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Z domova

Rekordní sucha. Letošní rok je dru-
hý nejchudší na deště za posledních 
58 let 

Od ledna do července spadlo v Česku 
v průměru 293 milimetrů srážek, tedy 
293 litrů vody na metr čtvereční, což je 
nejnižší úhrn od roku 1961. Hůře na tom 
byl jen rok 2015, kdy za stejné období 
napršelo a nasněžilo 286 milimetrů. Za 
období od 1. ledna do 31. července 2018 
spadlo v průměru na území ČR 293 mm 
srážek, což činí 72 procent dlouhodobé-
ho průměru 1981–2010 a jedná se o dru-
hý nejnižší srážkový úhrn za uvedené 
období od roku 1961, uvedli meteorolo-
gové. Letošní rok je prozatím v Česku 
jedním z nejteplejších v historii měření 
a podle meteorologů bude možná i nej-
teplejším. Nízké srážkové úhrny dopro-
vázely často nadprůměrné teploty. Od 
začátku roku byly všechny měsíce s vý-
jimkou února a března teplé až mimo-
řádně teplé. Duben i květen byly nejtep-
lejší za posledních 58 let, červen byl pátý 
nejteplejší, červenec sedmý a srpen třetí 
nejteplejší od roku 1961.

Vědecký tým InterSucho v srpnu ozná-
mil, že letošní maximální sucho bylo 
dosaženo 22. srpna, kdy bylo suchem 
postiženo 94 procent území Česka. Po-
dle aktuálních údajů meteorologů spad-
lo za poslední týden do 2. září v Česku 
34 milimetrů srážek, což odpovídá 201 
procentům normálu. Vlhkost půdy se 
v daném týdnu na celém území repub-
liky zvýšila. "Ve vrstvě 0–100 cm a v se-
verní polovině Čech i ve vrstvě 0–40 cm 
šlo o mírné zlepšení, na ostatním území 
došlo ve vrstvě 0–40 cm ke zvýšení vý-
raznému," uvádí ČHMÚ na webu.

Škody v zemědělství
Sucho letos způsobilo značné škody 

v zemědělství, které Agrární komora 
ČR odhaduje na devět až 11 miliard ko-
run. Podle analytiků tak zdraží některé 

potraviny, zvýší se náklady měst a obcí 
na vodu, sucho přispěje i ke zvýšení cen 
elektřiny. Celkové dopady na ekonomi-
ku ale podle nich nebudou velké, sucho 
však začíná být vážnější problém než 
povodně.
ZDROJ: DENIK.CZ, 4. 9. 2018 

Poznámka: Například při srovnání dvou 
extrémních roků, 2014 a 2018, v obdo-
bí od 1.1. do 30.9. ve Velkých Bílovicích 
spadlo v roce 2014 celkem 585 mm srá-
žek a v roce 2018 jen 370 mm. Tedy pouze 
63 % výrazně deštivého roku. JS

Státní pozemkový úřad se dlouhodo-
bě zapojuje do boje se suchem

Praha, 20. září 2018 – V rámci pozem-
kových úprav Státní pozemkový úřad 
doposud zrealizoval vodohospodářská 
opatření na ploše cca 558 ha a protie-
rozní opatření na přibližně 771 ha. Jen 
v roce 2017 byla v pozemkových úpra-
vách vybudována vodohospodářská 
opatření na ploše téměř 89 ha. Na tyto 
realizace vynaložil Státní pozemkový 
úřad více než 210 milionů korun. S ohle-
dem na současné klimatické poměry se 
zásadní prioritou pozemkových úprav 
stávají opatření sloužící k zadržení vody 
v krajině a ke zmírnění projevů vodní 
i větrné eroze, tzn. budování vodohos-
podářských opatření, jako jsou rybníky, 
malé vodní nádrže, mokřady apod. a prv-
ků zajišťujících protierozní ochranu.                                                

Pozemkové úpravy jsou jednou z nos-
ných agend Státního pozemkového úřa-
du. V následujících letech se chce úřad 
prostřednictvím pozemkových úprav 
v maximální míře zapojit do boje proti 
negativním jevům klimatických změn. 
„V rámci zmírnění dopadů sucha je Stát-
ní pozemkový úřad, v případě zajiště-
ní finančních prostředků, schopen do 

dvou let realizovat investiční projekty, 
zejména rybníky a malé vodní nádrže, 
které jsou ve vysoké fázi stavební při-
pravenosti a napomohou potřebnému 
zadržení vody v krajině,“ řekl zástupce 
ústředního ředitele Státního pozemko-
vého úřadu Martin Vrba.

Aktuálně je ukončeno 2333 komplex-
ních pozemkových úprav a 2905 jedno-
duchých pozemkových úprav. Od roku 
2013 SPÚ zahajuje cca 200 komplexních 
pozemkových úprav a 40 až 60 jedno-
duchých pozemkových úprav ročně. 
V současné době je rozpracováno 1041 
komplexních a 122 jednoduchých po-
zemkových úprav.
MONIKA MACHTOVÁ, ODDĚLENÍ 

KOMUNIKACE A MARKETINGU

Vzniknou nové rybníky. Minister-
stvo dá obcím na jejich stavbu 400 
milionů korun 

27. 8. 2018 – Ministerstvo zemědělství 
dneškem vyhlašuje výzvu pro obce nebo 
svazky obcí na rekonstrukce, odbahně-
ní, obnovu obecních rybníků, případně 
jejich výstavbu. Na stavbu rybníka může 
obec získat příspěvek až 10 milionů, na 
jeho rekonstrukci až 2 miliony korun.

„Rybníky patří do naší krajiny a my 
chceme podpořit jejich rozvoj, případně 
i stavbu nových. Mezi obce nebo jejich 
svazky rozdělíme čtyři sta milionů ko-
run na rekonstrukce, odbahnění nebo 
výstavbu. Konkrétně mohou obce požá-
dat o dotaci například i na rekonstrukci 
hrází nebo obnovu bezpečnostních prv-
ků. Obce si uvědomují, jak je důležité 
vypořádat se s nedostatkem vody, proto 
už v minulosti byl o tuto dotaci velký 
zájem. Stejně tak to očekáváme i v naší 
aktuální výzvě,“ řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman.
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Podprogram „Podpora opatření na 
rybnících a malých vodních nádržích 
ve vlastnictví obcí“ má za cíl zlepšit 
technický stav vodohospodářských 
staveb, podpořit zadržení vody v kra-
jině prostřednictvím rybníků a malých 
vodních nádrží. Takto zadržená voda 
zlepšuje stav krajiny, podzemních vod, 
mikroklima nebo může být využívá-
na jako zdroj užitkové vody například 
k závlahám.

Žádosti bude Ministerstvo přijímat 
od 17. 9. 2018 do 15. 1. 2019. Alokace je 
vyhlášena ve výši 400 milionů korun 
z rozpočtu MZe. Kompletní podmínky 
III. výzvy jsou uveřejněny na stránkách 
MZe: http://eagri.cz/public/web/mze/
voda/dotace-ve-vh/drobne-vodni-toky-
-a-male-vodni-nadrze/

Podprogram funguje od roku 2016, do-
sud v jeho rámci Ministerstvo poskytlo 
470 milionů korun, a pomohlo tak vybu-
dovat nebo rekonstruovat 400 rybníků. 
Podpora je přichystána do roku 2020 
a celkem díky ní obce získají 1 miliardu 
korun.
VÁCLAV TAMPÍR, VEDOUCÍ TISKOVÉHO 

ODDĚLENÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Malý rybník na vlastním pozemku 
půjde postavit snadněji, úřadům jej 
postačí pouze ohlásit 

29. 8. 2018 – Tisková zpráva – Výrazně 
jednodušší podmínky pro stavbu ma-
lých vodních nádrží na vlastním pozem-
ku navrhuje Ministerstvo zemědělství 
(MZe) v připravované novele vodního 
zákona. Rybníky do dvou hektarů s výš-
kou hráze do 1,5 metru nově bude mož-
né postavit tzv. na ohlášení. Jde o další 
z mnoha opatření pro zadržení vody 
v krajině.

„Chceme, aby si lidé na vlastním po-
zemku mohli malý rybník postavit 
snadněji než dosud. Jde o další z mno-
ha opatření, které děláme pro zadržení 
vody v krajině. Malé rybníky podpoří 
biodiverzitu, vegetaci a celkově zlepší 
krajinný ráz, který bude odolnější proti 
suchu,“ řekl ministr zemědělství Miro-
slav Toman.

MZe chce zjednodušit také vytváření 
terénních úprav k zachycování srážko-
vých vod. Terénní úpravy s výškou do 
1,5 metru, které pomohou zachytit rych-
lý odtok srážkových vod z polí, by nově 
bylo možné vybudovat pouze na ohláše-
ní. MZe proto bude usilovat, aby se do 
půl roku změnil stavební zákon.

V současnosti MZe připravuje výstav-
bu dalších vodních nádrží a realizuje 
řadu dalších opatření, která v budoucnu 
pomohou zajistit dostatek vody v obdo-
bích sucha.

Pro posílení vodních zdrojů připravuje 
MZe navýšení zásobního prostoru No-
vomlýnských nádrží o 9 milionů kubíků 
vody. „Chceme zvýšit maximální hladi-
nu ve střední a dolní nádrži o 35 cen-
timetrů. Technické řešení obou nádrží 
to umožňuje bez dalších nákladů. Díky 
tomu budeme moci realizovat i navazu-
jící projekt závlahové soustavy pro pět 
tisíc hektarů vinic a sadů,“ uvedl ministr 
Toman.

Připravuje se také vodní nádrž Vla-
chovice se zásobní kapacitou 29 milionů 
kubíků, která pomůže zajistit dostatek 
vody na Zlínsku. Komplexní řešení vody 
na Rakovnicku zajistí připravované 
nádrže Senomaty a Šanov s kapacitou 
1,2 milionu kubíků, a Kryry, které po-
jmou 7 milionů kubíků vody. Tato sou-
stava navíc bude posílena převodem 
vody z Nechranické nádrže.

Změna poldru Skalička v  Pobečví 
na vodní nádrž se stálým napuštěním 
umožní využívat vodu pro zeměděl-
ství v období sucha. Tato nádrž by díky 
plánované kapacitě 42 milionů kubíků 
pomohla překlenout oba hydrologické 
extrémy, tedy povodně i sucho. Velký 
přínos by mělo víceúčelové vodní dílo 
i pro řeku Moravu a zabezpečenost od-
běrů a minimálních průtoků.

V šesti pilotních lokalitách by v do-
hledné době měly vzniknout i jednoúče-
lové závlahové nádrže, které by se plni-
ly z vodních zdrojů v období dostatku 
vody. Plánují se na Rakovnicku, v Podyjí 
(u Podhradí) nebo u Hustopečí na pře-
váděnou vodu z Novomlýnských nádrží. 
MZe podporuje také obnovu, rozvoj a re-
konstrukci závlahových zařízení. V sou-
časnosti se realizují projekty ve výši 180 
milionů korun.

V rámci dotačního programu Minis-
terstva zemědělství „Podpora opatření 
na drobných vodních tocích a malých 
vodních nádržích“ běží již 493 akcí. Cí-
lem programu je výrazné zlepšení tech-
nického stavu drobných vodních toků 
a  malých vodních nádrží. MZe dále 
podpořilo 67 akcí na obnovu a výstavbu 
rybníků. Zadržování vody a strukturu 
krajiny podporuje MZe rovněž dotač-
ním titulem pozemkové úpravy v rám-
ci Programu rozvoje venkova, v tomto 
programovém období celkovou částkou 
přibližně 3,2 miliardy korun. Pozemko-
vé úpravy do budoucna musí klást ješ-

tě větší důraz na vodní režim krajiny 
a z toho důvodu dojde k úpravě metodi-
ky jejich realizace.
VÁCLAV TAMPÍR, VEDOUCÍ TISKOVÉHO 

ODDĚLENÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Zemědělci už dostali 495 milionů za 
loňská sucha. Kvůli letošním ztrá-
tám budou chtít 3 miliardy

20. 9. 2018 Stát poslal zemědělcům 
první peníze za loňská sucha. Minis-
terstvo zemědělství jim ke čtvrtečnímu 
dopoledni vyplatilo 495 milionů korun. 
Už teď ale zemědělci vědí, že letos sucha 
způsobila ještě větší škody, podle Agrár-
ní komory dosahují 10 až 12 miliard. Na 
kompenzacích by za ně zemědělci rádi 
získali tři miliardy. „Předpokládáme, že 
celková výše kompenzací bude do limi-
tu, o který zemědělci žádají, tedy 1,16 mi-
liardy korun,“ řekl mluvčí ministerstva 
zemědělství Vojtěch Bílý.

Celkové škody za loňskou sezonu se 
podle Agrární komory vyšplhaly na 8 až 
9 miliard korun. Nejvíc se sucho pode-
psalo na plodinách na jihu Moravy, jihu 
Čech, na Příbramsku a na střední Mo-
ravě. Agrární komora žádala o kompen-
zaci ve výši čtyř miliard korun, což je 
zhruba polovina. „Jelikož škody mohou 
být kompenzovány, pokud jsou vyšší 
než 30 procent, a hlavně se nekompen-
zují v plné výši, byla ministerstvem ze-
mědělství odsouhlasena částka 2,15 mi-
liardy korun,“ sdělil prezident Agrární 
komory Zdeněk Jandejsek s tím, že žá-
dosti, které splnily vypsané podmínky, 
nakonec dosáhly přes miliardu korun. 
Jandejsek doufá, že během dvou měsíců 
budou všechny uznané nároky za loňské 
škody vyplaceny. Ministerstvo zeměděl-
ství by to chtělo stihnout dřív. „V sou-
časnosti se začínají vydávat rozhodnutí 
a probíhá výplata peněz jednotlivým 
žadatelům. Celý proces bychom měli 
zvládnout v průběhu září,“ uvedl mluvčí 
Bílý.

Sucho letos napáchalo škody země-
dělcům až za 11 miliard, budou chtít 
kompenzace 

Letošní škody na plodinách jsou však 
ještě vyšší. Agrární komora je odhaduje 
na 10 až 12 miliard korun, včetně cuk-
rovky, která se teprve začne sklízet. Nej-
větší škody jsou na krmných plodinách, 
obilí, kukuřici a speciálních plodinách 
jako chmel, cukrovka, mák, luskoviny 
nebo nezavlažovaná zelenina. Agrár-
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ní komora bude žádat kompenzace ve 
výši tří miliard korun. Podle mluvčího 
resortu je ministr zemědělství Miroslav 
Toman (za ČSSD) připraven o  kom-
penzacích za škody způsobené suchem 
s Agrární komorou jednat. „Uvažujeme 
o vyplácení náhrad za škody nad 30 pro-
cent, posuzovaných na základě jednotné 
metodiky ve spolupráci s týmem Inter-
sucho tak, aby pomoc byla co nejrychlej-
ší,“ uvedl Bílý.

Místo mimořádných kompenzací by 
měl vzniknout fond jako systémové 
řešení

S fungováním systému odškodnění 
není Agrární komora spokojená. Kom-
penzace se podle ní hodnotí špatně. 
„Ten, kdo je lepší hospodář, má živočiš-
nou výrobu a tím i lepší výnosy. Má jen 
výjimečně propad vyšší než 30 nebo 50 
procent, a pak nedostane kompenzace,“ 
sdělil Jandejsek. Podle něj by měly být 
jednoznačně vyčísleny snížené srážky, 
vyšší teploty a kvalita půdy a podle toho 
by měly být určeny kompenzace. Mini-
sterstvo zemědělství připravuje fond 
těžko pojistitelných rizik, který by měl 
sloužit zemědělcům v případech sucha 
nebo mrazu. „Fond by měl fungovat jako 
systémové řešení, které by nahradilo 
současné mimořádné kompenzace za 
škody způsobené počasím. Přispívali by 
do něj rovným dílem jak zemědělci, tak 
stát, a to cca 600 milionů korun ročně. 
Zpětná výplata pomoci by byla podmí-
něna povinným komerčním pojištěním,“ 
vysvětlil mluvčí Bílý.

Stát jde do boje se suchem. Za kuku-
řici ve svažitém terénu může zemědě-
lec přijít o dotace 

Podle něj by zemědělská platba byla 
v řádu stokoruny na hektar – podle dru-
hu plodiny. „Zemědělci uvažují i o za-
řazení mléka (5 haléřů na litr), přičemž 
by fond v tomto směru umožňoval mi-
mořádné kompenzace při propadu ceny 
pod určitou stanovenou úroveň,“ doplnil 
Bílý. Prezident Agrární komory si myslí, 
že by neměl být zřízen fond, ale akciová 
společnost. „Přispívali by tam zeměděl-
ci, stát a pojišťovny. Používal by se jen 
v letech vzniku nepojistitelných škod 
a vyplácel by jen částku vzniklých nepo-
jištěných škod,“ řekl Jandejsek a dodal, 
že většinu akcií by neměl mít stát, aby 
prostředky nebyly použity k jinému úče-
lu, pro který byly vyčleněny.
ZDROJ: ČT24, AUTOR ELIŠKA ZÁLESKÁ 

(KRÁCENO)

Ministerstvo zemědělství zahájilo re-
sortní audit církevních restitucí 

26. 9. 2018 – Tisková zpráva – Na prv-
ním jednání se dnes sešla Komise pro 
audit majetkového vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi, kterou 
založil ministr zemědělství Miroslav To-
man. Její členové jednali zejména o prv-
ních šesti podnětech k vydání pozemků 
některých subjektů.

„Úkolem Komise je především prověřit 
dodržení zákona při vydávání majetku 
státu spravovaného resortem Minister-
stva zemědělství, tedy hlavně Státním 
pozemkovým úřadem a Lesy České re-
publiky, “ řekl ministr zemědělství Mi-
roslav Toman.

Komise začala dnes projednávat prv-
ních šest podnětů, které se týkají napří-
klad vydání pozemků Suverénního řádu 
Maltézských rytířů v Březiněvsi, podnět 
k prověření vydání majetku tzv. Vrati-
slavského arcibiskupství, podnět spolku 
Osada Kobylníky či podnět na přezkou-
mání vydání majetku kláštera Svatého 
Václava v Broumově.

Ministr zemědělství očekává další 
návrhy pro práci komise z resortu MZe 
a jeho organizací i od veřejnosti dotče-
né církevními restitucemi a vydáváním 
majetku v uplynulých letech. V případě, 
že Komise zjistí pochybení či porušení 
zákona, navrhne ministrovi zemědělství 
další právní kroky. Komise bude minist-
rovi zároveň předkládat čtvrtletní zprá-
vy o své činnosti a bude spolupracovat 
s externími experty veřejného i církevní-
ho práva z právnických fakult veřejných 
vysokých škol. Ministr Toman zároveň 
požádá o nominaci dalších členů komise 
předsedu vlády, ministryni financí a Čes-
kou biskupskou konferenci.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ 

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Ze zprávy ÚKZÚZ
Plocha osázená vinicemi k 31. 12. 2017 

činila 17.903 ha, což je meziroční ná-
růst o 390 ha. Bylo vysazeno 475 ha 
nových vinic a vyklučeno 84 ha vinic. 
Podle předpisů EU bylo povoleno vysa-
dit 177 ha nových vinic (bez práva na 
opětovnou výsadbu), využito bylo jen 
154 ha. Pěstitelů bylo celkem 17.892, což 
bylo meziročně o 301 méně. Výrobců 
vína bylo 1.598. 

Celkem je registrováno 77 odrůd révy, 
z toho 7 podnožových a 9 stolních. V ří-
zení o registraci se nachází 21 odrůd, 
z toho 18 moštových, 2 stolní a 1 pod-
nožová. Většina registrovaných i zkou-
šených odrůd pochází z České republiky. 

Bylo zjištěno další šíření kříska révo-
vého (Scaphoideus titanus), jehož vý-
skyt byl zde poprvé zjištěn v roce 2016. 
Křísek révový je nejvýznamnějším pře-
našečem v ČR dosud nezjištěného závaž-
ného karanténního onemocnění révy, 
kterým je fytoplazmové zlaté žloutnutí 
révy (Grapevine flavescence dorée phy-
toplasma).

V souvislosti s podezřením na zavleče-
ní bakterie Xylella fastidiosa v dodávce 
hostitelských rostlin bakterie ze Španěl-
ska zpracoval ústav akční plán opatření 
proti šíření bakterie Xylella fastidiosa 
v ČR pro rok 2017. Nosnými prvky to-
hoto akčního plánu byly detailní pokyny 
pro průzkum výskytu bakterie a jejích 
přenašečů. Podezření z výskytu bakterie 
se nakonec nepotvrdilo.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚKZÚZ 2017

Ze Zprávy o  výsledcích sledování 
a vyhodnocování cizorodých látek 
v potravních řetězcích v resortu ze-
mědělství v roce 2017

V rozinkách nebyl pozitivní nález afla-
toxinu zaznamenán v žádném ze vzorků. 
Přítomnost ochratoxinu A byla potvrze-
na ve 2 vzorcích vína, žádná z hodnot 
nepřesáhla maximální limit.
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, ODBOR 

BEZPEČNOSTI POTRAVIN, ING. IVANA 

POUSTKOVÁ, PH.D.

Bio je v kurzu. Obrat trhu s biopotra-
vinami totiž v České republice kaž-
dým rokem stoupá 

30. 8. 2018 – Tisková zpráva – Přiblí-
žit spotřebitelům důvody, proč kupovat 
biopotraviny, a tím podporovat ekolo-
gické zemědělství v České republice, je 
cílem 14. ročníku kampaně Září – Mě-
síc biopotravin. V září se uskuteční in-
formační a osvětové akce, díky kterým 
může veřejnost poznat místní biofarmy 
a výrobce bioproduktů. Jejich počet 
i nabídka stále rostou.

„Počet výrobců biopotravin během 
letošního roku stoupl na 712 subjektů, 
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které se nejčastěji věnují zpracování 
masa, ovoce a zeleniny a výrobě mléč-
ných produktů. Byl bych rád, kdyby 
rostla poptávka a nabídka především 
těch českých. Není totiž logické a už vů-
bec ne ekologické, když se dováží ekolo-
gické výrobky z velké dálky,“ řekl minis-
tr zemědělství Miroslav Toman.

Letošní kampaň s mottem „BIO = pro-
dukt ekoLOGICKÉHO zemědělství“ má 
spotřebitelům osvětlit souvislost mezi 
biopotravinou a šetrným zemědělským 
systémem, z něhož vzešla a dále také vy-
vrátit některé mýty, například, že biopo-
traviny musí být drahé. Zároveň je chce 
upozornit, jak přísné jsou podmínky pro 
udělení certifikátu bio, kterému tedy mů-
žou důvěřovat. Za každým ekologickým 
výrobkem stojí zemědělec, který hospo-
daří podle tradičních zemědělských po-
stupů bez agrochemie a hnojiv. Zvířata 
jsou chovaná v nadstandardních podmín-
kách. Také zpracovatelé a výrobci se musí 
řídit přísnými pravidly, na jejichž dodržo-
vání dohlíží přísný kontrolní systém. Žád-
ná jiná značka kvality v ČR nemá takto 
striktní a komplexní pravidla.

Celkový obrat obchodu s biopotravina-
mi českých subjektů každoročně narůs-
tá. V roce 2016 stoupl oproti roku 2015 
o 13,5 % na 4,19 miliardy korun. Roste i vý-
voz českých biopotravin. Jejich průměrná 
roční spotřeba vzrostla na 243 korun na 
obyvatele a rok. Z hlediska dlouhodobější-
ho vývoje jde o jeden z nejvýznamnějších 
a nejvýraznějších nárůstů trhu.

V režimu ekologického zemědělství je 
chováno 17 % skotu (v kategorii skotu bez 
tržní produkce mléka se však jedná o více 
než polovinu zvířat), 46 % ovcí, 35 % koz 
a 22 % koní. Dlouhodobě narůstá výměra 
ekologicky obhospodařované půdy, v roce 
2017 dosáhla 12,37 % celkového zeměděl-
ského půdního fondu. Česká republika 
patří mezi 20 zemí s největší výměrou 
půdy v ekologickém zemědělství.

Ministerstvo zemědělství (MZe) pod-
poruje ekologické zemědělství samo-
statným opatřením Programu rozvoje 
venkova. Finanční alokace pro období 
2014–2020 je zhruba 9,2 miliardy korun. 
V roce 2017 ekologickým zemědělcům 
MZe vyplatilo téměř 1,4 miliardy korun.

Součástí zahájení Měsíce biopotravin 
dnes bylo i vyhlášení vítěze soutěže Čes-
ká biopotravina 2018. Výrobci do sou-
těže přihlásili 104 výrobků, porota pod 
vedením Pavla Maurera vybrala za cel-
kového vítěze Hovězí tenderloin steak 
bio od farmy Mitrovský dvůr.
VÁCLAV TAMPÍR, VEDOUCÍ TISKOVÉHO 

ODDĚLENÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Ministerstvo zemědělství výrazně 
omezí používání glyfosátu, od ledna 
zakáže jeho plošnou aplikaci 

17. 9. 2018 – Od 1. ledna 2019 nebudou 
moci zemědělci používat přípravky s ob-
sahem glyfosátu pro tzv. desikaci, tedy 
urychlení dozrávání některých plodin 
či zvýšení podílu sušiny porostu před 
sklizní, omezí se rovněž plošné používá-
ní glyfosátu. Změnu pravidel použití po-
depsal minulý týden ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

„Zákaz se bude vztahovat i na plošnou 
aplikaci těchto přípravků. To znamená, 
že je bude možné použít pouze cíleně 
v případech, kdy nebude možné použít 
jiný účinný postup. Jde o první z důle-
žitých kroků, kterými chceme výrazně 
snížit používání glyfosátu,“ řekl ministr 
zemědělství Miroslav Toman.

Změnu pravidel použití pro nakládání 
s přípravky obsahujícími glyfosát umož-
nilo prováděcí nařízení Evropské komise 
(EK). To sice obnovilo schválení účinné 
látky glyfosát, současně však umožnilo 
členským státům, aby na národní úrovni 
rozhodly o omezení jejího použití.

Omezení začnou platit ode dne obno-
vení povolení přípravků obsahujících 
glyfosát v České republice, tedy od 1. 
ledna 2019. Prováděcím nařízením EK 
bylo 12. prosince 2017 obnoveno schvále-
ní účinné látky glyfosát na období 5 let. 
Konec platnosti je stanoven na 15. pro-
since 2022, a to pro veškeré užití této 
účinné látky.

Ministerstvo dlouhodobě podporuje 
udržitelné a bezpečné používání příprav-
ků na ochranu rostlin v rámci Integro-
vané ochrany rostlin a Integrované pro-
dukce, podporuje rozvoj ekologického 
zemědělství a zavádění metod precizního 
zemědělství. MZe také rozšiřuje dotační 
tituly na biologickou ochranu rostlin.

Za posledních šest let se podařilo sní-
žit používání pesticidů v ČR celkově 
o 7,1 %. Účinné látky glyfosát se v roce 
2013 v ČR spotřebovalo 935 tisíc litrů, 
v roce 2017 to bylo 750 tisíc litrů.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ 

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Agrární komora je připravena jednat 
o návrhu MZe k omezení použití gly-
fosátů 

TISKOVÁ ZPRÁVA – V Praze dne 20. 
9. 2018 – Agrární komora ČR je připra-

vena jednat o záměrech Ministerstva 
zemědělství směřující k omezení gly-
fosátů. Především pak v deklarovaném 
směru snížení celkové jeho roční spo-
třeby jako ochrany životního prostředí 
a v případech, kdy je finální produkce 
určena k využití do potravinového ře-
tězce. Zároveň je připravena zapojit se 
do odborné diskuze Ministerstva země-
dělství k tvorbě metodiky aplikace pro 
praxi, která nastaví přesné podmínky 
užití glyfosátu v zemědělské prvovýrobě. 
Jak ale upozorňuje Zdeněk Jandejsek, 
prezident komory: „Na základě záměrů 
ministerstva je potřeba zohlednit opat-
ření užití a kontrol tak, aby nebyla ome-
zena konkurenceschopnost tuzemských 
zemědělců. Pokud by Česká republika 
uplatnila paušální zákaz plošné aplikace, 
stala by se Česká republika první zemí 
na světě s takto výrazným omezením. 
To by mělo mimořádný dopad jak pro 
zemědělce, kteří glyfosát používají v pů-
doochranných technologiích, a přispívají 
tak ke snížení rizik vodní a větrné eroze, 
tak i pro farmáře používající konvenč-
ní technologie a glyfosát používají jen 
v případech většího zaplevelení.“

Agrární komora ČR dlouhodobě usi-
luje o diskuzi k bezpečnému používání 
přípravků na ochranu rostlin s cílem 
ochrany veřejného zdraví za současného 
omezování vlivů na konkurenceschop-
nost tuzemského zemědělství. Vítáme 
iniciativy ministerstva, které k tomuto 
cíli směřují, jako je například Národní 
plán k bezpečnému používání pestici-
dů, nebo zavádění 2D kódů. Ty přispějí 
k lepší dohledatelnosti v rámci dodava-
telského řetězce a v případě, že dojde 
k jejich úspěšnému rozšíření ke konco-
vému uživateli, také k lepší ochraně vod 
a trhu před ilegálními pesticidy, které 
podle našeho názoru a poznatků praxe 
včetně kontrolních orgánů představují 
výrazné riziko.

Riziko používání glyfosátu v země-
dělství bylo v souvislosti s nedávnou 
diskuzí o obnovení jeho povolení na 
dalších pět let (až do roku 2022) po-
souzeno v rámci regulatorního procesu 
Evropské unie, který lze jistě označit za 
jeden z nejpřísnějších a nejkomplexněj-
ších na světě. Byla předložena a opětov-
ně posouzena řada studií, včetně studie 
Mezinárodní agentury pro výzkum ra-
koviny (IARC) v Lyonu, která glyfosát 
klasifikovala jako pravděpodobný karci-
nogen – kategorie 2a. Pro představu, do 
této kategorie patří též konzumace čer-
veného masa, pití nápojů o teplotě vyšší 
než 65°C, emise při smažení za vysokých 
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teplot, práce na střídavé směny či za-
městnání kadeřník/holič. Tato studie, 
která vyvolala velký zájem laické i od-
borné veřejnosti, byla následně podro-
bena odbornému zkoumání mnoha ná-
rodních i mezinárodních regulatorních 
orgánů jako je EFSA (Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin) a ECHA (Evropská 
agentura pro chemické látky). Ani jeden 
z nich však nepotvrdil závěry IARC a ne-
klasifikoval glyfosát jako karcinogen.
ING. JIŘÍ FELČÁREK, ÚŘAD AGRÁRNÍ 

KOMORY ČR

Česko spustilo projekt na přijímání 
kvalifikovaných Indů. Může jich při-
jít až 500 ročně 

Do Česka může přijít pracovat 500 
vysoce kvalifikovaných občanů Indie. 
Režim je připraven, firmy se do projektu 
budou moci hlásit od 1. října. Oznámi-
la to Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů, která proces 
spolu s vládou, ministerstvy a dalšími 
zaměstnavatelskými svazy připravila. 
Dosud se projekt vztahoval pouze na 
vysoce kvalifikované pracovníky z Ukra-
jiny, kvóta pro ukrajinské zaměstnance 
činila také 500 žádostí ročně. Příjem žá-
dostí o tzv. modré nebo zaměstnanecké 
karty začne pro uchazeče indické stát-
ní příslušnosti zařazené do projektu od 
1. října na Zastupitelském úřadě České 
republiky v Novém Dillí. 

„Nedostatek vysoce kvalifikovaných 
pracovníků trápí v České republice řadu 
firem a podnikatelů. Jsme rádi, že po 
Ukrajině, Mongolsku, Filipínách a Srbsku 
se podařilo přispět k tomu, že do naší 
země mohou přijít další tolik potřebné 
kvalitní pracovní síly, v tomto případě 
z Indie,“ uvedl prezident konfederace 
Jan Wiesner. Nedostatek pracovních sil 
na českém trhu práce znamená podle 
něj ztrátu na hrubém domácím produk-
tu (HDP) v řádu miliard korun ročně. Do 
Česka může přijít pracovat 500 vysoce 
kvalifikovaných občanů Indie. Režim 
je připraven, firmy se do projektu bu-
dou moci hlásit od 1. října. Oznámila to 
Konfederace zaměstnavatelských a pod-
nikatelských svazů, která proces spolu 
s vládou, ministerstvy a dalšími zaměst-
navatelskými svazy připravila. 

Konfederace již zprostředkovala zjed-
nodušené zaměstnávání zahraničních 
pracovníků z Ukrajiny, Srbska, Mongol-
ska a Filipín. Lidé z těchto zemí našli pra-
covní uplatnění především na pozicích 

švadlen, šiček, řidičů MHD a autobusů, 
pracovníků na stavbách nebo kovodělní-
ků. „Zájem našich podniků o nové zahra-
niční pracovníky neklesá,“ dodal Wiesner.

Cizinci pracující v Česku 
Bývalá ministryně práce Jaroslava 

Němcová (ANO) dříve řekla, že v Česku 
pracuje asi 374 tisíc cizinců. Z nich ko-
lem 280 tisíc pochází z EU a 94 tisíc ze 
států mimo společenství. Loni v Česku 
podle údajů ministerstva práce bylo 382 
889 zahraničních zaměstnanců. Tři čtvr-
tiny z nich pocházely z EU.
ZDROJ: EURO, 19. 9. 2018

Zloděj na Zlínsku očesal majiteli ze 
stromů tunu zralých švestek, pacha-
teli hrozí až dva roky vězení

Zlín – Nezvyklou krádež vyšetřují poli-
cisté na Zlínsku. Neznámý zloděj očesal 
za jednu noc 50 ovocných stromů v sadě 
v Bohuslavicích u Zlína. Majitel přišel 
zhruba o tunu švestek, způsobená škoda 
činí asi 15 tisíc korun. V tiskové zprávě 
to sdělila zlínská policejní mluvčí Moni-
ka Kozumplíková.

"Dvaačtyřicetiletý muž z obce u Zlí-
na je vlastníkem trnkového (švestkové-
ho) sadu, kde má vysázeno celkem 100 
stromů starých asi 18 let. Letošní úrodu 
chodí každý den kontrolovat. V pátek od-
cházel ze sadu po 19. hodině a bylo všech-
no v pořádku. V sobotu přišel na stejné 
místo v poledne a zjistil, že z některých 
stromů zmizelo velké množství zralých 
plodů, které někdo otřepal a posbíral," 
uvedla mluvčí. Majitel podle ní odhadl, že 
si zloděj přisvojil 1 000 kilogramů zralých 
švestek vhodných ke konzumaci.

Po pachateli krádeže pátrají policisté. 
V případě dopadení a prokázání viny 
mu hrozí až dva roky vězení. Obdobný 
případ vyšetřují i policisté na Opavsku, 
kde zloději před několika dny vnikli na 
oplocený pozemek a z několika ovoc-
ných stromů očesali také zhruba jednu 
tunu švestek.
ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ, AUTOR: ČTK, 

27. 8. 2018

V Žatci by rádi vypěstovali sucho-
vzdorný chmel. Je to ale běh na roky 
testování

Prognózy pro chmel, tradiční „české 
zlato“, jsou letos chmurné. Jen na Žatec-

ku může být úroda až o 10 procent nižší. 
Na vině je sucho a extrémně vysoké tep-
loty. I proto vědci usilují o novou odrů-
du suchovzdorného chmele, konkrétně 
poloraného červeňáku. Ten je v tuzem-
sku i v zahraničí nejžádanější. Na vý-
voz ho jde skoro 80 procent. Česačkou 
výzkumného ústavu v Žatci proto nyní 
projíždějí vzorky z pokusných chmelnic. 
Pěstují je tam na víc než 40 hektarech. 
Většinu zabírají rostliny poloraného čer-
veňáku. Ten ale potřebuje hodně vody. 
Letos se mu tak dařilo jen na chmelni-
cích pod závlahou.

V místech bez závlahy byla úroda až 
o 50 % nižší. Konkrétně na Žatecku 
napršelo až o polovinu méně vody, než 
je obvyklé. „Potřebujeme, aby žatecký 
poloraný červeňák byl co nejodolněj-
ší vůči suchu, a proto k němu hledáme 
nejvhodnějšího samce ze 100 genotypů,“ 
přiblížila cíl technička šlechtění Chme-
lařského institutu v Žatci Lucie Štefano-
vá. Při šlechtění tady procházejí jednu 
hlávku pokusného chmele za druhou. 
Nadějnější končí v laboratoři, kde testu-
jí kvalitu – zejména hořkost a vůni. Než 
dojde k testování v pivovarech, uplyne 
ještě asi pět let. A než se nová odrůda 
suchovzdorného chmele začne pěsto-
vat ke komerčnímu využití a sklízet ve 
velkém, uběhne ještě minimálně osm 
let. Jenom tři roky totiž bude trvat její 
registrace.
ZDROJ: ČESKÁTELEVIZE.CZ, AUTOR: ZEM, 

2. 9. 2018

Boj o luxusní jídlo: V metropoli se 
o něj perou internetové řetězce

V internetových supermarketech se 
odehrává souboj o zákazníky, kteří si po-
trpí na kvalitní potraviny. Anebo prostě 
rádi konzumují značkové jídlo, které se 
v běžných řetězcích neprodává. O tuto 
klientelu teď soupeří dva silní online 
prodejci potravin Košík.cz a Rohlík.cz, 
kteří se spojili se dvěma velkými konku-
renty na zdejším trhu.

Rohlík začal před rokem prodávat 
potraviny britského řetězce Marks & 
Spencer. Ten své tradiční sušenky, čaje, 
cereálie, hotová jídla i vína do té doby 
prodával jen ve vlastních kamenných 
obchodech, přidružených ke svým pro-
dejnám s módou. Letos na jaře získal 
Marks & Spencer na internetu velkého 
konkurenta, nikoli však pro něj nezná-
mého. Internetový supermarket Ko-
šík se totiž propojil s rozvíjející se sítí 
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prodejen Delmart. Delmart je českou 
společností, byť její název i sortiment 
vyvolává spíš dojem, že jde o zahranič-
ní řetězec. Mezinárodní stopu ale má. 
Založil ji Dušan Mrozek, bývalý dlou-
holetý šéf Marks & Spencer v Česku. 
Právě on rozjížděl před osmi lety prodej 
značkových potravin Marks & Spencer 
na pražském trhu. K trvanlivým, mraže-
ným a pekárenským výrobkům postup-
ně přidával čerstvé potraviny. Podobně 
postupuje i v případě svého Delmartu, 
který buduje od roku 2014.

Zamířili na síť
Ještě na přelomu roku Mrozek plá-

noval spuštění vlastního e-shopu s po-
travinami. A nejen to. „Zvažujeme za-
vedení služby click and collect v našich 
bistrech, abychom usnadnili nakupování 
ve špičkách, a věříme, že ji následně roz-
šíříme i do supermarketů,“ řekl Mrozek 
odbornému časopisu Building World. 
Nakonec se rozhodl vydat ve virtuál-
ním světě stejnou cestou jako Marks & 
Spencer, tedy napojením na silného hrá-
če. Podobný je přitom nejen sortiment, 
ale také lokality, kam si lze lahůdky ne-
chat dopravit. Kromě Prahy a několika 
vybraných měst je Košík i Rohlík doveze 
pouze na některá místa ve středních Če-
chách.

Farmáři konkurencí
Aktuálně Delmart avizuje rozšíření 

on-line sortimentu o masové a rybí kon-
zervy či další mléčné výrobky. K tomu, 
jak se prodeji luxusních potravin daří, se 
nechtěl vyjádřit ani jeden z obou oslove-
ných řetězců. Těm roste další soupeř. Ve-
dle Delmartu se tento týden na Košík.cz  

nově objevila nabídka značky Wine 
Food, která pro české zákazníky dováží 
lokální lahůdky z Itálie a dosud je prodá-
vala na vlastním e-shopu.
ZDROJ: DENÍK.CZ, AUTOR: DENISA 

HOLAJOVÁ, 12. 9. 2018

Tisková zpráva SZPI – Potravinářská 
inspekce uzavřela provozovnu Tesco 
v Aši

05. 09. 2018 Zásadní porušení hygie-
nických předpisů zjistili inspektoři Stát-
ní zemědělské a potravinářské inspekce 
(SZPI) v prodejně společnosti Tesco Sto-
res ČR, a.s. v Chebské ulici v Aši. Vzhle-
dem k tomu, že provozovna nesplnila 
minimální požadavky pro zajištění bez-
pečnosti nabízených potravin, inspek-
toři byli nuceni na místě uložit zákaz 
užívání prostor.

K nejzávažnějším porušením hygie-
nických předpisů náleželo dlouhodobé 
podcenění deratizačních opatření, na 
prodejní ploše a v zázemí provozovny 
inspektoři na mnoha místech nalezli 
myší trus a nebylo tak možné vyloučit 
kontaminaci vystavených a skladova-
ných potravin. Výskyt hlodavců v po-
travinářských provozech je nebezpečný 
zejména z důvodu rizika šíření nebez-
pečných onemocnění.

Inspektoři kromě zákazu užívání pro-
stor uložili provozovateli, aby uvedl pro-
dejnu do souladu s požadavky zákona, 
zejména aby provedl důkladnou dera-
tizaci, zajistil provozovnu před dalším 
pronikáním škůdců a zajistil odstranění 
nečistot. Do splnění těchto opatření zů-

stane provozovna uzavřena. SZPI zahájí 
s provozovatelem správní řízení o ulože-
ní pokuty.
ZPRACOVAL: MGR. PAVEL KOPŘIVA – 

TISKOVÝ MLUVČÍ

Řetězce nedodržely slibované slevy 
zboží, dostaly miliónové pokuty

Česká obchodní inspekce (ČOI) ulo-
žila ve druhém čtvrtletí obchodním ře-
tězcům 575 pokut v celkové výši 9 595 
500 korun za nesprávné ceny účtované 
v rámci slevových akcí a posezónních 
výprodejů. Nejvyšší pokuty byly ulo-
ženy společnosti Ahold, která provo-
zuje řetězec Albert, a to v celkové výši 
2 485 000 korun. Ahold zaplatil celkem 
pět pokut. Nejvyšší z nich dosáhla výše 
1 700 000 korun. Dalších devět pokut 
v celkové výši 2 090 000 korun bylo 
uděleno společnosti Penny Market a čty-
ři pokuty v celkové výši 970 000 korun 
společnosti Tesco.

„Zpravidla jsou účtovány ceny vyš-
ší, než jsou ceny deklarované. Mnohdy 
také není spotřebitel seznámen s výší 
ceny po slevě vůbec,“ uvedl šéf ČOI 
Mojmír Bezecný. ČOI ve druhém čtvrt-
letí provedla 1 308 kontrol a porušení 
právních předpisů zjistila ve více než 
50 procentech. „Jednotlivé inspekto-
ráty ČOI často využívají při kontrolní 
činnosti podněty od spotřebitelů, kteří 
se setkávají v rámci slevových akcí s ne-
správným účtováním cen výrobků,” do-
dal Bezecný.
ZDROJ: NOVINKY.CZ, AUTOR: BOŽ, NOVINKY.

CZ, 7. 9. 2018
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PÁLAVA, BÍLÉ VÍNO POLOSLADKÉ, 
Víno vyrobené v  České republice 
z hroznů sklizených na Slovensku, 
alk. 11,0% obj.

Víno bylo vyrobené z hroznů, které 
nebyly sklizeny na Slovensku. Spotře-
bitel byl tedy uváděn v omyl označe-
ním: "Víno vyrobené v České republice 
z hroznů sklizených na Slovensku"

Šarže: L:35417#C1515V039
Obal: Skleněná lahev, uzávěr
Množství výrobku v balení: 0,75 l

Výrobce: Vinařství Mutěnice, s.r.o., 
Mutěnice, Česká republika

Místo kontroly: Jednota, spotřební 
družstvo v Jindřichově Hradci, Jihlava 
(Rantířovská 4787/1, 58601 Jihlava), IČ: 
00031879

Země původu: Slovakia

RULANDSKÉ ŠEDÉ, BÍLÉ VÍNO SU-
CHÉ, Víno vyrobené v České republi-
ce z hroznů sklizených na Slovensku, 
alk. 11,0% obj.

Víno bylo vyrobené z hroznů, kte-
ré nebyly sklizeny na Slovensku. 
Spotřebitel byl tedy uváděn omyl 
označením: "Víno vyrobené v České 
republice z hroznů sklizených na Slo-
vensku".

Šarže: L:40516#C14V412  Obal: Skle-
něná lahev, uzávěr Množství výrobku 
v balení: 0,75 l

Výrobce: Vinařství Mutěnice, s.r.o., 
Mutěnice, Česká republika

Místo kontroly: Jednota, spotřební 
družstvo v Jindřichově Hradci, Jihlava 
(Rantířovská 4787/1, 58601 Jihlava), IČ: 
00031879

Země původu: Slovakia
 

Pálava, víno bílé, polosladké, alk. 
10,5% obj.

Víno bylo vyrobené z hroznů, které 
nebyly sklizeny na Slovensku.

Obal: nerezový KEG sud označený da-
tem

Výrobce: stáčírna: Vinařství Pfeffer 
s.r.o., Dolní 922, Rakvice 691 03

Místo kontroly: MR group, spol. s r.o., 
Brno (Hybešova 985/30, 60200 Brno), 
IČ: 63468085

Země původu: Slovakia

Potraviny na pranýři  
(falšované víno – září)
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Evropská soutěž středních vinař-
ských škol

V období 26. až 30. dubna 2018 pro-
běhla ve slovinském Novém Městě 13. 
evropská soutěž žáků středních vinař-
ských škol. Zúčastnilo se jí 60 žáků ze 
30 vinařských škol z Francie,Španěl-
ska, Rakouska, Slovinska, Itálie, Bel-
gie, Anglie, Lucemburska, Maďarska, 
Chorvatska, Německa a  Švýcarska. 
Soutěž probíhá pokaždé v jiném státě 
a jsou prověřovány praktické znalosti 
z vinařství jako například zakládání vi-
nice, ochrana rostlin, hnojení, řez, ana-
lýza vína, ošetřování vína, senzorické 
hodnocení vína a znalosti o vinařských 
státech.
DDW/12-2018/JS

Ve vinařské škole Weinsberg se 
uskutečnil 13. kongres evropských 
vinařských škol

V nejstarší německé vinařské škole 
jednali učitelé vinařství a vinohradnic-
tví. Kongresu se zúčastnilo 80 zástup-
ců ze 40 evropských vinařských škol ze 
12 států, aby diskutovali o budoucnos-
ti digitálního vzdělávání ve vinařství 
a ovocnictví. Cílem bylo prohloubit 
kontakty mezi vyučujícími na evrop-
ských vinařských školách, k čemuž při-
spívá Síť evropských vinařských škol. 
Kongresu se zúčastnil také komisař EU 
Günter Oettinger a zemský ministr vi-
nařství Peter Hauk.
DDW/13-2018/JS

Spotřeba přípravků na ochranu rost-
lin v Německu

V roce 2017 se v Německu spotře-
bovalo o 2,1 % méně pesticidů oproti 
roku 2016 za „pouhých“ 1,39 mld. €, 
ale spotřeba herbicidů se přitom zvý-
šila na 594 mil. €. Spotřeba průmyslo-
vých dusíkatých hnojiv se snížila na 
1,66 mil. tun, tedy o 3,1 %. Nejvýznam-

něji (35 %) se na tom podílel ledek vá-
penatý. 
DDW/11-2018/JS

Francouzský parlament odmítnul zá-
kaz glyfosátu

Francouzské shromáždění opět od-
mítlo přijmout návrh zákona týkající 
se zákazu glyfosátu do tří let. Francie 
byla jednou ze zemí EU, která hlasitě 
prosazovala zákaz glyfosátu na úrov-
ni EU. Během diskuse poslanci znovu 
odmítli všechny pozměňovací návrhy, 
které měly zajistit prezidentský zá-
vazek zakázat kontroverzní herbicid 
nejpozději do tří let. Text bude znovu 
otevřen k diskusi v Senátu dne 25. září 
a bude začátkem mimořádného zase-
dání v horní komoře. 
ZPRAVODAJ PK ČR 37/2018

Spojka drátů
Občas se stane, že se dráty roztrh-

nou, například při řezu. Proto byl fir-
mou Kappa vyvinut spojovací díl „Tor-
pedo“. Oba konce přerušeného drátu se 
do něj jenom jednoduše zasunou. 

DDW/11-2018/JS

Rakouská novela vinařského zákona 
2018

V Rakousku byla 23. 7. 2018 vydána 
novela vinařského zákona. Nově bylo 
upraveno:

• označení barrique může být 
použito mimo jakostního vína 
i u zemského vína;

• mimo „Große Reserve“ a „Grande 
Reserve“ se může používat za stej-
ných podmínek „Grande Selektion“;

• označení „Erste Lage“ (prvotřídní 
trať) a „Große Lage“ (velká trať) se 
mohou použít jen pokud o trati 
takto rozhodne Národní vinařský 
výbor, který k tomu teprve zřídí 
komisi a pravidla;

• označení „Gemischter Satz (smí-
šená sadba) lze nově použít jen 
pro směs bílých odrůd, nikoliv 
modrých;

• označení „Primus“, „Erster“, Der 
Junge“ bylo možné použít do do 
31.3. po roku sklizně, nyní je to 
prodlouženo o měsíc do 30.4.;

• z důvodu zavádějícího označení je 
zakázáno používat známky a fan-
tazijní označení, jejichž slova nebo 
části slov by mohly vyvolávat do-
jem existujícího nebo i neexistu-
jícího označení původu, zvláště 
ve spojení se slovy „Berg“ (hora), 
„Hügel“ (kopec) nebo „Tal“ (údolí). 
Výjimkou jsou ochranné známky 
zapsané před rokem 2007;

• nově se zavádí označení „Stau-
biger“ (mladé víno s mlhou) pro 
ještě nevyčiřené víno. Může být 
uváděno na trh jako odrůdové 
(stolní) víno, ale nikoliv jako ja-
kostní nebo zemské;

• vína s  kaly nebo oxidativními 
tóny mohla být dosud uváděna na 
trh jako vína bez uvedení odrůdy 
či ročníku a bez uvedení bližšího 
označení původu než Rakousko. 
Nyní je možné je uvést na trh 
jako zemská vína pod označením 
„Orangewein“,čímž se umožňuje 
uvedení ročníku, odrůdy a vinař-

Ze zahraničí
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ského regionu. Biopodniky mo-
hou použít anglický název „na-
tural wine“. Názvy „Naturwein“ 
a „raw wine“ se nepovolují. Při 
označení „natural wine“ musí 
jít o produkt biovinaře, bez při-
cukření a přídavku enologických 
přípravků mimo bentonitu a síry. 
Maximální obsah síry je povolen 
ve výši 70 mg/l;

• označení „s nízkým obsahem his-
taminu“ nebo „bez histaminu“ se 
nepovolují;

• označení „vhodné pro vegany“ lze 
použít, pokud při produkci vína 
nebyly použity žádné živočišné 
produkty (vejce, mléko, kasein …);

• údaj „vinařství“, „vinař“ může být 
na etiketě vína uveden, pokud víno 
pochází z jeho vinic a nebo má uza-
vřenu smlouvu o pronájmu vinice 
nejpozději k 15. 3. roku sklizně;

• nově se zavádí pojem „plněno vi-
nohradníkem“;

• těkavé kyseliny ve víně, včetně 
výběru z bobulí, nesmí překročit 
2,4 g/l;

• nově byly povoleny odrůdy pro 
jakostní víno: Blütermuskateller, 
Muscaris, Souvignier Gris, Gold-
muskateller, Rosenmuskateller 
a pro jednoduché (stolní) víno 
s uvedením odrůdy: Donauveltli-
ner a Pinot Nova.

DER WINZER/8-2018/JS  

Německý export vína v Bag-in-Box
V BiB bylo v roce 2017 exportováno 

z Německa 561 tis. hl vína. €. Na veške-
rém exportu vína z Německa se obaly 
BiB podílely 16 %. Většinou (480 tis. hl) 
se jednalo o reexport, tedy o víno do-
vezené do Německa, naplněné do BiB 
a vyvezené. Největším odběratelem z fi-
nančního hlediska bylo Švédsko (20 mil. 
€), celkem tak bylo vyvezeno víno za 74 
mil, největší množství vína v BiB bylo 
vyvezeno do Belgie (164 tis. hl). Celkem 
2/3 vývozu v BiB směřovalo do Švédska, 
Belgie a Nizozemska. Průměrná vývozní 
cena se pohybovala kolem 1,30 €/l.
DDW/8-2018/JS

Šroubovací uzávěry
Šroubovací uzávěry na víno tvoří už 

ve světě 30 % uzávěrů lahví s vínem. 

Z 30 miliard lahví s vínem prodaných ve 
světě v roce 2016 bylo již 9 miliard opat-
řeno šroubovacími uzávěry. Trend jejich 
nárůstu je zřejmý především ve dvou 
největších oblastech: v EU a USA. Roč-
ně narůstá podíl šroubovacích uzávěrů 
u lahví s vínem ve světě o 5 %. V USA již 
bylo 45 % lahví s vínem opatřeno šrou-
bovacím uzávěrem. Největší oblibu mají 
u mladých a nových konzumentů vína. 
DER WINZER/7-2018/JS   

PIWI odrůdy v Rakousku
V roce 2017 bylo v Rakousku uznáno 

půl milionu sazenic PIWI odrůd, což od-
povídá výsadbě asi 100 ha vinic. To zna-
mená, že podíl PIWI odrůd v Rakousku 
již překročil 1 % plochy vinic státu. Jed-
notlivé spolkové země mají své listiny 
povolených odrůd, přibližně je mezi 
nimi 15 až 25 PIWI odrůd. Vesměs jsou 
to odrůdy německé, švýcarské, rakouské 
a maďarská Bianca. V Horním Rakousku 
je povolena i moravská Malverina. 

V poslední době se nejvíce z PIWI 
odrůd vysazují Blütenmuskateller (Rus-
ko), Donauriesling (Rakousko) a Musca-
ris (Německo). Diskutuje se o povolení 
dalších odrůd, jako jsou Donauveltliner 
(Rakousko), Cal. 6-04 (Švýcarsko), Sau-
vignon Soyhieres (Švýcarsko), Chardonel 
(USA), Pinot nova (Rakousko), Cerason 
(Morava), VB 91-26-29 (Švýcarsko). Pro 
jakostní vína, zemská vína a vína s pří-
vlastkem jsou zatím povoleny je n dvě 
rakouské odrůdy: Roesler a Rathay.
DER WINZER/6-2018/JS

50 let odrůdy Johanniter, bílého 
PIWI-průkopníka

Bílá vína s názvem „Johanniter“ mo-
hou asociovat u  konzumentů spíše 
souvislost s církevním Řádem johanitů 
(maltézských rytířů) a sítí jejich nemoc-
nic. Ve skutečnosti je tomu jinak. Tímto 
názvem PIWI odrůdy révy byla vzdána 
čest jejímu šlechtiteli ze Státního vinař-
ského institutu Freiburg, kterým byl Dr. 
Johannes Zimmermann. Pan Zimmer-
mann navázal při šlechtění této odrů-
dy na práci svého dědy, který již v roce 
1939 zkřížil Pinot gris s Chrupkou bílou. 
(Chrupka bílá byla tehdy v Bádensku 
nejčastější odrůdou.) V červnu 1954 opy-
lyl květenství tohoto keře francouzskou 
rezistentní odrůdou Seyve-Villard 12.481. 

Tím získal dobrého donora rezistence 
proti padlí révy, který získal označení 
FR 589-54. S ním v dalších desetiletích 
pilně křížil různé evropské odrůdy, aby 
dosáhl jejich vyšší odolnosti vůči hou-
bovým chorobám. To se mu nakonec 
podařilo v roce 1968, kdy použil odrůdu 
Ryzlink rýnský jako matku a FR 589-54 
jako otce. Semenáč dostal označení FR 
177-68. O jeho výběr a následnou regist-
raci v roce 1997 pod názvem Johanniter 
se zasloužil následovník Dr. Zimmer-
manna, Dr. Norbert Becker.

Odrůda Johanniter je velmi zajíma-
vá pro vinaře a její víno zase pro kon-
zumenty. Přesto je v Německu zatím 
málo rozšířená, pěstuje se na ploše mír-
ně přesahující 100 ha. Jinak se pěstuje 
i ve Švýcarsku, Rakousku, Belgii a Nizo-
zemsku. Není tak náročná na stanoviště 
jako Ryzlink rýnský, postačují jí polohy 
jako odrůdě Müller Thurgau. Dává pak 
zde pravidelné výnosy mírně vyšší než 
Ryzlink rýnský, s vysokou cukernatos-
tí. Vinohradníkům se líbí její střední 
vzrůstnost a vzpřímený růst letorostů, 
především však odolnost proti mrazu 
a padlí. Běžně vyžaduje 2 až 3 ošetření 
biopřípravky, což je zajímavé především 
pro biopodniky. Tím je odrůda Johanni-
ter extrémně šetrná k životnímu pro-
středí. V chladných regionech jako jsou 
Belgie a Nizozemsko se po ryzlinkové 
matce projevují vysoké kyseliny.

Německá vína z této odrůdy jsou pří-
jemně ovocitá s jemným aromatem po 
hruškách, akátovém květu nebo ana-
nasu, zpravidla při vyváženém obsahu 
kyselin. V severní Itálii lehce přezrává, 
pak má nižší kyseliny a aroma jablečno-
-kalvádosové. Německá vína odrůdy Jo-
hanniter se většinou pohybují v rozsahu 
suchých až polosuchých a jsou univer-
zálním doplňkem jídla. V poslední době 
jsou oblíbená i jako základní víno pro se-
cco a sekty s dlouhodobým potenciálem 
ležení. Zajímavé jsou rozdíly mezi roční-
ky: v chladných letech se jeho chuť podo-
bá Ryzlinku rýnskému, v teplých letech 
jemnému Pinot blanc. Je rovněž dob-
rým ukazatelem terroir – bylinné aroma 
vzniká na vápenitých půdách s lastura-
mi a květinové na půdách písčitých. Vína 
z této odrůdy získávají medaile na mezi-
národních soutěžích, např. na soutěžích 
Bioweinpreis nebo PIWI  Weinpreis. 

Čas ale nelze zastavit, i šlechtitelé ob-
jevili kvalitu odrůdy Johanniter a použili 
ji k dalšímu křížení. Její děti musí ještě 
projít zkouškami. Pro odrůdu révy vinné 
neznamená padesátka žádný věk. Srdečné 
blahopřání mladistvé odrůdě Johanniter!
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Veitshöchheim, září 2018
JOSEF ENGELHART, PRESIDENT, PŘEKLAD 

JIŘÍ SEDLO, VICEPRESIDENT PIWI 

INTERNATIONAL E.V.

Sklizeň hroznů byla v  Sasku-An-
hhaltsku zahájena tak brzy, jako ni-
kdy předtím

23. 08. 2018 Sachsen-Anhalt, Frey-
burg/Gleina

Největší producent hroznů ve východ-
ním Německu, Vinařské družstvo Frey-
burg zahájilo sklizeň hroznů. Sklízeli 
PIWI odrůdu Solaris, celkem 4 tuny při 
21 oNM. V běžných letech tam dosahuje 
15 až 18 oNM. Kvůli suchu byly bobule 
menší, ale vinaři počítají s tím, že kvalita 
nahradí množství.

Družstvo sdružuje 400 vinařů s cel-
kem 770 ha vinohradů ve vinařské ob-
lasti Saale-Unstrut. Typickými jsou bílá 
vína odrůd Müller Thurgau, Sylvánské 
zelené, Pinot blanc a gris a Ryzlink rýn-
ský. Z modrých odrůd pak Dornfelder 
a Modrý Portugal.
ZDROJ: WWW.VOLKSSTIMME.DE, 23. 8. 2018

Záchrana starých vinic v Chile a JAR
V  posledních letech spustily Chi-

le a Jižní Afrika projekty na záchranu 
starých vinohradů. Nový trend, víno ze 
starých vinohradů, nabývá dynamiku. 
V JAR jde o soukromý projekt. Za „starý 
vinohrad“ je považována vinice nad 35 
let věku. Označení je možné uvádět na 
etiketu láhve s vínem.

V Chile byl otevřen vládní program 
„Nodo Estratégico Chile Vitivinícola 
2.0“. Týká se změny klimatu, vývoje no-
vých vinařských produktů, záchrany ge-
netických zdrojů révy a je otevřen i pro 
soukromé další iniciativy. Aby se vytvo-
řil trh pro novou známku „staré vinice“, 
vláda financovala prezentace v Anglii, 
Kolumbii a USA. V Chile existují vino-
hrady až 150 let staré.
ZDROJ: WWW.ANDESWINES.COM/31. 8. 2018/

JS

Nevyzrálé, malé ročníky vína, již ne-
jsou

Letošní rok byl extrémní, co se týče 
teploty a sucha. Ale dřívější generace ne-

měly možnost získávat tak kvalitní vína 
jaké jsou nyní. Naši dědové se museli 
starat o to, aby hrozny dostatečně do-
zrály. Například rok 1976 byl velmi teplý, 
ale oba následující byly teplotně podprů-
měrné. To se už v současnosti nestává. 
Úplné dozrání hroznů je dnes automa-
tické. Také výnosy hroznů jsou stabilněj-
ší. Před 30 až 40 lety bylo počasí během 
kvetení révy často velmi nevhodné. Kla-
dy se ale kompenzují i zápory. Vyšší tep-
loty a kvalita hroznů znamenají v tep-
lejších regionech i postupnou výměnu 
odrůd. V severnějších regionech, jako je 
například Anglie, se úspěšně zavádí pěs-
tování révy a produkce šumivého vína, 
které může úspěšně konkurovat napří-
klad regionu Champagne. 
ZDROJ: DE.FINANCE.YAHOO.COM, JS

Evropský soudní dvůr dal za pravdu 
České republice. Vyhráli jsme spor 
o dotace (špačci)

Praha 7. září 2018 – Rozsudek Evrop-
ského soudního dvoru je jednoznačný 
úspěch pro Českou republiku. ČR se do-
máhala zrušení rozsudku Tribunálu EU 
a rozhodnutí Evropské komise, podle 
kterých jí byly vyloučeny finanční pro-
středky ve výši 2 123 199 EUR. Případ se 
vztahoval k dotacím na ochranu vinic 
proti poškození způsobovanému zvěří 
a ptactvem. O tuto sumu byly evropské 
prostředky určené našim žadatelům ze-
mědělských dotací pokráceny. Uvedená 
částka však bude České republice vráce-
na zpět.

V lednu 2010 Evropská komise pro-
vedla v České republice auditní šetření 
zaměřující se na problematiku restruk-
turalizace a přeměny vinic, jehož ad-
ministrace plně spadá do kompetence 
Státního zemědělského intervenčního 
fondu. Ve své zprávě z tohoto audi-
tu Evropská komise konstatovala, že 
u opatření týkajícího se aktivní a pa-
sivní ochrany před ptactvem a zvěří 
není splněn jeho cíl, tj. zvýšení konku-
renceschopnosti výrobců vína. Zároveň 
navrhla vyloučit v rámci Evropského 
zemědělského záručního fondu (EZZF) 
za finanční roky 2010–2012 výdaje 
v celkové výši 2 123 199,04 EUR. Pro-
tože ČR s tímto nálezem nesouhlasila, 
podala žalobu k Tribunálu EU, kterým 
se domáhala zrušení rozhodnutí EK. 
Tribunál EU však tuto žalobu zamítl, 
proto se ČR obrátila k Soudnímu dvo-
ru EU.

Soudní dvůr EU v uvedeném sporu 
rozhodl ve prospěch České republiky. Ve 
svém rozsudku z 6. září 2018 konstatoval, 
že se Tribunál dopustil nesprávného práv-
ního posouzení a zároveň zrušil Provádě-
cí rozhodnutí Komise (EU) č. 2015/103 na 
vyloučení finančních výdajů ve výši 2 123 
199,04 EUR. Tuto finanční částku, o kte-
rou byly prostředky na dotace České re-
publice sníženy, obdržíme zpět.
Vladimíra Nováková, tisková mluvčí 
SZIF

Kasační opravný prostředek podaný 
dne 4. ledna 2017 Česká republika pro-
ti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) 
vydanému dne 20. října 2016 ve věci 
T-141/15, Česká republika v. Komise

Účastníci řízení
Účastníci řízení podávající kasační 

opravný prostředek: Česká republika 
(zástupci: M. Smolek, J. Vláčil a J. Pavliš, 
zmocněnci). Další účastníci řízení: Ev-
ropská komise

Předmět
Kasační opravný prostředek proti roz-

sudku Tribunálu Evropské unie ze dne 
20. října 2016 ve věci T-141/15, Česká re-
publika v. Komise (dále jen „napadený 
rozsudek“), ve které se Česká republi-
ka domáhala zrušení prováděcího roz-
hodnutí Komise (EU) 2015/103 ze dne 
16. ledna 2015, kterým se z financování 
Evropskou unií vylučují některé výda-
je vynaložené členskými státy v rámci 
Evropského zemědělského záručního 
fondu (EZZF) a v rámci Evropského ze-
mědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2015) 
53) (dále jen „napadené rozhodnutí“) 
v části, kterou se vylučují výdaje vyna-
ložené Českou republikou v letech 2010 
až 2012 v celkové výši 2 123 199,04 EUR.

Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní 
dvůr:

• zrušil napadený rozsudek,
• zrušil napadené rozhodnutí v roz-

sahu, v  němž vylučuje výdaje 
v celkové výši 2.123.199,04 EUR 
vynaložené Českou republikou, a

• uložil Evropské komisi náhradu 
nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného pro-
středku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného 
prostředku předkládá navrhovatelka tři 
důvody:
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První důvod kasačního opravného 
prostředku vychází z porušení článku 
11 nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze 
dne 28. dubna 2008 o společné organi-
zaci trhu s vínem (dále jen „nařízení č. 
479/2008“). Tribunál se v napadeném 
rozsudku dopustil nesprávného právní-
ho posouzení, když dospěl k závěru, že 
článek 11 uvedeného nařízení se nevzta-
huje na opatření spočívající v ochraně 
keřů vinné révy proti poškození způso-
bovanému zvěří a/nebo ptactvem.

Druhý důvod kasačního opravného 
prostředku vychází z porušení čl. 5 odst. 
2 nařízení č. 479/2008 a zásad právní 
jistoty a legitimního očekávání. Tribu-
nál se v napadeném rozsudku dopustil 
nesprávného právního posouzení, když 
rozhodl, že Evropská komise může ur-
čitá opatření prohlásit za zcela nezpů-
sobilá pro financování Unií a z tohoto 
důvodu vyloučit z financování veškeré 
výdaje vynaložené na tato opatření, 
přestože sama Evropská komise způ-
sobilost těchto opatření zkoumala při 
posuzování návrhu programu podpory 
a nevznesla žádné námitky.

Třetí důvod kasačního opravného 
prostředku vychází z porušení článku 
41 Listiny základních práv Evropské 
unie ve spojení s článkem 31 naříze-
ní Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. 
června 2005 o financování společné 
zemědělské politiky, resp. s článkem 
52 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. pro-
since 2013 o financování, řízení a sle-
dování společné zemědělské politiky, 
a s články 11 a 16 nařízení Komise (ES) 
č. 885/2006 (5) ze dne 21. června 2006, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, po-
kud jde o akreditaci platebních agen-
tur a dalších subjektů a schválení účet-
ní závěrky EZZF a EZFRV. Tribunál se 
v napadeném rozsudku dopustil ne-
správného právního posouzení, když 
došel k závěru, že Evropská komise 
mohla z financování Unií vyloučit vý-
daje za období, vůči němuž byla České 
republice upřena možnost se vyjádřit 
podle procedury stanovené pro korek-
ce v oblasti zemědělství.

Rozhodnutí generální soudkyně Juli-
ane Kokott z 12. dubna 2018:

• rozhodnutí soudu z 20. 10. 2016 
se ruší;

• rozhodnutí o neoprávněném užití 
prostředků se ruší;

• soudní náklady ponese Komise. 
PRÁVNÍ AKT C 4/17 P ČESKÉ REPUBLIKY 

PROTI EVROPSKÉ KOMISI/JS

Mladí Italové se vracejí na venkov 
farmařit

Vyšší příjmy než v průmyslových obo-
rech a dotace až milion eur patří mezi 
hlavní důvody, proč se stále více lidí 
v Itálii pouští do zemědělství. Italské 
ministerstvo zemědělství registruje str-
mý nárůst počtu žádostí o podporu pro 
mladé začínající zemědělce. Svaz drob-
ných a středně velkých zemědělců Col-
diretti na letošním Open Day konaném 
v jihoitalském Bari oznámil, že loni jich 
bylo podáno už 30 tisíc. Počet žádostí 
o dotace či jinou asistenci při zahájení 
zemědělské činnosti tak od roku 2013 
vzrostl na šestinásobek. Ministerstvo 
očekává, že v roce 2020 jich bude zhru-
ba 50 tisíc. Z tohoto důvodu počítá stát-
ní rozpočet s růstem dotací pro příští 
rok až do výše jedné miliardy eur. „Ces-
ta zpět k zemědělství už není poslední 
útočiště někoho, kdo nemá dostatečné 
vzdělání a bojí se otevřít světu. Je to na-
opak nová cesta pro mladé vzdělané lidi 
s úmyslem postavit se na vlastní nohy 
a prosadit se,“ komentoval pro deník E15 
vzrůstající trend předseda svazu Coldi-
retti Roberto Moncalvo. Ministr země-
dělství v nové italské vládě Gian Marco 
Centinaio k tomu dodal: „Není se co di-
vit, italské zemědělské výrobky se staly 
symbolem kvality a kdekdo se je snaží 
okopírovat. Musíme tak intenzivněji bo-
jovat proti napodobeninám, které jsou 
v zahraničí stále častější.“

Ale poptávka po kvalitních produk-
tech není hlavním důvodem, proč stále 
více lidí míří farmařit na venkov. Jak 
zdůraznil šéf rezortu zemědělství, Itálie 
přišla během nedávno překonané hos-
podářské a sociální krize o 25 procent 
průmyslové základny a mnoho továren, 
které se zachránily, muselo silně stlačit 
mzdy. „A za 1400 eur čistého měsíčně 
toho moc nepořídíte. Zpočátku jsou sa-
mozřejmě výdaje vyšší než příjmy, ale 
během několika málo let, pokud si nový 
zemědělec vybere správnou produk-
ci a dobrý odběrní kontakt, může jeho 
průměrný výdělek stoupnout až na čtyři 
tisíce eur čistého měsíčně,“ dodal Cen-
tinaio.

Podle ministerstva zemědělství při-
šlo loni nejvíce žádostí ze Sicílie (4700) 
a Apulie (4540), ostatní hlavně ze sever-
ní Itálie. Dotace je přitom poskytována 
na šest let a může činit až jeden milion 
eur. Velmi aktivní je na poli pomoci mla-
dým zemědělcům například autonomní 
severoitalská provincie Trento. Z ofici-

álního věstníku okresu vyplývá, že loni 
zde byly ze 70 žádostí schváleny všech-
ny, a to v celkové výši 1,3 milionu eur. 
Z oblastí, kam směřuje státní podpora, 
převládá tradiční rostlinná výroba – na 
severu rýže, luštěniny a víno, na jihu 
především zelenina a kvalitní odrůdy ci-
trusů. Jelikož v Itálii již několik let kle-
sá spotřeba masa, soustředí se farmáři 
při chovu hovězího dobytka, ovcí a koz 
především na produkci kvalitních mlé-
kárenských výrobků.
ZDROJ: E15.CZ, AUTOR: JOSER KAŠPAR, 

4. 9. 2018

Zdravá Cola se špetkou marihuany: 
rýsuje se partnerství z rozumu

Americká společnost Coca-Cola jed-
ná s kanadským pěstitelem marihuany 
Aurora Cannabis o výrobě nápojů s ob-
sahem marihuany. Společnosti chtějí 
vyvinout zdraví prospěšné nápoje, které 
zmírní záněty, bolesti nebo křeče. Part-
nerství Coca-Coly a Aurory by zname-
nalo první vstup významného výrobce 
nealkoholických nápojů na trh konop-
ných výrobků. „Stejně jako řada jiných 
v nápojovém průmyslu i my se zajímá-
me o nepsychoaktivní kanabinoid CBD 
jako složku funkčních wellness nápo-
jů,“ uvedla firma Coca-Cola. Dodala, že 
v tuto chvíli nebyla přijata žádná roz-
hodnutí a že další spekulace nebude 
komentovat. Podobně se vyjádřil i její 
kanadský partner. V samostatném pro-
hlášení nicméně sdělil, že se o tyto ná-
poje zajímá a hodlá vstoupit na tento 
trh.

Rekreační užívání marihuany už le-
galizovaly některé státy v USA, Kanada 
se chystá plně legalizovat používání ko-
nopí k rekreačním účelům příští měsíc. 
S legalizací v dalších zemích světa tento 
tržní segment získává na přitažlivos-
ti. Severoamerická pivovarská skupina 
Molson Coors Brewing letos oznámila, 
že bude vyrábět nápoje s obsahem kono-
pí s firmou Hydropothecary, pivovar Co-
rona zase investoval miliardy dolarů do 
kanadského podniku Canopy Growth.
ZDROJ: IDNES.CZ, AUTOR: ČTK, 18. 9. 2018

Belgie zavede Nutri-Score 
Belgická ministryně zdravotnictví Ma-

ggie De Block uvedla, že zavede po vzoru 
Francie systém barevného označování 
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výživových údajů – Nutri-Score. „S touto 
volbou přispějeme ke snadnějšímu výbě-
ru zdravějších potravin," řekla. Francie 
zavedla systém dobrovolného označová-
ní v loňském roce. Využívá paletu barev 
od zelené po červenou, aby upozornila 
spotřebitele na množství cukru, soli 
nebo nasycených tuků v potravinách. 
Takové označování je však vnímáno 
jako kontroverzní. Legislativa EU umož-
ňuje přijmout národní systémy označo-
vání, pokud jsou dobrovolné a nebrání 
volnému obchodu. Nicméně mnoho 
výrobců potravin a také některé země, 
zejm. Itálie, se postavilo proti systémům 
podobným britským semaforům. Středo-
mořské země tvrdí, že barevná schémata 
diskriminují tradiční produkty, jako jsou 
tučné a slané sýry.
ZPRAVODAJ PK ČR 34/2018

Dánsko zavádí zálohy na obaly od 
šťáv a ovocných nápojů

Dánská vláda rozšiřuje systém záloh, 
do něhož zahrne také obaly používané 
na ovocné šťávy a ovocné koncentráty. 
Podle dánské vlády to bude přínosné pro 
spotřebitele a povzbudí recyklaci. Od 1. 
ledna 2020 budou moci Dánové vrátit 
obaly od džusů a koncentrátů společně 
s dalšími lahvemi označenými symbo-
lem zálohy v místním prodejním auto-
matu. Aby se zvýšila recyklace, dánská 
vláda rozšiřuje dánský depozitní systém. 
Kromě zvýšení recyklace se očekává, 
že rozšíření depozitního systému sníží 
množství odpadů, které jsou ukládány 
na skládky, a to právě z toho důvodu, že 
na obaly od džusů a koncentrátů bude 
záloha. Odhaduje se, že rozšíření systé-
mu záloh povede ke zvýšení recyklace 
o 4 až 5%.

Rozšíření záloh na další obaly před-
cházela rozsáhlá analýza dánského mi-
nisterstva životního prostředí a Dánské 
technické univerzity a je to první z mno-
ha iniciativ v připravovaném národním 
akčním plánu pro plasty.
ZPRAVODAJ PK ČR 34/2018

Řetězec testuje mobilní aplikaci, kte-
rá najde v obchodě zboží

Společnost Ahold, která v Česku pro-
vozuje obchody Albert, začala v Nizo-
zemsku zkoušet aplikaci, která ukazuje 
zákazníkům nejrychlejší cestu k vybra-

nému produktu. Zda se časem objeví 
i v tuzemsku, záleží na výsledcích testů. 
Nizozemský supermarket Albert Heijn 
v Hoofddorpu zahájil testování „na-
vigace po obchodě“ v srpnu. Po třech 
měsících vyhodnotí testovací provoz 
a  rozhodne o  dalším rozšíření nové 
technologie. „Asi se všichni shodneme, 
že nás nebaví hledat položky z nákup-
ního seznamu. Díky aplikaci se hledání 
stává minulostí a zákazníci v našich ob-
chodech už vždy snadno a rychle najdou 
cestu ke každému produktu, uvedl Ste-
ven de Kroes z oddělení vývoje Ahold. 
Zákazník do aplikace zadá název výrob-
ku, nebo si ho najde na seznamu. Jeho 
chytrý telefon ho díky propojení telefo-
nu s unikátními kódy zboží nasměruje 
k hledanému cíli. Svou cestu k požado-
vanému produktu zákazník může sledo-
vat na mapce obchodu v aplikaci.

Zkouší i placení u regálu
„Kolegové v Nizozemsku spustili pilot-

ní provoz aplikace před pár týdny. Přeje-
me jim úspěch a počkáme si na výsledky 
testovací fáze,“ řekla Novinkám mluvčí 
obchodů Albert v Česku Barbora Vanko. 
Ahold Delhaize testuje ve své mateřské 
zemi i další technologické inovace. Jde 
například o systém, který umožňuje 
zákazníkům rychle nakoupit a zaplatit, 
aniž by museli projít pokladnou. Platba 
bezkontaktní kartou probíhá přiložením 
k cenovce u daného zboží na regálu, což 
může být praktické hlavně u menších 
nákupů.
ZDROJ: NOVINKY.CZ, AUTOR: TOV, NOVINKY.

CZ, 21. 9. 2018

Směrnice o  nekalých obchodních 
praktikách by měla být uzavřena 
v únoru 2019 

Výbor AGRI by o návrhu zprávy ital-
ského europoslance P. De Castra (S&D) 
měl hlasovat 1. října 2018, v případě 
zdržení pak 9. října. Zpráva EP by měla 
být přijata na plenárním zasedání EP 
ke konci října a tím EP získá mandát 
k vyjednávání v rámci trialogu EP, EK 
a Rady. Trialogy by měly být zahájeny 
v rámci rakouského předsednictví, uza-
vření dohody plánuje rumunské před-
sednictví na únor 2019. EuroCommerce 
zastupující obchodní řetězce je proti 
přijetí směrnice. Podle něj bude její vý-
znam nulový vzhledem k tomu, že již ve 
většině členských států existuje národní 
legislativa, která UTP upravuje. Naproti 
tomu FoodDrinkEurope a Copa Cogeca 

ve společném prohlášení požadují roz-
šíření působnosti směrnice na všechny 
dodavatele (nyní vyňati velcí).
ZPRAVODAJ PK ČR 36/2018

Banány obsahují více cukru než v mi-
nulosti

Deník The Times informoval, že ob-
sah cukru se banánech se oproti obsahu 
před půl stoletím zvýšil o 25 %. „Zdra-
vé“ tropické ovoce tak přestává být pří-
liš vhodné pro tzv. dietáře – obsahuje 
v průměru 5 lžiček cukru, což je dobře 
přes polovinu doporučené denní dávky, 
zatímco v 50. a 60. letech to byly lžičky 
čtyři.
ZPRAVODAJ PK ČR 34/2018

Evropská komise – Tisková zpráva: 
Rok poté – obchodní dohoda mezi EU 
a Kanadou přináší pozitivní výsledky

Brusel 20. září 2018 – V pátek 21. září 
uplyne rok od prozatímního vstu-
pu Komplexní dohody o hospodářské 
a obchodní spolupráci (CETA) mezi EU 
a Kanadou v platnost. Vývozci z EU už 
začínají podle prvních signálů z dohody 
profitovat. Podle předběžných údajů lze 
už i v této fázi hovořit o úspěchu. Vývoz 
celkově vzrostl, přičemž mnohá odvětví 
zaznamenala velmi výrazný nárůst. 

Pozitivní trendy již od počátku
Kromě odstranění prakticky všech cel 

stimulovala CETA podnikatelské pro-
středí mezi EU a Kanadou. Evropským 
podnikům, které chtějí vyvážet, zajišťuje 
oceněnovanou právní jistotu. Na jasné zá-
věry je sice příliš brzy, ale první obchodní 
výsledky naznačují vývoj správným smě-
rem. Podle posledních statistických úda-
jů, jež se vztahují na období od října 2017 
do června 2018, vzrostl vývoz z EU oproti 
předcházejícímu roku o více než 7 %.

Některým odvětvím se v tomto ohle-
du obzvláště dařilo. Stroje a mechanická 
zařízení, jež tvoří pětinu vývozu z EU do 
Kanady, zaznamenaly nárůst o více než 
8 %. Vývoz léčivých přípravků, na které 
připadá 10 % vývozu z EU do Kanady, se 
pak zvýšil o 10 %. Růst vykázaly i další 
významné vývozní artikly EU: nábytek 
(10 %), parfémy a kosmeticka (11 %), 
obuv (8 %) a oděvy (11 %).

Povzbudivé údaje lze nalézt také u ze-
mědělských produktů: zvýšil se vývoz 
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ovoce a ořechů (29 %), čokolády (34 %), 
šumivého vína (11 %) a whisky (5 %).

Souvislosti
CETA nabízí evropským podnikům 

všech velikostí nové příležitosti k vý-
vozu do Kanady. Dohoda odstranila cla 
u 98 % produktů, jež jsou předmětem 
obchodu mezi EU a Kanadou. Poté, co 
nabudou účinnosti všechna snížení sa-
zeb, ušetří se na clech ročně přibližně 
590 milionů eur. Společnosti z EU také 
získají nejlepší přístup ke kanadským 
veřejným zakázkám, jaký byl dosud 
subjektům vně Kanady nabídnut, tzn. 
nejen k federálním zakázkám, ale i k za-
kázkám provincií a obcí. CETA vytváří 
nové příležitosti pro evropské zeměděl-
ce a producenty potravin, současně také 
chrání citlivá odvětví v EU. Díky dohodě 
se nyní může 143 vysoce kvalitních po-
travin a nápojů z EU (tzv.„zeměpisných 
označení“) prodávat v Kanadě pod svým 
názvem a  je zajištěna jejich ochrana 
před napodobováním.

Dohoda též poskytuje lepší podmínky 
poskytovatelům služeb, lepší mobilitu 
zaměstnancům firem, jakož i rámec pro 
vzájemné uznávání odborných kvalifika-
cí – od architektů po jeřábníky. Dohoda 
CETA platí prozatímně od 21. září 2017. 
Předtím její znění schválily členské státy 
v Radě a Evropský parlament. V plném 
rozsahu a s konečnou platností však 
vstoupí v platnost až poté, co ji ratifikují 
všechny členské státy EU.
(KRÁCENO)

Otázky a odpovědi k návrhu Komise 
ukončit sezónní změny času

Štrasburk 12. září 2018 – Proč je letní 
čas / zimní čas harmonizován na úrov-
ni EU? Většina členských států EU má 
dlouhou tradici úprav letního času, při-
čemž tato tradice často sahá až k první 
a druhé světové válce či k ropné krizi 
v sedmdesátých letech minulého století. 
Historicky členské státy zavedly posou-
vání času kvůli úsporám energie (přede-
vším uhlí pro výrobu elektřiny) a sjedno-
cení se sousedními zeměmi. Datum, kdy 
se čas posouval, bylo ale v jednotlivých 
zemích odlišné. Toto nekoordinované 
uplatňování časových změn (v různé 
dny) během roku způsobovalo problémy 
na vnitřním trhu, zejména v odvětví do-
pravy a energetiky. Postupně se zavedla 
evropská opatření, aby se datum pře-
chodu harmonizovalo, což ve výsledku 

přineslo směrnici 2000/84/ES, která se 
v současné době uplatňuje.

Jaká je situace ve zbytku světa?
V mezinárodním měřítku lze úpravy 

letního času zaznamenat v 60 zemích, 
hlavně v Severní Americe a Oceánii. 
Narůstá počet sousedů či obchodních 
partnerů EU, kteří se rozhodli buď úpra-
vu letního času nepoužívat nebo ji zru-
šit: tyto příklady zahrnují Island, Čína 
(1991–), Rusko (2011–), Bělorusko (2011–) 
a nedávno též Turecko (2016–). 

Proč Komise předkládá tento návrh?
Komise zařadila otázku střídání let-

ního a zimního času na svůj program, 
neboť Junckerova Komise se zavázala, 
že bude přednostně řešit důležité věci, 
zatímco členským státům ponechá mož-
nost rozhodovat v oblastech, kde jsou 
k tomu nejpovolanější. Po posouzení 
stávajícího systému sezónních změn 
času, kdy právní předpisy EU ukládají 
posun času každých šest měsíců, dospěla 
Komise k rozhodnutí, že, ač je zapotřebí 
zabránit roztříštěnosti, jsou členské stá-
ty nejpovolanější rozhodnout, zda chtějí 
zachovat trvalý letní či zimní čas.

Komise ve svém posouzení zohlednila 
celou řadu prvků, jako např. hlasová-
ní Evropského parlamentu o usnesení 
k tomuto tématu v únoru 2018, žádos-
ti ze strany některých členských států 
EU, analýzy dostupných podkladů, ja-
kož i veřejnou konzultaci, kterou Komi-
se uspořádala ve dnech 4. července až 
16. srpna 2018. V rámci této konzultace 
Komise obdržela 4,6 milionu odpovědí 
ze všech 28 členských států, což je his-
toricky vůbec nejvyšší počet odpovědí 
získaný v rámci veřejné konzultace po-
řádané Komisí. Podle konečných výsled-
ků se 84 % respondentů vyslovilo pro 
zrušení změny času. Všechny tyto sku-
tečnosti vedly Komisi k tomu, aby dnes 
navrhla ukončit sezónní změny času za 
současného zachování koordinovaného 
přístupu, který zaručí fungování vnitř-
ního trhu.

Co Komise navrhuje?
Komise navrhuje ukončit v EU v roce 

2019 režim změn času dvakrát ročně. 
Tím by se ukončila praxe posouvání ho-
din o hodinu dopředu v březnu a o ho-
dinu dozadu v říjnu. Aby se zamezilo 
jakékoli roztříštěnosti vnitřního trhu, 
rozhodnou členské státy, zda chtějí 
zachovat trvalý letní nebo zimní čas. 
O svém rozhodnutí uvědomí Komisi. 
Poté již nebudou moci uplatňovat re-

žim sezónních změn času. Členské státy 
budou i nadále moci rozhodovat o tom, 
které časové pásmo na svém území 
uplatní.

Jak a kdy by se navrhovaná změna 
provedla?

Podle návrhu Komise by v  zájmu 
hladkého přechodu na nový režim kaž-
dý stát do dubna 2019 Komisi oznámil, 
zda hodlá použít trvalý letní nebo zim-
ní čas. Toto rozhodnutí by mělo vychá-
zet z koordinace mezi členskými státy 
a případných konzultací a posouzení na 
vnitrostátní a evropské úrovni. Poslední 
povinná změna na letní čas by proběhla 
v neděli 31. března 2019. Poté by členské 
státy, které budou chtít trvale přejít na 
zimní čas, mohly ještě učinit jednu po-
slední sezónní změnu v neděli 27. října 
2019. Po tomto datu by již sezónní změ-
ny nebyly možné. Tento časový rámec je 
podmíněn tím, že Evropský parlament 
a Rada nejpozději do března 2019 návrh 
Komise přijmou.

Jaká časová pásma se budou v EU 
používat?

V současné době existují v EU tři zá-
kladní časová pásma: západoevropský 
čas (Irsko, Portugalsko, Spojené králov-
ství), středoevropský čas (17 členských 
států) a východoevropský čas (Bulhar-
sko, Estonsko, Finsko, Kypr, Litva, Lo-
tyšsko, Rumunsko a Řecko). Členské 
státy, které si zvolí trvalý letní čas, auto-
maticky přejdou na další časové pásmo 
(standardní čas + 1 hodina). Členské stá-
ty budou mít navíc možnost provádět 
změny svého standardního času, které 
nebudou spojené se změnami sezón-
ními. Návrh předpokládá, že se Komisi 
jakákoli změna časového pásma oznámí 
6 měsíců předem – aby mohly být včas 
provedeny úpravy časových systémů. 
Evropská komise (kráceno)

Evropská komise – Tisková zpráva: 
Evropa chrání – za rok 2017 zadrže-
li celníci na hranicích EU padělané 
zboží za více než 31 milionů eur

Brusel 27. září 2018 – Podle nově zve-
řejněných údajů Evropské komise zadr-
žely loni celní orgány na vnějších hrani-
cích EU padělky za více než 31 milionů 
eur. Jejich prodejní hodnota přesahuje 
dokonce 580 milionů eur.

Ačkoliv celková čísla od roku 2016 
klesla, čím dál větší podíl na zabaveném 



15Vinařský věstník 9/2018 zpět

zboží – 43 % – mají potenciálně nebez-
pečné padělané výrobky denní spotřeby, 
jako jsou zdravotnické výrobky, léčivé 
přípravky, hračky a elektronika. Celko-
vě byly mezi zabavenými padělky nejví-
ce zastoupeny potraviny, které tvořily 
celých 24 %. Následovaly hračky (11 %), 
cigarety (9 %) a oblečení (7 %).

Evropská unie chrání a bude chránit 
nejen zdraví spotřebitele, ale i duševní 
vlastnictví a práva podnikatelů. Z hle-

diska přepravy se 65 % zabaveného zbo-
ží dostalo do EU po moři, většinou ve 
velkých zásilkách. Dalších 14 % padělků 
bylo dovezeno letecky a 11 % v poštov-
ních a kurýrních zásilkách – ty obsaho-
valy většinou spotřební zboží jako boty, 
oblečení, kabelky a hodinky objednané 
online.

Přední zemí původu padělků, které se 
do EU dostávají, zůstává Čína. Nejvíce 
padělaného oblečení pochází z Turecka, 

většina mobilních telefonů a doplňků, 
inkoustových kazet a tonerů, CD, DVD, 
štítků, etiket a nálepek pak z Hongkon-
gu a Číny a Indie je hlavním „dodavate-
lem“ padělaných a potencionálně škodli-
vých léčivých přípravků. V 90 % případů 
bylo zabavené zboží zlikvidováno nebo 
bylo zahájeno soudní řízení pro poruše-
ní právních předpisů, případně trestně-
právní řízení.
EVROPSKÁ KOMISE (KRÁCENO)


