárkaté zvěře na některých částech
území České republiky, které neodpovídají potřebám lesního a zemědělského
hospodaření a ochrany přírody, vydává
Ministerstvo zemědělství doporučení
jako metodický pokyn orgánům státní
správy myslivosti.
ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

Pro podnikatele chystají poslanci
jednodušší daně, hnutí ANO je proti
Výpočet daně by se brzy mohl zjednodušit, ODS navrhuje navýšení limitu pro
uplatnění výdajových paušálů. V současné době je mohou využít podnikatelé
s příjmy do 1 milionu korun ročně, návrh
počítá s 2milionovou hranicí. S navýšením limitu nesouhlasí hnutí ANO, podle
kterého by vyšlo státní kasu na 1,2 mld.
Kč ročně. Obnovení limitu aktivně prosazuje Hospodářská komora ČR.
HN, 11. 7. 2018

Hospodářská komora ČR: Podnikatelům papírování neubývá. Stát musí
být v deregulaci ambicióznější, potvrzují komorová šetření
Českým podnikatelům papírování neubývá. A to i přes deklarovanou snahu
státu firmám práci ulehčovat. Pravidelná zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže, kterou zítra projedná
vláda, se totiž nezabývá reálným účelem
a opodstatněností samotné regulace pro
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podnikatele a přináší pouze přehled jejích administrativních dopadů. Komora
prosazuje mnohem ambicióznější cíle ve
snižování byrokracie, jakkoliv snahu státu o lepší podnikatelské prostředí vítá.
Snížení byrokratické zátěže si od vlády dle ankety Hospodářské komory přeje 77 procent oslovených podnikatelů.
Vadí jim zejména obtížná komunikace
s úřady, která i přes technologický pokrok přináší více problémů než přínosů. „Je pochopitelné, že elektronizace,
zejména při zavádění systému, může
vykazovat určité problémy a počáteční
rozpaky. Stát nicméně musí dlouhodobě
mnohem ambiciózněji směřovat k vyššímu komfortu podnikatelů. Podnikatelé mají především pracovat, a nikoliv
papírovat,“ říká prezident Hospodářské
komory ČR Vladimír Dlouhý.
Například i z čerstvé ankety mezi členy Hospodářské komory, týkající se povinností zveřejňovat účetní závěrky, jejíž plné znění bude zveřejněno v pátek,
vyplývá, že si 97 procent podnikatelů
stěžuje například na duplicitu při vykazování dokumentů různým úřadům
a považuje ji za nadbytečnou. Pokud by
už měly mít nárok na stejné či obdobné
informace různé státní instituce, měly
by mít povinnost data sdílet mezi sebou, aby podnikatelé nemuseli příslušné
údaje zasílat opakovaně na několik míst.
Pro tuzemský byznys jsou snad ještě
větší zátěží než samotný aktuální obsah
a rozsah právních předpisů jejich časté
změny spolu se setrvalou tendencí nárůstu objemu požadavků, které musí
vstřebat. Příklady z minulosti mluví jasně: v krátkém čase se podnikatelé museli vyrovnat s kontrolním hlášením, EET,
omezováním otevírací doby, speciálně
restaurace pak i se zákazem kouření.
Český právní řád dle odhadů Komory
obsahuje dva miliony platných právních
předpisů a často se v něm neorientují
ani kvalifikovaní právníci a zákonodárci, natož podnikatelé. Cestou z džungle
zákonů by měla podle Komory být důkladná analýza platných norem s širokým zapojením podnikatelské veřejnosti, která má s jejich přebujelostí největší
zkušenosti. Právě proto Hospodářská
komora úspěšně pokračuje ve svém stěžejním projektu Právního elektronického systému (tzv. PES), který by všechny
důležité normy pro podnikatele shromažďoval na jednom místě a jehož spuštění
v základní verzi Komora chystá již v lednu 2019.
MIROSLAV BENEŠ,17. 7. 2018

Cizinci utíkají z fronty na práci
Podle Hospodářské komory čekají žadatelé o práci v ČR z Ukrajiny v průměru 55
dnů, než je jejich žádost vyřízena, k tomu
je nicméně nutné přičíst další dva měsíce,
kdy dokumenty z Ukrajiny vyřizují úředníci z ministerstva vnitra. Zaměstnavatelé
pak volné místo obsadí do půl roku. Komora žádosti o ukrajinské zaměstnance
vyřizuje dva roky a jejím prostřednictvím
firmy požádaly už o 16 600 pracovníků.
LN, 16. 7. 2018

Vietnamci musí čekat
Vláda pozastavila víza pro podnikání.
Vláda dočasně pozastavila příjem žádostí o dlouhodobý zaměstnanecký pobyt a dlouhodobé vízum pro Vietnamce,
ministr vnitra Jan Hamáček to zdůvodňuje bezpečnostními a administrativními důvody. Zastupitelský úřad v Hanoji
je podle Jana Hamáčka nyní přetížený,
bezpečnostní rada státu navíc vyhodnotila případný velký příliv vietnamské
komunity jako rizikový.
MF DNES, 20. 7. 2018

Vládní program za dva roky přivedl
do firem 13.300 Ukrajinců
V ČR za dva roky od spuštění vládního
programu Ukrajina pracuje 13.300 lidí
z této země. Hospodářská komora, která
za dva roky vyřídila 3110 žádostí o 17.367
kvalifikovaných pracovníků, chce s vládou jednat o zdvojnásobení ročních
kvót. Komora také hledá způsob, jak by
podnikatelům pomohla s vyhledáváním
kvalifikované síly přímo na Ukrajině
a v Srbsku, informoval dnes prezident
Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
ČTK, 30. 7. 2018

Firmy chtějí zdvojnásobit kvóty na
Ukrajince
Podle šetření Hospodářské komory
více než tři pětiny zaměstnavatelů jsou
pevně rozhodnuté zaměstnancům rekrutovaným skrze Režim Ukrajina po
uplynutí dvouleté platnosti zaměstnanecké karty pracovní smlouvy prodlou-
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žit. Dalších 37 procent firem není zatím rozhodnutých, neboť pracovní sílu
z Ukrajiny mají zatím krátce nebo nevědí, jak se budou vyvíjet jejich zakázky.
MF DNES, 31. 7. 2018

SFDI otevřel výzvu pro podporu výstavby a oprav cyklostezek
Státní fond dopravní infrastruktury
(SFDI) vyhlásil výzvu „Financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek
nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2019“. Obce, kraje a další
žadatelé mohou získat dotaci v míře až
85 % uznatelných nákladů. Žádosti je
možné podávat do 20. listopadu 2018.
Žádat je možné na výstavu či opravu cyklostezek nebo na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. Dotace může být poskytnuta pouze na uznatelné náklady stavební
části akce, přičemž vyvolané náklady stavby jsou uznatelnými náklady nejvýše do
25% celkových uznatelných nákladů akce.
Výše dotace je 85 %, avšak dle výzvy může
být v případě budování cyklostezky na
opuštěném drážním tělese při minimální
délce jednoho km poskytnout příspěvek
až do výše 90 % celkových uznatelných
stavebních nákladů akce.
Poskytnutý příspěvek je určen na
úhradu nákladů akce realizované v roce
2019. O příspěvek lze požádat i na akce
již započaté za podmínky samostatného
vyčíslení plánovaných finančních nákladů na etapu akce, pro kterou se příspěvek žádá, a která má být realizována
v roce 2019.

Nebezpečný škůdce rajčat původem
z Jižní Ameriky pustoší lidem letošní úrodu. Nad napadenými rostlinami
a provrtanými plody nešťastně kroutí
hlavou v několika obcích na Olomoucku.
Podle odborníků se jedná o makadlovku,
latinským názvem Tuta absoluta, nad
kterou vyhrát je velmi obtížné.
Obyvatelé Litovelska, kde se škůdce letos přemnožil, jsou přesvědčeni
o tom, že zdrojem zkázy jsou skleníky
ZD Haňovice. Vedení družstva odmítlo,
že by podcenilo postupy v ochraně rostlin. „Vloni jsme měli 60 hlav. Letos jsme
si chtěli dopřát a vysadili jich přes 90.
Všichni máme rajčata rádi, celá rodina.
Podívejte se, to by jeden brečel,“ rozpůlil
červivé rajče František Přikryl z Haňovic.
Zatímco vloni měl rostliny pěkně
vzrostlé, letos jsou ani ne poloviční. Ve
stoncích mají vyžrané chodbičky, rostliny skončily růst. Na plodech jsou patrné povrchové požerky nebo červivost.
„Sklidili jsme půldruhého kila. Obíráme
jen spodek. Je po rajčatech,“ mávl rukou
nad zkázou zahrádkář.

E15, 20. 7. 2018

Vyhodit a spálit
Podobně jsou na tom další Haňovičtí.
Popsali, že invaze postupovala po celé
ulici. „Letos poprvé. Jedna rajčata za
druhými. Zespodu ulice to šlo. Tak jsme
je vyházeli a spálili,“ líčila Marie Nováková. „Vypěstovali jsme si je ze semínka.
Tolik práce a je po všem. Obrana proti
škůdci veškerá žádná,“ ukazovala rozpůlenou bobuli paní Jana, která bydlí přes
cestu. O hladovém škůdci v rajčatech
mluví i v Odrlicích, Bílé Lhotě a Lošticích.„Je to drobná můra původem z Jižní
Ameriky. V Odrlicích je na rajčatech a na
melounech. Zaleze do rajčat a znehodnotí je,“ popisovala Květoslava Paličková
z Odrlic. „Kamarád, bydlí 50 metrů ode
mě, to má na rajčatech. V zeleném našel
housenku. Je po úrodě,“ přidal se starosta Bílé Lhoty Jan Balcárek. Pěstitelé mají
podezření, že škůdce se rozšířil z velkokapacitních skleníků s rajčaty haňovického zemědělského družstva. „Traduje
se to. Měli to dovézt s přísadou,“ potvrdil spekulace František Přikryl. „Něco
s tím mají. Přitáhlo se to se sazenicemi,“
uvedl také starosta Balcárek.

Tuta absoluta! Máme po rajčatech,
zlobí se pěstitelé a ukazují na obří
skleníky

Družstvo se brání
Předseda Zemědělského družstva Haňovice Václav Kuba odmítl, že by družstvo podcenilo ochranu proti škůdcům
a jejich šířením a bylo zdrojem invaze
makadlovky. „Že někdo napadá druž-

HTTPS://WWW.BPRESEARCH.EU, 12. 7. 2018

Oběd podražil za dva roky o třináct
korun
Český strávník za jídlo v pracovním týdnu zaplatí průměrně 115 korun,
o 6,80 Kč více než loni a o 12,20 Kč více
než před dvěma roky. Ukazují to průzkumy vydavatele stravenek, společnosti Edenred. Nejdražší obědy jsou podle
statistik v Praze.
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stvo? Je to po celé střední Moravě. Nejsme si vědomi toho, že bychom udělali
něco, čím bychom mohli škůdce rozšířit. Byly u nás kontroly a konstatovaly,
že vše máme v pořádku. Je otázka, co
lidem likviduje rajčata, zda je to nový
škůdce nebo třeba molice. To musí říct
odborník. Ukázat prstem na nás, to je
snadné,“ bránil se. Na škůdce ve sklenících využívají biologické zbraně – hmyzí
parazitoidy a predátory. „Přesvědčovat
přesvědčené, to je ztráta času. Neudělali
jsme nic, čím bychom způsobili rozšíření
škůdce na rajčata,“ opakoval předseda.
„Že nemáme sítě v otevřených oknech?
Makadlovka létá v noci a při zemi. Pravděpodobnost, že vylétne od nás, když je
v okně nahoře škvíra, ta je skutečně velmi malá,“ uzavřel.
Na co makadlovka cílí?
Odbor životního prostředí Městského
úřadu v Litovli o výskytu a šíření nového škůdce ví. Situaci sleduje. "V tuto
chvíli žádné správní řízení zahájeno
nebylo," reagoval vedoucí odboru Pavel
Kurfürst. Podle odborníků z Ústředního
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského napadá Tuta absoluta pouze
rostliny z čeledi lilkovitých. „Tedy melouny a okurky ne, jak popisují někteří
pěstitelé. Pouze rajčata, případně brambory. Na papriku, ač patří do lilkovitých,
makadlovka z nějakého důvodu nejde,“
vysvětlovala Daniela Znojilová Barašová,
rostlinolékařský inspektor. Jak se škůdcem bojovat? Zahrádkáři podle ní mají
v boji s novým škůdcem, který se před
pěti lety poprvé objevil na Prostějovsku,
šanci, i když ochrana proti makadlovce
je obtížná. „Velmi důležitá je znalost životního cyklu, příznaků napadení a použití včasných ochranných zásahů, jak
agrotechnických, tak chemických, případně biologických, nejlépe preventivních,“ radila.
„Pěstitelé by měli důsledně odstraňovat napadené části rostlin a tyto likvidovat rozdrcením, spálením, nebo
zahrnutím vápnem a zeminou, určitě
nedávat napadené části do kompostů
nebo otevřených skládek, kde by mohly makadlovky dokončit vývoj až k dospělcům. Zahradní skleníky a fóliovníky
po ukončení vegetace důkladně vyčistit,
provést asanaci insekticidem a ponechat
vymrznout. Poslední zimy sice byly mírné, ale vždy měly alespoň krátké mrazové období,“ doporučila rostlinolékařka.
Z preventivních opatření se podle ní
osvědčilo používání sítí proti hmyzu, feromonových lapačů nebo alespoň lepo-
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vých desek k monitorování výskytu motýlů. „Velmi dobře se osvědčila instalace
světelných elektrických lapačů hmyzu,
dospělci makadlovky jsou aktivní v noci,
takže jsou těmito lapači velmi dobře lákáni a usmrcováni,“ informovala inspektorka. Doporučila biologický přípravek
Lepinox Plus, který je nutné aplikovat
preventivně, před kladením vajíček, aby
došlo ke kontaktu housenky s přípravkem.„ Z chemických přípravků lze použít přípravky na ochranu rostlin na bázi
účinných látek abamectin, indoxacarb
a spinosad (proti housenkám), případně
na bázi pyrethroidů,“ radila pěstitelům,
které letos připravila o úrodu Tuta absoluta.
ZDROJ: DENÍK.CZ, AUTOR: DANIELA
TAUBEROVÁ, 25. 7. 2018
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Tisková zpráva SZPI: SZPI nevpustila do ČR „Organic“ jasmínový čaj
z Číny se čtyřmi druhy pesticidů
Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celním úřadem Praha – Ruzyně
nevpustili do vnitřního trhu EU zásilku
čaje z Číny. Inspektoři nejprve zásilku
zajistili v celním prostoru z důvodu
odběru vzorků pro laboratorní analýzu. Výsledky rozborů předmětné šarže potraviny s názvem Imperial Grade
Jasmine Pearls prokázaly, který výrobce
na zásilce označil za „Certified Organic“,
že čaj překračuje maximální povolené
limity u čtyř druhů pesticidů. Rozbor
stanovil koncentraci pesticidu fipronil

na 0,023 miligramů na kilogram (mg/
kg), (maximální povolený limit je 0,005
mg/kg); hexaflumuron na 0,03 mg/kg
(maximální povolený limit je 0,01 mg/
kg); pyridaben na 0,12 mg/kg (maximální povolený limit je 0,05 mg/kg)
a tolfenpyrad na 0,45 mg/kg (maximální povolený limit je 0,01 mg/kg). Dodavatelem čaje z Číny je společnost Wang
Hong Yao, Yunnan Sourcing, Kunming
Park, Phase II, Panlong District, KUNMING, Yunnan a příjemcem v ČR je
provozovatel Martin Špimr, Praha.
Vzhledem k nedodržení limitů pro přítomnost pesticidů rozhodli inspektoři
SZPI o nevpuštění zásilky do vnitřního
trhu EU a nedošlo tak k ohrožení zdraví
spotřebitelů.
AUTOR: SZPI, 04. 07. 2018
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Potraviny na pranýři
(falšované víno – červenec)
a vůně byly oxidativní a po pelargonii.
Oxidáza vína je vadou, kdy víno má většinou velmi vysokou až nahnědlou barvu a chuť a vůni po jablkách. Vadu po
pelargonii způsobují bakterie při štěpení
kyseliny sorbové.
Šarže: č.š. n157 19.09.16
Obal: skl. láhev, šroub. uzávěr
Množství výrobku v balení: 750 ml
Výrobce: SA "Vinuri de Comrat", str.
Vinzavodskay 1, Comrat,
Dovozce: "MOLD VIN CZ s.r.o.", na Zátorce 43/9, Praha 6
Místo kontroly: AHOLD Czech Republic, a.s.; Uhelná 1896/2, 40502 Děčín –
Děčín IV-Podmokly; IČ: 44012373
Země původu: Moldova

MALISTA ROSSO, aromatizovaný
vinný nápoj červený, sladký, 1L, alk.
10 % obj.
Kategorie: Falšované potraviny
Ve výrobku byla zjištěna přítomnost
etanolu, který nepocházel z vína. Na etiketě bylo uvedeno, že se jedná o "aromatizovaný vinný nápoj". Spotřebiteli tak
byly poskytnuty zavádějící informace
o složení výrobku.
Šarže: L: 50418 01 10:10
Obal: skleněná láhev, etikety
Množství výrobku v balení: 1 l
Výrobce: Prodávající: Ahold Czech Republic a.s., Radlická 117, 158 00 Praha 5,
Česká republika
Místo kontroly: AHOLD Czech Republic, a.s.; tř. Tomáše Bati 4074, 76001 Zlín,
IČ: 44012373
Země původu: Germany

MUSCAT, bílé polosladké víno, č.š.
n157 19.09.16
Kategorie: Falšované potraviny
Víno bylo falšováno nepovoleným
přídavkem syntetického aroma. Chuť
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VELTLÍNSKÉ ZELENÉ, Moravské
zemské víno, polosuché, Alk. 13 %
obj, Země původu: Česká republika,
Plněno v: Morávia víno, spol. s r.o.
Kategorie: Falšované potraviny
Víno bylo falšováno nepovoleným přídavkem 26 % procent vody. Přídavek
vody do vína je nepovolený enologický
(vinařský) postup. Dále byl zjištěn nadlimitní obsah etanolu z přidaného cukru.

Šarže: Č.šarže 1702
Obal: Bag in box á 20 l
Množství výrobku v balení: 20 l
Výrobce: Plněno v: Morávia víno, spol.
s r.o., Prušánky 777, 696 21 Prušánky
Distributor: Morávia víno, spol. s r.o.,
Prušánky 777, 696 21 Prušánky
Místo kontroly: Zdeňka Vildomcová,
Husova 554, 67571 Náměšť nad Oslavou,
IČ: 69673144
Země původu: Czech Republic

MUŠKÁT MORAVSKÝ, Moravské
zemské víno, suché, Alk. 13,5 % obj,
Země původu: Česká republika, Plněno v: Morávia víno, spol. s r.o.
Kategorie: Falšované potraviny
Víno bylo falšováno nepovoleným přídavkem 28 % procent vody. Přídavek

zpět

7

vody do vína je nepovolený enologický
(vinařský) postup.
Šarže: Č.šarže 3/17/1
Obal: Bag in box á 20 l
Množství výrobku v balení: 20 l
Výrobce: Plněno v: Morávia víno, spol.
s r.o., Prušánky 777, 696 21 Prušánky
Místo kontroly: Kamila Hodboďová;
„Vinotéka Pod alejí", Havlíčkův Brod
(Havlíčkova 2214, 58001 Havlíčkův
Brod); IČ: 06611176
Země původu: Czech Republic

RYZLINK RÝNSKÝ, Moravské zemské víno, polosuché, Alk. 14,5 % obj,
Země původu: Česká republika, Plněno v: Morávia víno, spol. s r.o.
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Kategorie: Falšované potraviny
Víno bylo falšováno nepovoleným
přídavkem 41 % vody. Přídavek vody do
vína je nepovolený enologický (vinařský) postup. Dále byl ve víně zjištěno
nadlimitní množství etanolu z přidaného cukru. Legislativa připouští přídavek
cukru do hroznového moštu, ke zvýšení
obsahu etanolu ve víně, ale podle vinařské oblasti je stanovena mezní hodnota
obsahu etanolu z přidaného cukru.
Šarže: Č.šarže 1709
Obal: Bag in box á 20 l
Množství výrobku v balení: 20 l
Výrobce: Plněno v: Morávia víno, spol.
s r.o., Prušánky 777, 696 21 Prušánky
Místo kontroly: Kamila Hodboďová,
"Vinotéka Pod alejí"; Havlíčkův Brod
(Havlíčkova 2214, 58001 Havlíčkův
Brod); IČ: 06611176

Země původu: Czech Republic
Místo kontroly: DAJOZ s.r.o., "Trafika
a vinotéka", Hlavní 563, 69617 Dolní Bojanovice,
IČ: 06417264
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Ze zahraničí
Nová prezidentka OIV
OIV – Brazilka Regina Vanderlinde byla
6. 7. 2018 zvolena jako nástupkyně Moniky Christmann (stává se vicepresidentkou)
na příští tři roky prezidentkou OIV. Regina
Vanderlinde je od roku 2011 profesorkou
biotechnologie na Univerzitě Caxias do
Sul. Jako doktorka biologických věd (zaměření enologie-ampelologie) Univerzity
Bordeaux pracovala řadu let v OIV jako
zástupkyně Brazílie, kde byla vědeckou tajemnicí podkomise Analytické metody. Po
třetí po sobě tak bude vést OIV žena. Současně byli zvoleni noví předsedové komisí.
Volba generálního ředitele bude následovat. Více na adrese http://www.oiv.org
JS

1. Povolení k výsadbě vinice
Při stanovování 1 % plochy nové výsadby budou moci členské státy zvolit
za základ skutečně osázenou plochu vinic ve státě, a nebo skutečně osázenou
plochu k 31. 7. 2015.
2. Geografické údaje
Chráněné označení původu (CHOP)
by mělo být poskytováno i vínům získávaným z odrůd, které buď pochází
z druhu Vitis vinifera nebo z křížení
Vitis vinifera s jinými druhy rodu Vitis.
Komise by měla být pověřena řízením
izotopové databanky analytických dat
a kontrolních organizací dodávajících
tato data.

Stejné by mělo platit pro uzávěry láhve.
5. První reakce členů C/C
Někteří členové C/C vyjádřili pochybnosti u následujících bodů:
•
umožnit registraci odrůd druhu Vitis labrusca a odrůd Noah,
Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton
a Herbemont;
•
umožnit CHOP pro hybridy;
a naopak bylo všemi pozitivně přijato definování produktů odalkoholizovaných a s nižším obsahem alkoholu. Ale
ne všichni souhlasí u takových produktů s použitím slova „víno“.
COPA-COGECA/2. 7. 2018/JS

Sdružení evropských vinařských regionů (AREV) oslavilo třicet let činnosti
Dne 22. června proběhlo v rakouském
Hainburgu an der Donau výroční plenární zasedání AREV, na kterém byl prezidentem organizace opět zvolen prezident
španělské autonomní oblasti Castilla-La
Mancha pan Emiliano Garcia-Page Sanchez na příští dva roky. AREV nyní zastupuje 50 členských regionů z dvaceti zemí,
z nichž je patnáct členem EU.
Jednání bylo věnováno převážně
vnitřnímu chodu organizace. V rámci
výboru CEPV (evropští vinařští odborníci) byly vytvořeny podvýbory, a sice pro
vinohradnictví na svazích, pro rezistentní odrůdy a pro značení vína.
Příští mezinárodní představenstvo
AREV se pravděpodobně uskuteční
4. nebo 5. listopadu 2018 v rámci veletrhu Intervitis ve Stuttgartu. Následovat
bude plenární zasedání v druhé polovině
května na základě pozvání vlády Azor.
J. SEDLO

Informační dokument k návrhu Komise nové SZP a jejím důsledkům na
SOT vínem
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3. N
 ové odrůdy
Členským státům by měl být umožněn zápis do registru povolených odrůd i takových, dříve zakázaných odrůd, jako jsou Noah, Othello, Isabelle,
Jacquez, Clinton a Herbemont. Obecně
řečeno by členské státy mohly registrovat i odrůdy druhu Vitis labrusca a hybridy Vitis vinifera s jinými druhy rodu
Vitis.
4. O
 dalkoholizované víno
Komise navrhuje uznat inovativní
produkty z révy s nízkým obsahem alkoholu. Odstranění alkoholu může probíhat některou z následujících metod:
částečné odpaření ve vakuu, membránová filtrace, destilace. Žádná z metod
nesmí způsobovat organoleptické nedostatky a nesmí vést ke zvýšení cukernatosti moštu.
Zatímco odalkoholizované víno musí
obsahovat méně než 0,5 % obj. alkoholu, částečně odalkoholizované víno
bude mít vyšší obsah alkoholu, který
ale musí být oproti výchozímu vínu
snížen nejméně o 1/5. Označení „odalkoholizované“ a „částečně odalkoholizované“ se navrhují používat společně
s názvem produktu (víno, šumivé víno,
kvalitní šumivé víno, aromatické kvalitní šumivé víno, víno s přídavkem
oxidu uhličitého, perlivé víno, perlivé
víno s přídavkem oxidu uhličitého).

Ze zprávy Karla Matouška o jednání
skupiny Víno při Copa-Cogeca dne
10. 7. 2018 v Bruselu
Tržní situace
Francouzský odhad pro letošní sklizeň je provizorně lepší než průměr,
ceny poměrně dobré, po deficitu z loňského roku a snížení zásob. Produkce je
hlášena růstem prakticky ve všech oblastech, i když se očekává stále mírný
deficit u bílého vína. Celkový výhled je
dobrý, jen s výkyvy počasí hlásí jih více
nemocí. Rhone, Languedoc, v části Var
pak časté kroupy, které postihly i část
Bordeaux. V některých částech Francie
nadbytek vody, předpovědi nejsou nijak
jisté.
Španělsko: produkce i zásoby jsou
více méně v rovnováze, ceny vykazují mírný růst. Podle zástupce je příliš
brzy na spolehlivé odhady. Na jaře bylo
hodně dešťů, silně poškozeno je přes
4.000 ha kroupami, ale celkově to produkci příliš neovlivní.
Holandsko: zástupce zde byl již na
předchozí schůzi, zdá se, že Holanďané
to myslí vážně se zvyšováním produkce vína, jak se otepluje v celé Evropě.
Nicméně letos očekávají o 20 % nižší produkci než průměr, jaro bylo bez

zpět

9

mrazů, teploty dobré, ale chybí deště,
od roku 2016 pokračuje sucho. Vinice
jsou v dobré stavu, ale sucho si vybírá daň ve velikosti hroznů. Sklizeň se
očekává o 20 dní dříve než vloni či
v roce 2016.
Itálie: trh bez změny, ceny dobré,
mírný růst od července 2017. Produkce
letos bude sice průměrná, ale lepší než
vloni. Teploty mírně vyšší než vloni. Zásoby poslední 2 měsíce poklesly.
Německo: Teplo, v řadě oblastí sucho,
jinak klima bez problémů. Málo nemocí, ale více škůdců. Očekává se podobně
jako vloni průměr. Trh klidný, zásoby
nízké a ceny celkově dobré. Vyšší dovozy z J. Afriky, stabilní z Francie.
Předseda Thierry Coste k tomu dodal,
že celkové zásoby jsou v Evropě nižší,
cenová situace je stabilní, jsou jen obavy, jaký bude dopad Brexit na celkový
obchod vína. Trh ocenil pozorovatelnu EU a několik pracovně technických
skupin. Jejich aktualizace je připravena
na září a počátkem listopadu má být
další ze série schůzí. Informoval, že
Komise chtěla spojit pracovní skupiny
víno a alkohol, ale zatím se toto spojení
podařilo odvrátit a zachovat specifický
statut pro víno. Pozorovatelny fungují,
zlepšil se stav u statistik a stav je zde
uspokojivý. Lepší distribuce informací,
lepší předpovědi, ale chtělo by to zde
lepší nástroje. Komise v tomto směru
zatím nereagovala.
Expertní skupina, která se ustanovuje, má mít 14 členů z producentů, 7
z obchodníků a 3 specialisty. Toto složení se nelíbí obchodu. Pro C/C to znamená méně než 14 zástupců, jsou zde
také nezávislí. Komise zatím nepředložila kalendář pro další činnost, to bude
zveřejněno s největší pravděpodobností
v září.
Specifická strategie komunikace
pro víno
Komunikace mezi organizacemi: C/C,
AREV, EFOW, Wine institute, CEEV ....
Co chce skupina udělat, a cíle kampaně:
•
soustředit se na kvalitu a úspěch
vína v EU s protiváhou strategie
alkoholu;
•
politika exportů – propojení na
turistiku a kulturu.
Členové jsou vyzváni aby dali další
podněty a bude následovat debata, jaký
na to vše bude vyčleněn rozpočet. Akce
v EP ( v rámci jednání o SOT).
Nařízení č. 606/2009 – není zde příliš
změn
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Jen pár bodů bylo upraveno, ty, které
nebyly v předchozím dokumentu dořešeny. DG Agri k tomu dodává, že vše
ponechává zatím bez komentáře, jen
se upravily některé termíny a aditiva.
Jedná se o užití dusíku a argonu pro
nakvášení. Oba prvky podle Komise dělají problémy. Ale také zde chybí reakce
ministerstev členských zemí, konečná
diskuse je připravena na září.
Obnovení povolení pro přípravky
s mědí
C/C odeslala dopis na DG Agri, požaduje ponechání stávajícího stavu. A tak
by povolení záleželo na rozhodnutí členského státu. Je zde střet zájmů mezi DG
Agri a DG Sanco (zdraví), mají opačný
názor a neví se, jaké bude konečné rozhodnutí. DG Agri povoluje víc než 4 kg
mědi, ale neříká kolik, zda 5 nebo 6 kg.
Dále se čeká na pozici EP, ta by měla být
dohodnuta do konce roku. Je zde upozorněno na problémy s bio-vínem. Sever
Evropy je proti užití mědi, Francie a Španělsko pro užití 6 kg. Je třeba ponechat
pružnost rozhodnutí na členských státech z důvodu různého klimatu.
Informace o výživné hodnotě na
etiketě
Opět debata mezi DG Sanco a DG
Agri, zatím byl podán návrh na uspokojení požadavků obou stran, ale nevyhovoval především pro víno. DG Sanco
zajímají především kalorie, ale neví se,
jaká komunikace zde může být povinná. Komunikace by neměla sloužit jako
podpora propagace zvyšování spotřeby
vína. C/C zde podporuje samoregulaci
a ošetření legislativou.
SOT – úpravy
Pracovní skupina nepožaduje specifický program pro víno. Je nižší rozpočet
o 3,9 % a vše neřídí jen DG Agri, ale stále
více také DG Envi, DG Klima a DG Sanco.
Komise chce umožnit CHOP i u hybridů,
což největší producentské země odmítají. Otázka u vína bez alkoholu (nebo
s obsahem do 3 % obj.), většina je proti,
jen Němci v tom nevidí problém. Portugalsko je zásadně proti uznání hybridů
jako CHOP (zkoušeli to, ale nefunguje to),
ohrožuje to podle jejich názoru kvalitu
původu. A řada nových odrůd je odmítána, důvodem je údajně kvalita. Dle Španělska víno bez alkoholu není problém,
vínem je pro ně vše, co pochází z hroznů,
ale bez přidání jiných produktů. Německo nemá problémy s novými odrůdami,
ani s vínem s obsahem alkoholu do 3 %,

ale takové víno nechutná jako víno. To
nefunguje, na rozdíl u piva bez alkoholu.
Itálie: jsou proti hybridům. Víno bez alkoholu by nemělo být povoleno pro CHOP,
všechny organizace DOC jsou proti odalkoholizování vína, není to přirozené.

Vinařství při změně klimatu: výzvy
vůči produkci a produktu
V zemích, kde ještě před několika
desetiletími byly vinařské podniky
kuriozitou, mohou dnes hospodařit se
ziskem. Důvodem je mimo globalizace
hlavně změna klimatu. Tématem se zabývali 26. 6. 2018 během pódiové diskuse v Bruselu na zastupitelství země
Hessensko představitelé VŠ Geisenheim, Institutu pro výzkum révy a vína
Univerzity Bordeaux a OIV.
Bylo konstatováno, že následky změny klimatu působí na vinařství v několika rovinách. Dochází ke změně
teploty, ale i počasí vůbec, ke zvýšené
koncentraci oxidu uhličitého ve vzduchu a ke změnám podílu jednotlivých
živin v půdě. Velkým problémem vinařství posledních let je zvyšující se tlak
škůdců jako je octomilka Drosophila
suzukii nebo křísek révový (Scaphoideus titanus) přenášející karanténní
fytoplazmové zlaté žloutnutí révy vinné (Grapevine flavescence dorée phytoplasma). Křísek již působí škody ve
Francii, u nás byl již rovněž nalezen.
Stále hůře se kvůli kolísajícím srážkám
bráníme i klasickým škůdcům, časový
prostor k provedení ochrany se zužuje.
Důležitou roli v předcházení napadení
škodlivými organizmy může hrát šlechtění révy, PIWI odrůdy z posledních let
dávají již vysoce kvalitní vína. Mezi spotřebiteli ale chybí znalost vín z těchto
odrůd, marketing není dostatečný. Mění
se však i klasické produkty, v důsledku
vyšších teplot dochází ke zvyšování obsahu alkoholu a snižování obsahu kyselin u vín z běžných odrůd. To vede i ke
změně aroma vín, unifikuje se.
ZDROJ: HOCHSCHULE GEISENHEIM
UNIVERSITY/3. 7. 2018/JS

Vinaři v Německu očekávají špičkový ročník
Vinaři na jihozápadu Německa očekávají letos odškodnění počasím za mrazy
z minulého roku. V Bádensku očekávají
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sklizeň o 3 týdny dříve. Konkrétně by
se mohly již začátkem srpna sklízet
hrozny odrůd Regent, Solaris, Acolon
a částečně i Müller Thurgau. Takže první Federweißer (burčák) by mohl být už
v prvním srpnovém týdnu. Udělalo to
některým vinařům problémy s plánováním dovolené. Samozřejmě i se včasným zajištěním dělníků pro sklizeň,
často pochází z Rumunska.
WWW.T-ONLINE.DE/07. 07. 2018/JS

Oblast Champagne stanovila výnos
hroznů pro ročník 2018
Už po páté v pořadí za sebou bude
letos sklizeň nadprůměrně brzy, proto
musel být stanoven maximální povolený
výnos hroznů již v červenci. Každoročně
tento výnos stanovuje CIVC (Comité Interprofessionnel du vin de Champagne
= Mezioborový výbor šampaňských vín
= Svaz vinařů Šampaně). Výnos hroznů
byl letos, stejně jako minulý rok, stanoven jenom na 10,8 t/ha. Přitom základní
výnos je 12,4 t/ha, ale o aktuálním výnosu se rozhoduje podle situace na trhu
se šampaňským. V zimě spadlo extrémní množství srážek a letos bylo nadmíru
slunečního záření. Začátek sklizně hroznů se očekává již před koncem srpna.
ZDROJ: CIVC/JS

9. Internationaler Bioweinpreis 2018
V pořadí devátého ročníku mezinárodní soutěže biovín, která proběhla
v Německu 29. 6. až 2. 7. 2018, se zúčastnilo celkem 289 vinařství s více než tisícem vzorků z rekordních 28 zemí světa.
Česká republika tentokrát zastoupena
nebyla. Nejvíce vzorků pocházelo z Německa, Itálie, Rakouska, Španělska
a nově také z Číny. Největší počet velkých zlatých medailí získalo 11 vinařství
z Německa a po 9 italští a rakouští vinaři. Celkem bylo uděleno 58 velkých
zlatých medailí.
ZDROJ: HTTPS://WWW.BIOWEINPREIS.DE/
JS

Brzy budou ve Vinařském kampusu
v Neustadtu/W. čínští studenti
Dne 7. 7. 2018 podepsali prof. Uli
Schell (Weincampus Neustadt) a Song
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Xiyun (prezident Qingdao Agricultual
University) dohodu o spolupráci, jejímž předmětem je vytvoření studijního programu pro získávání titulu MBA.
Přesný název programu zní „Wine,
Sustainability and Sales (MBA)“. Měl
být vytvořen do konce května 2019,
aby pak následující rok mohla být započata výuka v Neustadt an der Weinstrasse.
Zemědělská univerzita s 35 tisíci
studenty patří ke větším univerzitám
v Qingdao (provincie Shandong). Čína
je v současnosti nejdynamičtěji rostoucím vinařským trhem světa. Město
Qingdao má 7,6 mil. obyvatel a je partnerským městem Mannheimu.
DDW/10. 7. 2018/JS

V Rakousku je pro rok 2018 povoleno zvýšení obsahu kyselin v moštu
a víně
Povoleno je až 1,5 g/l pro mošt
a 2,5 g/l pro víno, vyjádřeno v kyselině vinné. Použít k tomu lze kyselinu
L-vinnou, L-jablečnou, DL-jablečnou
nebo mléčnou. Nelze zvýšit obsah kyselin a cukernatost u téhož produktu,
ale mošt, poté burčák a nakonec mladé víno nejsou považovány za tentýž
produkt. Proto je možné zvýšit cukernatost moštu a pak obsah kyselin
v mladém víně. Opačně pokud je mošt
okyselen, může být zvýšena cukernatost produktu až pa začátku kvasného
procesu.

je pod závlahou nyní již 1/6 vinohradů,
většina z nich ale využívá vodu z řeky
Mohan. Do budoucna plánují závlahu
pro všechny vinice ve Francích, tj. 6 tisíc hektarů.
DEUTSCHE PRESSE-AGENTUR/30. 7. 2018/JS

Tisíce hektarů zemědělských plodin
zničila ve Štýrsku krupobití, bylo
zvýšeno povolené množství mědi pro
ošetření vinic
Asi po týdnu od záplav a krupobití
se 5. 7. 2018 přehnaly napříč Štýrskem
další bouřky s intenzivními srážkami
a krupobitím. Během odpoledne spadlo
více než 90 mm srážek/m2 a extrémní
kroupy. Nejvíce poškozeny byly polní kultury, vinice a sady. Celkem bylo
zasaženo 5 tisíc hektarů se škodami na
porostech ve výši 2 mil. €.
V důsledku těchto bouřek bylo výjimečně zvýšeno celkové množství
mědi pro použití ve vinicích Štýrska,
jihu Burgenlandu a Korutan ze 3 na
4 kg/ha v roce 2018. Do dosažení hranice 3 kg mědi na hektar lze použít
jakýkoliv povolený přípravek, dodatečný kilogram mědi lze aplikovat výhradně přípravkem Cuprozin progress nebo Funguran progress. Zvedl se
i povolený počet ošetření, v případě
přípravku Cuprozin na 10 a 6 pro Funguran.
WINZER/6. 7. 2018/JS

WINZER/9. 7. 2018/JS

Vinaři ve Francích (Bavorsko) hledají strategii pro zásobení révy vodou
Franky jsou považovány za nejsušší
vinařskou oblast Německa. Ve vinařské obci Volkach am Main v roce 2010
instalovali systém pro zásobení vodou,
nezávislý na řece Mohan a studnách
pro pitnou vodu. Na tomto pilotním
projektu spolupracovalo 45 vinařů z regionu a dodavatelé vody. Dodavatel
pitné vody financoval (3,4 mil. €) tento
projekt spočívající ve vytvoření zásobáren vody z deště a sněhu. Z těchto nádrží je pak v létě voda čerpána na zavlažování vinic. Do studní pro pitnou vodu
se tak dostává méně znečisťujících látek z vinic a vinaři se zavázali k trvalému ozelenění meziřadí. Ve Francích

Nový systém původu vína ve Štýrsku
od sklizně 2018
Štýrsko zavádí nový systém značení
původu vína. Bude rozděleno na 3 vinařské oblasti – Süds teiermark DAC,
Vulkanland Steiermark DAC a Weststeiermark DAC. Regionální vinařský
výbor o tom rozhodl s tím, že systém
bude zaveden od letošní sklizně. Podrobnosti ještě musí stanovit spolkové
ministerstvo zemědělství, které k tomu
vydá vyhlášku. Po nabytí její účinnosti
se tak zvýší počet rakouských DAC na
13.
Štýrský systém kvality vína má tři
stupně: vinařská oblast (DAC), vinařská
obec a vinařská trať. Zůstává tradiční
odrůdová různorodost, ale se snahou
profilovat vinařské obce a tratě na převažující odrůdy.
WINZER/4. 7. 2018/JS

zpět

11

Krupobití v jihotyrolském Kaltern
Večer 5. 7. 2018 zničily bouřky s krupobitím během 30 minut až 80 % úrody
hroznů v okolí Kaltern. Nyní vinaři doufají, že alespoň rostliny přežijí bez omezení úrody v příštím roce, stejně tomu
bylo v minulém roce. Avšak v roce 2008
krupobití natolik poničilo rostliny, že ani
v roce 2009 nebyla prakticky žádná úroda. Nejvíce byly poškozeny vinice kolem
jezera do nadmořské výšky 350 metrů.
Krupobití zasáhlo oblast až po Tramín
a Neumarkt. V epicentru nepomohly ani
sítě, protože vítr byl tak silný, že kroupy
stejně poškodily mimo listy i hrozny.
WEINWIRTSCHAFT/11. 7. 2018/JS

Ve švýcarském kantonu Waadt bude
omezeno používání glyfosátu
Do roku 2022 se jeho používání musí
na jeho území vzdát všechny státní vinařské, ovocnářské a zemědělské podniky. Švýcarská studie z května 2018
prokázala, že 40 % potravin ve Švýcarsku obsahuje glyfosát. Naměřené
koncentrace jsou ale pod povolenými
hodnotami.
Švýcarský parlament se přesto vyslovil pro zákaz této látky. V kantonu
bylo analyzováno více vodních toků
a v 30 % vzorků byla zjištěna vyšší než
povolená koncentrace glyfosátu. Vláda
kantonu Waadt chce ale předtím provést různé pokusy ve svých VÚ včetně
hledání alternativy.
HTTPS://WWW.LUZERNERZEITUNG.
CH/6. 7. 2018/JS

Dánsko zakáže glyfosát
Dánská vláda oznámila zákaz používání glyfosátu na plodinách, jakmile začnou klíčit. Tento krok následuje země,
jako je Francie, Itálie, Německo a Belgie, které také plánují postupné vyřazování glyfosátu v zemědělském sektoru v příštích třech letech nebo dokud
nebudou nalezeny alternativy. Farmáři
v Dánsku budou moci použít glyfosát
na plodiny dříve, než začnou růst, uvedla vláda, přičemž nová pravidla vstoupí
v platnost 1. července. Franci oznámila,
že ji zajímá dopad pesticidů na životní prostředí (zejm. znečištění ovzduší).
Rozsáhlou studii již zahájila ANSES
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a má být zaměřen na měření reziduí
pesticidů, které se vznášejí ve vzduchu.
Bude analyzovat asi 80 chemikálií na 50
různých místech po celé Francii.
ZDROJ: ZPRAVODAJ PK ČR 27/2018

Sedm milionů litrů španělského
vína bylo prodáno jako francouzské
Pařížský úřad pro ochranu hospodářské soutěže (DGCCRF) oznámil, že
ve Francii bylo prodáno 7 milionů španělského vína za víno francouzské. Dovezená levná nebalená španělská vína
byla naplněna do lahví a prodána dále
jako drahá francouzská vína. Většinou
se jednalo o růžová vína. V současnosti
probíhají soudní řízení.
Úředníci ministerstva hospodářství
provedli od roku 2015 stovky kontrol u výrobců, dovozců, v gastronomii
a obchodu. Byly zjištěny i nedostatky
u etiket v obchodě. Například španělský
původ byl dobře ukrytý na zadní etiketě nebo byl špatně čitelný a na přední
etiketě bylo vyobrazení francouzského
Château – pro spotřebitele je to zavádějící. Například jeden obchodní řetězec
musel stáhnout z regálů 16.700 lahví,
u nichž nebyl jasný původ.
V minulých letech jihofrancouzští vinaři protestovali proti levným dovozům
a neférové konkurenci ze Španělska.

dodavatele, nebo posílení pravomocí
členských států v otázce zabezpečení
vyššího počtu uzavřených smluv v rámci
řetězce. De Castro zprávu představí Výboru EP pro zemědělství a rozvoj venkova 10.7.2018, pozměňovací návrhy bude
možno předložit do 18.7.2018. Zpráva by
následně měla být přijata na Výboru EP
pro zemědělství začátkem října, na Plenárním zasedání by o ní mělo být hlasováno 22.10.2018.
ZDROJ: ZPRAVODAJ PK ČR 27/2018

Lobby obchodníků proti Evropskému parlamentu
EuroCommerce se postavil vůči plánům Evropského parlamentu na rozšíření směrnice o nekalých obchodních praktikách (viz výše) a uvedl, že by nikomu
nepomohly. Podle něj vlastní hodnocení
Bruselu uvádělo, že opatření na úrovni
EU v oblasti nekalých obchodních praktik by nepomohla a že velcí výrobci tvoří
největší marže v potravinovém řetězci.
Podle obchodníků je totiž smyslem směrnice pomoci zemědělcům ještě více vydělat stejně jako vysoce ziskovým a velmi
silným nadnárodním společnostem.
ZDROJ: ZPRAVODAJ PK ČR 27/2018

WINZER/10. 7. 2018/JS

Evropský parlament bude požadovat
rozšíření směrnice o nekalých obchodních praktikách
Italský europoslanec Paolo De Castro,
zpravodaj pro zprávu EP k návrhu směrnice EK k nekalým obchodním praktikám, pravděpodobně ve své zprávě
vyzve Komisi k rozšíření směrnice tak,
aby nechránila pouze malé a střední dodavatele. Směrnice by díky tomu měla
podle předběžných informací platit pro
veškerou zemědělskou produkci, nikoli
pouze pro potraviny. Návrh směrnice,
který Komise předložila v dubnu, by měl
chránit pouze producenty, kteří zaměstnávají maximálně 250 zaměstnanců,
a mají obrat do 50 mil. EUR. Podle De
Castra by ale směrnice měla být rozšířena tak, aby chránila i zemědělské organizace. Dále navrhuje, aby směrnice zahrnovala i povinnost písemného uzavírání
smluv na základě požadavku ze strany

Francouzský prezident Emmanuel
Macron: závislost zemědělců na dotacích SZP je neudržitelná
Francouzský prezident Emmanuel
Macron v minulém týdnu uvedl, že současná závislost zemědělců na dotacích
vyplácených v rámci SZP, není nadále
udržitelná.
Podle Macrona by měli být zemědělci
schopni vyžít ze zdrojů, které získají prodejem vlastní produkce. Macron podpořil větší zaměření se na produkci s větší
přidanou hodnotou, a podpořil posílení
produkce ekologického zemědělství.
ZDROJ: ZPRAVODAJ PK ČR 27/2018

Finská vláda se připravuje předložit parlamentu návrh změny zákona
o alkoholu, který předala k notifikaci Komisi EU
V návrhu je stanoveno, že povinnost
licence se vztahuje na maloobchod
a také na dovoz alkoholu. Současně
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Alkohol – nový zákon ve Švédsku
Švédská vláda na začátku prázdnin
oznámila, že bude regulovat prodej
alkoholických nápojů s obsahem alkoholu pod 5 % obj. stejně jako u piva,
vína a jablečného moštu. Právní předpisy upraví prodej, marketing a sankce
a budou se aplikovat na nápoje, jako je
alkoglass, který se v současné době prodává v běžných prodejnách, pro osoby
mladší 20 let. Nová pravidla vstoupí
v platnost 1. dubna 2019.

aktivisté v Lyonu například zaútočili
i na obchodníka se sýrem. Jeho obchod
postříkali nápisem Mléko je vražda.
„Veškeré násilí odsuzujeme,“ uvedl Sébastien Arsac z organizace ochránců
zvířat L214. Jak řekl francouzským
médiím, prodeje masa klesají. Živobytí
řezníků ale podle něj neohrožuje těch
pět procent vegetariánů, kteří v zemi
žijí, ale 50 procent lidí, kteří zvažují, že
maso radikálně omezí.
Jean-François Guihard, který je šéfem federace řezníků, se nechal slyšet,
že nežádá o policejní přítomnost před
každým řeznictvím. Stát ale podle něj
musí monitorovat "extremistické" veganské skupiny, jak aktivisty nazval. Na
dotaz, zda mu vadí všichni vegani, listu
Le Parisien řekl: „Vůbec ne. Jestliže odmítají jíst maso, je to jejich volba. Jen
chci, aby lidé respektovali naši práci
a naše zákazníky, což znamená většinu
Francouzů. Vegani jsou jen nepatrnou
menšinou.“

ZDROJ: ZPRAVODAJ PK ČR 28/2018

ZDROJ: NOVINKY.CZ; AUTOR: ČTK; 28. 6. 2018

Řezníci ve Francii žádají policejní
ochranu před radikálními vegany
Francouzští řezníci požádali vládu
o policejní ochranu před radikálními
ochránci zvířat. V dopise zaslaném ministru vnitra tvrdí, že jejich bezpečnost
je ohrožena a že se vegani snaží prosadit
v zemi bezmasý životný styl, napsal britský deník The Guardian. Francouzská
federace řezníků, která sdružuje 18 tisíc
osob, v dopise rovněž uvedla, že jejich
obchody bývají často postříkány falešnou krví a posprejovány nejrůznějšími
nápisy. Narůstající mediální podpora veganství podle nich ohrožuje bezpečnost
řezníků. „Spoléháme na vás a na podporu celé vlády...aby co nejdříve skončily
veškeré fyzické, verbální i morální útoky,“ uvedla federace. V severofrancouzském regionu Hauts-de-France bylo jen
v dubnu napadeno vandaly a potřísněno falešnou krví sedm řeznictví. Další
podobné incidenty byly hlášeny z jihu
země. Nejmenovaný řezník a rybář ze
severu Francie nalezl svůj obchod s rozbitou výlohou a nápisem Stop speciesismu. Speciesismus znamená druhovou
nadřazenost a jde o termín používaný
zejména ochránci zvířat.

Rusko prodloužilo potravinové embargo
Ruský prezident Vladimir Putin podepsal dne 12. července 2018 prezidentský
dekret č. 420 „O prodloužení platnosti
zvláštních ekonomických opatření s cílem zajištění bezpečnosti Ruské federace“. Jednoduše řečeno, platnost ruského
embarga na dovoz vybraných potravin
ze zemí Evropské unie, Spojených států
amerických a dalších zemí je prodloužena o další rok – do 31. prosince 2019.
Z pohledu Ruska se jedná o logický
krok, jelikož se díky vyřazení zahraniční konkurence a masivním investicím
do zemědělství daří zvyšovat potravinovou soběstačnost země. Rusko využívá nejen tohoto opatření, ale také
dalších netarifních překážek obchodu
k ochraně domácího trhu a ruských
producentů (např. ve veterinární a fytosanitární oblasti).
Embargo na dovoz potravin negativně ovlivňuje i některé sektory českého
agrárního exportu. Před zavedením
embarga české firmy do Ruska úspěšně
exportovaly např. smetanu, máslo, masné výrobky a další potraviny. Embargo
se tak nejvíce dotklo některých firem
v mlékárenském a masném průmyslu.
Z celkové statistiky však vyplývá, že
v roce 2017 bylo bez ohledu na sankce dosaženo historicky druhé nejvyšší

však z licenční povinnosti vyloučen velkoobchod s alkoholickými nápoji ze zahraničí. Za alkoholické jsou považovány
nápoje s obsahem 2,8 % obj. alkoholu
a více. Soukromé osoby si však mohou
dovážet do Finska alkoholické nápoje
pro vlastní spotřebu bez licence.
ZDROJ: KOMISE EU/JS

Útoky na prodejce sýrů
Terčem útoků ochránců zvířat se nicméně nestávají jen řezníci, v minulosti
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hodnoty agrárního exportu České republiky do Ruska (2,34 mld. Kč). Mezi
nejvýznamnější české agrární exportní
položky, kterých se sankce nedotýkají,
patří např. krmiva pro zvířata, násadová vejce, pivo, chmel, mák, slad, cukrovinky, pekařské zboží atd.
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, 17. 7. 2018

Brusel zvažuje zavedení cel na uhlí
a léky z USA
Evropská unie by mohla zavést cla na
uhlí, léky a chemické výrobky z USA.
K opatření by Brusel podle svých slov
přistoupil v případě, pokud americký
prezident Donald Trump zavede omezení na dovoz evropských aut do USA.
Opatření by se podle německého listu
Wirtschafts Woche dotklo zboží v hodnotě 8,5 miliardy eur ročně.
E15, 20. 7. 2015

Trump otočil. Nabízí Unii a Japonsku volný obchod
USA během sobotního summitu ministrů financí a centrálních bankéřů
skupiny zemí G20 ústy amerického
ministra financí Stevena Mnuchina nabídly Evropské unii a Japonsku dohodu
o volném obchodu. Podle ekonomů tím
chtějí Američané získat ekonomickou
sílu během eskalující celní války s Čínou. Návrh narazil na odpor Francie,
podle níž by USA nejdříve musely zrušit
cla na ocel a hliník.
MF DNES, 23. 7. 2018

Trump chystá další cla
Vyděsila ho závislost USA na uranu
z postsovětských zemí. Prezident Donald Trump zjistil něco, co ho šokovalo:
Spojené státy jsou téměř úplně závislé
na dovozu uranu ze zahraničí. Polovina
importu pochází z Kanady a Austrálie,
druhou polovinu paliva pro jaderné
reaktory zajišťuje Rusko spolu s Kazachstánem a Uzbekistánem. Trump
chce oživit domácí těžbu a závislost na
zahraničních dodavatelích omezit. Ministerstvo obchodu USA na jeho přání
prověří, zda dovoz uranové rudy i obohaceného uranu nepředstavuje hrozbu
pro národní bezpečnost. Ve hře je i za-
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vedení dovozních cel, tedy stejný přístup jako v případě oceli a hliníku.
ZDROJ: EURO, AUTOR: DAVID TRAMBA,
23. 7. 2018

•

EU lámala Trumpa kvůli clům
Šéf evropské komise Jean-Claude
Juncker má za sebou klíčovou schůzku
s americkým prezidentem Donaldem
Trumpem, s nímž se sešel ve Washingtonu. Obě strany se podle Junckera
dohodly na tom, že budou v budoucnu
usilovat o nulová cla na průmyslové
zboží s výjimkou aut. Donald Trump
dlouhodobě nesouhlasí s 10% cly na
dovoz amerických aut do EU, zatímco
opačným směrem je obchod zatížen
2,5% sazbou.

•

LIDOVÉ NOVINY, 26. 7. 2018

Američtí farmáři mohou očekávat finanční pomoc pro zmírnění dopadů
obchodních restrikcí
26. 7. 2018 – S pomalu se blížícím obdobím sklizně polních plodin stoupá
i nervozita mezi americkými farmáři.
Především producenti sóje, kukuřice, pšenice, ale i vepřového masa jsou
znejistěni obchodními barierami, které
v souvislosti s kroky americké administrativy zavedly Čína, Kanada, Mexiko
nebo Evropská unie. Očekává se, že ztížená možnost vývozu z USA ještě sníží
již tak nízké ceny komodit, což pocítí
primárně právě farmáři.
Prezident Trump již před několika
týdny instruoval federální ministerstvo zemědělství (USDA), aby připravilo opatření pro zmírnění případných
negativních dopadů odvetných kroků
na americké farmáře. V úterý 24. července pak hrubý obrys těchto opatření vyhlásil federální ministr zemědělství Sonny Perdue. Dle vyjádření
nejde o dlouhodobé nástroje, ale pouze o krátkodobou pomoc zemědělcům,
zatímco administrativa bude dále pracovat na zajištění „volných, férových
a recipročních“ podmínkách pro mezinárodní obchod.
Připraveny jsou 3 základní programy
s celkovým finančním objemem 12 mld.
USD:
•
Prvním nástrojem jsou platby
producentům sóje, pšenice, kukuřice, čiroku, bavlny, mléka a pra-
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sat na řešení výpadku exportu, řešení výrobních přebytků a hledání
nových trhů;
druhým nástrojem je program na
výkup přebytků dále zasažených
komodit – ovoce, ořechy, rýže,
luštěniny, hovězí a vepřové maso,
mléčné výrobky;
třetím pak je navýšení finančních
prostředků na proexportní aktivity, které zahraniční síť amerických zemědělských radů (Foreign
Agriculture Service) provádí ve
spolupráci s exportéry.

ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR,
PETR JEŽEK – ZEMĚDĚLSKÝ DIPLOMAT, ZÚ
WASHINGTON

Evropská komise – Tisková zpráva:
EU a Japonsko podepsaly dohodu
o hospodářském partnerství
Tokyo 17. července 2018 – Předsedové Jean-Claude Juncker a Donald Tusk
a japonský premiér Šinzó Abe dnes na
summitu EU–Japonsko v Tokiu podepsali dohodu o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem.
Je to nejrozsáhlejší obchodní dohoda,
kterou kdy EU vyjednala. Vytvoří zónu
volného obchodu čítající více než 600
milionů obyvatel. Dokument, je mnohem více než jen obchodní dohoda. Jo
to samozřejmě nástroj, který vytvoří
příležitosti pro naše podniky, pracovníky a občany a který podpoří evropskou
a japonskou ekonomiku. Je to ale také
zásadní prohlášení: svým obsahem, záběrem i načasováním. Je to prohlášení
dvou podobně smýšlejících partnerů,
kteří společně představují téměř třetinu světového HDP a opětovně potvrzují svůj závazek dodržovat nejvyšší normy v oblastech, jako je pracovní právo,
bezpečnost, ochrana životního prostředí a ochrana spotřebitelů. Obchodní dohoda není hra, kde jeden vyhrává a druhý prohrává, ale spolupráce prospěšná
pro všechny zúčastněné strany. Tato
dohoda přinese oběma stranám hmatatelné výhody a zároveň ošetří jejich
specifické požadavky.
Společně s Japonskem dnes vysíláme
světu jasný signál, že dvě z jeho největších ekonomik stále věří v otevřený
obchod a staví se proti jednostrannosti a protekcionismu. Ekonomické
přínosy této dohody jsou jasné. Díky
zrušení cel v hodnotě miliard eur, zjednodušení celních režimů a odstranění

přeshraničních obchodních překážek
budou mít podniky na obou stranách
příležitost zvýšit svůj vývoz a expandovat. Přístup na obrovský japonský trh
a ochrana pro více než 200 typických
potravin a nápojů, jako je šampaňské
a parmská šunka, představuje pádný
důvod k oslavě zejména pro evropské
zemědělství.
Díky dohodě bude odstraněna převážná většina cel v hodnotě 1 miliardy
eur, jež každoročně platí podniky z EU
vyvážející do Japonska, stejně jako řada
dlouhodobých regulačních překážek,
například pokud jde o automobily. Rovněž se otevře japonský trh se 127 miliony spotřebitelů klíčovému zemědělskému vývozu z EU a rozšíří se exportní
příležitosti EU v řadě dalších odvětví.
Dohoda o hospodářském partnerství
nadto posílí spolupráci mezi Evropou
a Japonskem v mnoha oblastech, potvrdí jejich společné závazky k udržitelnému rozvoji a poprvé zahrne i konkrétní závazek týkající se Pařížské dohody
o klimatu.
Hlavní prvky dohody
Pokud jde o zemědělský vývoz z EU,
dohoda zejména:
•
zruší japonská cla u mnoha druhů
sýrů, jako je gouda a čedar (která
v současné době dosahují 29,8 %),
jakož i u vývozu vína (v současné
době průměrně 15 %),
•
umožní EU podstatně zvýšit vývoz hovězího masa do Japonska,
a pokud jde o vepřové maso, bude
zrušeno clo na zpracované maso
a čerstvé maso se bude vyvážet
téměř bez cla,
•
zajistí v Japonsku ochranu pro
více než 200 vysoce kvalitních evropských zemědělských produktů, jimž bylo uděleno zeměpisné
označení, stejně jako ochranu vybraných japonských zeměpisných
označení v EU.
Dohoda rovněž obsahuje komplexní
kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji, stanoví velmi přísné normy v oblasti pracovního práva, bezpečnosti,
ochrany životního prostředí a spotřebitelů, posiluje závazky EU a Japonska
v oblasti udržitelného rozvoje a změny
klimatu a plně zaručuje veřejné služby.
Dohodu budou nyní ratifikovat Evropský parlament a japonský parlament, v platnost by pak mohla vstoupit
v roce 2019.
(KRÁCENO)
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Evropská komise – Tisková zpráva:
Jak členské státy dodržují právo EU?
Je co zlepšovat.
Brusel 12. července 2018 – Dnešní
výroční zpráva o kontrole uplatňování
práva EU uvádí, jak Komise kontrolovala a prosazovala dodržování práva
EU v roce 2017. Srovnávací přehled
výsledků v oblasti vnitřního trhu, který byl dnes rovněž zveřejněn online
a který připomíná 25. výročí jednotného trhu, ukazuje, že se sice většina
překážek bránících volnému pohybu
osob, služeb, zboží a kapitálu odbourává, ale v některých oblastech situace stagnuje či se dokonce zhoršuje.
Výroční zpráva za rok 2017 zaznamenává mírný pokles (o 5,91 %) otevřených případů nesplnění povinnosti ve
srovnání s předchozím rokem. Po dosažení pětiletého maxima v roce 2016
se tak počet případů začal v roce 2017
ustalovat. Nicméně pokaždé, když právní předpisy EU nejsou správně uplatňovány, přicházejí občané a podniky
o práva a výhody, jež jim z těchto předpisů plynou.
Pokud jde o opožděné provedení
předpisů, nejvyšší počet otevřených
případů měly Belgie, Kypr a Portug a l s k o, n a o p a k n e j m é n ě p ř í p a d ů
bylo otevřeno v Itálii, Dánsku a Maďarsku. Španělsko, Itálie a Německo

měly v loňském roce nejvyšší počet
otevřených případů nesprávného
provedení a/nebo nesprávného uplatňování práva EU a naopak nejnižší
celkový počet otevřených případů
mělo Dánsko.
V roce 2017 zahájila Komise 716 nových řízení o nesplnění povinnosti
(viz obr.). Oproti roku 2016, kdy bylo
zahájeno 986 řízení, jde o 27% nárůst.
Vedle toho Komise v roce 2017 zaslala
275 odůvodněných stanovisek, což je
méně než v roce 2016, kdy jich bylo
292.
Mezi oblasti politiky, u nichž bylo
v roce 2017 zahájeno nejvíce řízení
o nesplnění povinnosti, patří mobilita
a doprava, životní prostředí, finanční
stabilita, služby a kapitálové trhy.
Boj proti opožděnému provádění
směrnic
Aby mohli občané a podniky využívat
výhod práva EU, je naprosto zásadní,
aby členské státy prováděly evropské
směrnice do svého vnitrostátního právního řádu ve stanovené lhůtě, k níž se
zavázaly. V roce 2017 počet nových řízení o nesplnění povinnosti z důvodu
opožděného provedení prudce klesl
o 34 % (z 847 případů v roce 2016 na
558 v roce 2017) a přiblížil se počtu
z roku 2015 (543 případů). Komise zahájila nová řízení o nesplnění povinnosti
proti většině členských států, jelikož

neprovedly směrnice o používání plastových tašek, o odpadech a o technické
způsobilosti vozidel.
V zájmu usnadnění včasného
a správného provedení Komise členským státům nadále poskytuje pomoc
formou přípravy prováděcích plánů,
specializovaných internetových stránek a pokynů a zajištěním výměny
osvědčených postupů v rámci setkání skupin odborníků. Například před
vstupem obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR) v platnost dne
25. května 2018 zveřejnila Komise již
v lednu 2018 podrobné pokyny, aby
mohly členské státy začít nová pravidla včas uplatňovat.
V loňském roce podala Komise
k Soudnímu dvoru Evropské unie žalobu se žádostí o uložení penále na pět
členských států: po dvou případech na
Belgii a Chorvatsko, po jednom případu
pak na Slovensko, Slovinsko a Španělsko.
Srovnávací přehled výsledků v oblasti vnitřního trhu za rok 2018
Srovnávací přehled výsledků v oblasti vnitřního trhu podrobně a přesně znázorňuje stav provádění pravidel jednotného trhu EU v Evropském
hospodářském prostoru (EHP) v roce
2017. Hodnotí, jak členské státy EU
a EHP tato pravidla uplatňují, a označuje nedostatky, u kterých by jednot-
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livé země a Komise měly zintenzivnit
své úsilí.
Podle svých výsledků v roce 2017 obdržely členské státy 152 zelených, 135
žlutých a 49 červených karet. Zelenou
kartou se hodnotí vynikající výsledky v určité oblasti, žlutá karta se dává
za průměrné výsledky a červená karta
označuje podprůměrné výsledky.
Členské státy se zlepšily v uznávání
odborných kvalifikací, provádění pravidel týkajících se jednotného trhu
a vývoji nástrojů na podporu řádného
fungování jednotného trhu v praxi.
Oproti minulému vydání srovnávacího přehledu však členské státy obdržely více červených karet, pokud jde
o otevřenost vůči přeshraničnímu
obchodu se zbožím a službami, spravedlivost systémů zadávání veřejných
zakázek a vysoký počet řízení o nesplnění povinnosti. Nejlepších výsledků
obecně dosáhly Finsko, Dánsko a Slovensko. Naopak nejvíce červených
karet obdržely Česká republika, Irsko
a Řecko.
(KRÁCENO)
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Evropská komise – Tisková zpráva –
Vesmír: 26 družic Galileo na oběžné
dráze pro lepší signál družicové navigace EU
Brusel 25. července 2018 – Z evropského kosmického střediska ve Francouzské Guyaně dnes byly na evropské
nosné raketě Ariane-5 úspěšně vypuštěny další čtyři družice Galileo. Díky současné soustavě 26 družic bude globální
družicový navigační systém EU poskytovat přesnější signál pro celou řadu
hodnotných služeb. Galileo poskytuje
služby určování polohy a času zhruba
400 milionům uživatelů již od prosince 2016. Dnešním vypuštěním družic se
soustava přibližuje svému dokončení,
plánovanému na rok 2020, kdy systém
Galileo dosáhne plné operační schopnosti. S rekordní přesností 20 cm pak
Galileo bude nejpřesnějším družicovým
navigačním systémem na světě.
Pro příští dlouhodobý rozpočet EU
na období 2021–2027 Komise nedávno
navrhla spojit všechny stávající a nové

činnosti v oblasti vesmíru do jediného
kosmického programu EU v hodnotě 16
miliard eur. Vesmír se stává novou ekonomickou hranicí, protože je s ním spjat
čím dál větší počet odvětví a je motorem
jejich zásadní modernizace. Celkem10 %
HDP EU ve skutečnosti závisí na službách souvisejících s vesmírem.
Každý, kdo má zařízení kompatibilní se systémem Galileo, může využívat
jeho signály k určování polohy a času
a k navigaci. Služby Galileo jsou založeny na vysoce přesných signálech, ale
v průběhu současné počáteční fáze nejsou dostupné nepřetržitě, a proto se
využívají v kombinaci s dalšími družicovými navigačními systémy, jako je
GPS. S každým doplněním soustavy
družic se dostupnost a výkonnost služeb Galileo na celém světě postupně
zlepšuje. Až bude v roce 2020 soustava
čítat 30 družic, bude Galileo plně funkční a nezávislý, což znamená, že polohu
bude možné stanovit autonomně kdekoli a kdykoli pouze za použití družic
systému Galileo.
(KRÁCENO)
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