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Z domova

Ministerstvo zemědělství poskytne 
100 milionů korun na závlahy  

22. 10. 2018 – Tisková zpráva – Ochrana 
úrody při extrémním suchu i půdy před 
erozí, to jsou výhody závlah, s jejichž po-
řízením pomůže pěstitelům Ministerstvo 
zemědělství. Právě začalo přijímat žádos-
ti o příspěvek na jejich vybudování, cel-
kem má v této fázi připraveno na závlahy 
dotaci 100 milionů korun.

Ministerstvo zemědělství dnes vy-
hlásilo výzvu pro zemědělce na nákup 
zavlažovačů, příslušenství k závlahám, 
kapkových závlah pro zemědělské plo-
diny a na výstavbu nebo obnovu trub-
ních rozvodů, čerpacích stanic a jejich 
technologií.

„Jsme připraveni zemědělcům po-
skytnout příspěvek ve výši od padesáti 
do devadesáti procent pořizovacích ná-
kladů na pořízení závlahy nebo obnovu 
a výstavbu závlahových sítí. Klimatická 
situace je v posledních letech nepří-
znivá, dlouhá období sucha se budou 
pravděpodobně opakovat stále častěji. 
Funkční a úsporný závlahový systém se 
proto ukazuje jako klíčový pro zachová-
ní zemědělské produkce, zejména u ze-
leniny a ovoce,“ řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

Cílem programu „Podpora konku-
renceschopnosti agropotravinářského 
komplexu – závlahy – II. etapa“ je také 
snížení spotřeby vody na závlahy a ener-
getické náročnosti závlah. Závlahy jsou 
jedním z opatření na zmírnění dopadů 
klimatické změny. Mimo jiné přispívají 
k omezení vodní eroze, protože vlhké 
půdy přijímají a vsakují srážky mnohem 
lépe než přeschlé. Zároveň půdu chrání 
před větrnou erozí a následnou prašnos-
tí v ovzduší.

Žádosti od zemědělců a  závlahářů 
bude Ministerstvo přijímat od 22. 10. 
2018 do 28. 2. 2019. Kompletní podmín-
ky II. výzvy jsou uveřejněny na strán-
kách MZe.

Program na podporu závlah funguje 
od roku 2017, dosud v jeho rámci Mini-

sterstvo poskytlo podporu ve výši 61,5 
milionů korun. Dalších 90 milionů bylo 
přislíbeno a čeká se, až žadatelé doloží 
nezbytné podklady. Podpora je prozatím 
plánována do roku 2022.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ 

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Ministr zemědělství: V diskusi o na-
stavení pravidel pro slevy panuje shoda, 
věřím, že začátkem roku budeme mít 
konkrétní výsledky 

4. 10. 2018 – Tisková zpráva – Aktuál-
ní situaci v potravinářském průmyslu 
bylo věnováno dnešní Žofínské fórum 
v Praze. Ministr zemědělství Miroslav 
Toman na něm hovořil například o čes-
kých potravinách, soběstačnosti, dovozu 
potravin a v této souvislosti také o ploš-
ném monitoringu dovozů vepřového 
masa i tepelně neopracovaných výrob-
ků z nich. Věnoval se rovněž obchodním 
řetězcům a slevovým akcím.

„Když se podíváme na dovozy vepřo-
vého masa, vidíme, že rok od roku stou-
pají. Za letošní první pololetí se v po-
rovnání se stejným obdobím loňského 
roku dovezlo o 5000 tun vepřového 
masa více. Podobné je to i u drůbežího 
masa. O tom, jak to vypadá, když do-
vážíme například jablka, která jsme zde 
schopni sami vypěstovat v naprosto 
nadstandardní kvalitě, svědčí přehled 
týkající se bezpečnosti potravin. V pol-
ských jablkách byl opakovaně, celkem 
sedmkrát, nalezen buď v Evropské unii 
zcela zakázaný pesticid, nebo pesticid 
sice schválený, ale v několikanásobně 
větším množství než je povoleno,“ řekl 
ministr Toman. Připomněl, že naproti 
tomu při kontrolách Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce z kontrolo-
vaných šarží nevyhovělo necelých 10 
procent z Česka, ale už 17 procent z EU 
a více než čtvrtina dovozů ze třetích 
zemí.

V této souvislosti Miroslav Toman 
hovořil o obchodních řetězcích, které 
v dovozech a podílu českých potravin 
na trhu hrají velkou roli. „Snahy upra-
vit a zprůhlednit dodavatelsko-odběra-
telské vztahy jsou dlouhodobé a jejich 
výsledkem je i zákon o významné tržní 
síle, který jednoznačně prokázal pozitiv-
ní vliv na chování řetězců. Třeba i tím, 
že výrazně zlepšil dobu splatnosti, což 
v praxi uvolnilo podle analýzy 20 až 30 
miliard korun podnikatelských zdrojů, 
které byly vázány ve zboží, jestliže doba 
splatnosti byla místo 30 dnů 90,“ uve-
dl ministr Toman. Evropská unie letos 
představila Směrnici o nekalých obchod-
ních praktikách v rámci potravinového 
řetězce. Ta dává členským státům mož-
nost, aby na svém území stanovily přís-
nější podmínky nad rámec opatření této 
směrnice. Česká republika tento návrh 
obecně podporuje a při jeho projednává-
ní je připravena podpořit i případné roz-
šíření seznamu praktik považovaných za 
nekalé nebo rozšíření působnosti směr-
nice na všechny články potravinového 
řetězce.

Když ministr Toman hovořil o slevo-
vých akcích, zdůraznil, že jeho záměrem 
není je rušit, ale vnést do nich určitý řád. 
„Jen pro ilustraci, zatímco v roce 2007 
se podíl zboží prodaného ve slevových 
akcích pohyboval na úrovni 30 procent, 
loni to bylo už přes 50 procent. Největ-
ší podíl zboží prodaného v akci, a to 80 
procent, je u másla či vajec. Nastavení 
pravidel pro fungování slevových akcí 
nyní probíráme se zástupci jednotlivých 
obchodních řetězců, kdy se nabízí něko-
lik možností řešení, například snížení 
podílu prodeje v promo akcích nebo na-
stavení maximální výše slevy. Jsem rád, 
že nad nutností nastavit pravidla pro 
slevy panuje shoda, takže pevně doufám, 
že na začátku příštího roku již přinese 
tato debata konkrétní výsledky,“ řekl 
ministr zemědělství Toman.

V části věnované nezávislosti na do-
vozech a českým potravinám na pul-
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tech obchodů, ministr zmínil nutnost 
posílit také konkurenceschopnost čes-
kých zpracovatelů v podobě investic do 
technologií, inovací či pro vývoj nových 
výrobků. Podle něj je třeba si uvědomit, 
že jediným národním dotačním titulem 
pro potravinářský průmysl je takzvaný 
DT 13, na který byla v posledních 6 le-
tech vyplacena celková podpora ve výši 
zhruba 1,7 miliardy korun na celkem 239 
projektů, což je v porovnání se země-
dělskými dotacemi částka na úrovní asi 
3 %. „Těší mě, že se alespoň v posledních 
třech letech podařilo navýšit alokova-
nou částku na 400 miliónů korun, byť 
notifikovaná částka je na úrovni 600 mi-
liónů korun. Pro příští rok bychom pro-
to chtěli tuto částku ještě zvýšit, a to na 
celkových 500 miliónů korun,“ řekl mi-
nistr Miroslav Toman.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ 

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Ministerstvo zemědělství odstarto-
valo čtvrtou etapu protipovodňo-
vých opatření. Dá na ně 4,6 miliardy 
korun 

17. 10. 2018 – Tisková zpráva – Ministr 
zemědělství Miroslav Toman podepsal 
pravidla programu Podpora prevence 
před povodněmi IV. Do roku 2024 tak 
vzniknou protipovodňová opatření, ze-
jména v oblastech s významným povod-
ňovým rizikem, s celkovým příspěvkem 
ze státního rozpočtu ve výši 4,6 miliardy 
korun. Program navazuje na třetí etapu 
prevence před povodněmi z let 2014-2019.

Protipovodňová opatření ve čtvrté 
etapě budou zahrnovat budování no-
vých retenčních prostorů, úpravy exis-
tujících vodních nádrží, opatření k rozli-
vům povodní, zvyšování kapacity koryt, 
výstavbu ochranných hrází i zajištění 
projektové dokumentace významných 
akcí.

„Plánujeme vybudovat například poldr 
Kutřín na vodním toku Krounka v po-
vodí Labe s předpokládanými náklady 
téměř půl miliardy korun, dílčí opatření 
v povodí horního toku řeky Opavy za 
přibližně 1 miliardu nebo protipovod-
ňové opatření v Hranicích na Moravě 
a Husinci či rekonstrukci vodního díla 
Jezeří,“ řekl ministr Miroslav Toman.

O podporu mohou žádat obce a správ-
ci vodních toků, tedy státní podniky 
Povodí a Lesy ČR. Výše dotace se bude 
pohybovat mezi 70 až 95 % stavebních 
nebo projektových nákladů.

Projekty protipovodňové ochrany se 
zabývají všemi aspekty zvládání povod-
ňových situací v povodích a navrhují 
vhodné kombinace technických opatře-
ní na vodních tocích a přírodě blízkých 
opatření. S ohledem na aktuální klima-
tické změny a extrémní počasí povedou 
plánovaná opatření také ke zlepšení 
vodního režimu v krajině.

V probíhající třetí etapě programu 
prevence před povodněmi Ministerstvo 
zemědělství poskytne 1,6 miliardy korun 
a předpokládá, že v závěru etapy částka 
dosáhne téměř 3 miliardy korun. Tato 
etapa je přednostně zaměřena na opat-
ření zajišťující retenci – zadržení vody 
v poldrech a vodních nádržích a současně 
také na nezbytná opatření podél vodních 
toků. Mezi významné akce patří například 
vybudování suché nádrže Jelení, zvýšení 
retence vodního díla Šance nebo zvýšení 
kapacity koryta řeky Moravy v Olomouci.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ 

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Ze zprávy: Výsledky agrochemického 
zkoušení zemědělských půd za obdo-
bí 2012–2017

Celkem byly v letech 2012 až 2017 pro-
zkoušeny půdy na 6.370 ha vinic s násle-
dujícími výsledky:

• Průměrné pH viničních půd činí 
7,2, jsou tedy většinou alkalické, 
pouze 3,5 % vinic má kyselé půdy.

• Obsah fosforu je v  průměru 
93 mg/kg, nízký obsah je téměř 
u 1/3 vinic.

• Průměrný obsah draslíku činí 
294 mg/kg, nízký obsah je téměř 
u 1/10 viničních půd.

• Hořčíku je v průměru 342 mg/
kg, půdy s nízkým obsahem tvoří 
přes 8 %.

• Vápník se vyskytuje v průměrném 
množství 9.006 mg/kg a je asi tří-
násobný oproti průměru všech 
půd ČR.

• Síra se ve vinicích nachází v prů-
měrném množství 11,7 mg/kg, za 
dobrý obsah je považováno 31 až 
40 mg/kg. Ve vinicích je tak nej-
nižší její obsah ze všech kategorií 
využití půdy (v půdách chmelnic 
je 3x vyšší).

Bór: Ve speciálních kulturách (chmel-
nicích, vinicích, ovocných sadech) jsou 
vyšší výměry v kategorii vysokého obsa-
hu bóru. Ve vinicích je to u 65 % výměry.

Měď: Ve speciálních kulturách, zejmé-
na v chmelnicích (v průměru 44,79 mg/
kg), vinicích, ovocných sadech jsou vý-
znamnější výměry v kategorii vysokého 
obsahu Cu, což souvisí s používanými 
přípravky na ochranu rostlin obsahují-
cími měď. U 85 % plochy vinic je vysoký 
obsah mědi, pouze u 1,5 % je nízký. 

Zinek je v nízkém množství pouze na 
necelých 8 % plochy vinic, zbývající plo-
cha je z poloviny v kategorii středního 
a z druhé poloviny vysokého obsahu.

Manganu je ve viničních půdách ze ¾ 
optimální množství a pouze v 1 % plo-
chy je v nedostatku.

Obdobně ve vinicích převažují 
(z 80 %) půdy středně zásobené žele-
zem, nízký obsah vykazuje necelých 
15 % plochy.

Organické hmoty vykazují vinice 
(1,67 % oxidovatelného uhlíku) nejvíce, 
hned za trvalými travními porosty, ná-
sleduje orná půda.
ZDROJ: ÚKZÚZ, AUTOR: ING. MICHAELA 

SMATANOVÁ, PH.D., ING. ALEŠ SUŠIL, 2018

Malí farmáři mají naši podporu. 
Nesouhlasíme s tvrzeními, která se 
objevují v médiích, že upřednostňu-
jeme velké zemědělské podniky před 
těmi malými

Dovolte nám vysvětlit náš postoj 
a také konkrétní kroky, které na pod-
poru malých farmářů podnikáme. Tře-
ba v Programu rozvoje venkova (PRV) 
jsou malé a střední podniky dlouhodobě 
preferovány. V mnoha programech jsou 
zvýhodňovány preferenčními kritérii, 
a mají tak v soutěži o dotaci bodovou 
konkurenční výhodu. Čím menší podnik, 
tím více bodů nebo vyšší míra podpory.

Rozložení schválených dotací dle výše 
dotace – celkem

 

21 %
mikro

21 %
malé

33 %
střední

33 %
velké
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Z  pohledu na grafické znázornění 
schválených podpor pro mikro, malé 
a středních podniky je zcela evidentní 
jejich zásadní podpora. Velké podniky 
berou jen 25 % z prostředků operací 
zaměřených na modernizace a inovace. 
V PRV 2014–2020 jsme pro ně vytvořili 
i samostatnou finanční obálku, aby ne-
musely soupeřit s velkými podniky. Na 
rozdíl od větších projektů je úspěšnost 
malých projektů v rámci investic do 
zemědělských podniků 74 %. V tomto 
programovacím období už bylo v rámci 
malých projektů podáno 4 791 žádostí 
s celkovou částkou 1 763 milionů korun. 
Přičemž porovnáme-li celé období 2007-
2013, bylo v investicích do zemědělských 
podniků podpořeno 1 000 žádostí s do-
tací pouhých 232 milionů korun.
ZPRÁVY Z MZE, ŘÍJEN 2018

Zákaz plošné aplikace glyfosátu
Od 1. ledna 2019 nebudou moci země-

dělci používat přípravky s obsahem gly-
fosátu pro tzv. desikaci, tedy urychlení 
dozrávání některých plodin či zvýšení 
podílu sušiny porostu před sklizní, ome-
zí se rovněž plošné používání glyfosátu. 
Změnu pravidel použití pro nakládání 
s přípravky obsahujícími glyfosát umož-
nilo prováděcí nařízení Evropské komi-
se. To sice obnovilo schválení účinné 
látky glyfosát (konec platnosti je stano-
ven na 15. prosince 2022), současně však 
umožnilo členským státům, aby na ná-
rodní úrovni rozhodly o omezení jejího 
použití.
ZPRÁVY Z MZE, ŘÍJEN 2018

„Cestou za chutěmi“ – 13-ti dílný te-
levizní cyklus Agrární komory ČR 
o zemědělství v České televizi 

V Praze dne 31. října 2018 - Agrární 
komora ČR ve spolupráci s Beny TV 
připravila cyklus dokumentárně vzdělá-
vacích programů o českém zemědělství, 
který pod názvem „Cestou za chutěmi“ 
začne dne 5. listopadu 2018 vysílat Čes-
ká televize na svém 2. programu, a to 
v pravidelném harmonogramu pondělí 
a čtvrtek, vždy od 18:30 hod., a to až do 
17. prosince.

Třináct dílů po deseti minutách před-
staví divákům moderní české země-
dělství v jeho šíři aktivit, ukáže práci 

v krajině, pěstování plodin, chov hos-
podářských zvířat, zpracování komodit 
a výrobu potravin v provázanosti na 
český venkov a využívání a ochranu 
přírodních zdrojů, a to formou zajíma-
vého vyprávění v atraktivním grafickém 
zpracování. Motivy vzniku TV cyklu 
upřesnil Zdeněk Jandejsek, prezident 
AK ČR: „Naším cílem je ukázat českému 
spotřebiteli reálnou podobu současného 
zemědělství a práce zemědělců ve zvo-
lených základních odvětví v celé jejich 
hloubce a pestrosti. Ačkoliv vycházíme 
z bohatých tradic a odkazu našich před-
ků, je dnešní zemědělství zároveň velice 
moderní sektor s technickými a techno-
logickými vymoženostmi, které do znač-
né míry odstranily fyzickou náročnost 
a potřebu lidské práce a v mnohem větší 
míře také dbají na ochranu krajiny, vod, 
ovzduší či půdy s důrazem na racionální 
práci na polích a pohodu chovaných zví-
řat. Rádi bychom podnítili zájem divá-
ků, tedy spotřebitelů o kvalitní a chutné 
české potraviny, a současně tím probu-
dili hrdost na práci, kterou pro celou 
společnost zemědělci vykonávají.“

Hlavním průvodcem každého dílu je 
jedna zvolená komodita, a z ní vyrobená 
potravina, kterou budeme sledovat v její 
cestě od pole až na talíř. Pořadí dílů je 
následující Mléko, Zelenina, Ovčí a kozí 
sýry, Rostlinné oleje, Vejce, Brambory, 
Hovězí maso, Mošty, Pstruzi, Houby, 
Vepřové maso, Cukr a Pečivo. Průvod-
cem pořadu je Otakar Brousek ml. Díly 
budou po svém odvysílání v premiéře 
dostupné přímo i na stránkách České 
televize https://www.ceskatelevize.cz/
porady/12351463452-cestou-za-chutemi/
dily/ 
ING. JIŘÍ FELČÁREK, ÚŘAD AGRÁRNÍ 

KOMORY ČR

Nové vinice v Praze
V pražské Troji přibyly meziročně 2 

hektary vinic, nyní jich je celkem 14,6 
hektaru. Největší vinice v Praze jsou 
v Troji, které dosahují 9,1 hektaru.
ZPRÁVY Z MZE, ŘÍJEN 2018

Staropramen od listopadu zdraží to-
čené pivo. Roste cena chmele i energií

Pivovary Staropramen, druhý nej-
větší tuzemský výrobce piva, od listo-

padu zdraží točené pivo, tedy sudové 
a tankové, v průměru o 3,2 procenta. 
Pivovar přitom zdražoval už na jaře. 
Za plechovkové a lahvové pivo si teď 
zákazníci připlatí zhruba korunu. Za 
vyšší ceny mohou rostoucí výrobní ná-
klady. Ceny se tak zvýší u většiny tan-
kových ležáků a prémiových piv o 0,6 
koruny až 1,4 koruny na půllitr, nej-
prodávanější ležáky pak zdraží zhruba 
o korunu. Za nárůstem ceny stojí po-
dle Barvíka růst výrobních nákladů, 
zejména zdražování chmele, ječmene 
nebo energií.

Letos na jaře jsme díky tlaku rostou-
cích nákladů zvyšovali ceny vybraných 
lahvových a plechovkových piv, jejichž 
cenová úroveň především v promočních 
akcích byla pro nás dlouhodobě neudr-
žitelná. Další růst nákladů v průběhu le-
tošního roku nás nyní nutí upravit ceny 
především sudových a tankových ležáků 
a prémiových piv,“ vysvětluje generální 
ředitel společnosti Petr Kovařík. Podle 
něj dojde ke změně cen u některých 
druhů piv po dvou letech, u některých 
po čtyřech letech. „Ceny jsme i přes růst 
nákladů drželi, abychom tímto podpo-
řili naše partnery z řad hospodských 
a restauratérů. Ze stejného důvodu jsme 
se nyní rozhodli nezvyšovat ceny větši-
ny výčepních piv,“ dodal Kovařík. Podle 
mluvčího Pavla Barvíka se ke změnám 
cen snaží pivovar u každého výrobku 
přistupovat individuálně. „Cílem tohoto 
přístupu je provést pouze opravdu nevy-
hnutelné úpravy cen a zmírnění dopadu 
změn cen na spotřebitele a také na naše 
obchodní partnery,“ uzavřel mluvčí.

Největší český pivovar Plzeňský 
Prazdroj již ceny zvýšil od října, kdy 
zdražil v průměru o 3,7 procenta, ze-
jména u ležáků a prémiových piv. V re-
akci na to již zdražily i některé pražské 
restaurace, například Bredovský dvůr 
v pražské ulici Politických vězňů zdražil 
půllitr plzeňského piva o 8,5 procenta na 
51 korun, tedy o čtyři koruny na půllitr. 
Jiné restaurace v centru Prahy však stá-
le drží cenu pod 50 korunami, například 
podle webu Kolkovny v Celnici je stále 
za 49 korun za půllitr a za 89 korun za 
tuplák.

Dražší bude i Budějovický Budvar
Mluvčí Prazdroje Jitka Němečková 

v září uvedla, že od října zdraží pivovar 
cenu Pilsner Urquell o 1,5 koruny na půl-
litr. „Konečnou cenu si určuje obchodník 
sám, nemůžeme předjímat jeho reakci. 
Vzhledem k tomu, že nový ceník je plat-
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ný od 1. října, je těžké komentovat, o ko-
lik hospody a restaurace zdraží. Jen do-
dám, že naše současná úprava cen nijak 
nesouvisí s vládou schváleným snížením 
DPH na čepované pivo, které vnímáme 
jako kompenzaci hospodám při vyrovná-
vaní se zavedením EET a zákazem kou-
ření,“ dodala mluvčí.

Pivo zdraží nejspíš příští rok i Bu-
dějovický Budvar. Několikaprocentní 
růst cen by se měl týkat zboží nabíze-
ného v obchodech při slevových akcích. 
„Obecně jsem přesvědčený o tom, že ty 
promoční ceny jsou příliš nízké. V minu-
losti byly hodně nízké, teď bude potře-
ba nějakých dílčích změn,“ řekl již dříve 
ČTK ředitel Budvaru Petr Dvořák.

Pivovary Staropramen loni prodaly 
3,1 milionu hektolitrů piva, meziročně 
o 6000 hektolitrů více. Zahraniční pro-
dej včetně licenční výroby vzrostl o de-
set procent na 1,9 milionu hektolitrů. 
Výrobu táhl export, na domácím trhu 
kvůli regulacím prodala firma meziroč-
ně o 7000 hektolitrů piva méně. Pivova-
rům Staropramen patří dlouhodobě na 
českém pivovarském trhu druhá příčka 
za Plzeňským Prazdrojem. Firma je od 
roku 2012 součástí severoamerické pivo-
varské skupiny Molson Coors. Pivovary 
Staropramen koupila od investiční spo-
lečnosti CVC Capital Partner za 2,7 mili-
ardy eur, do roku 2009 pivovary vlastnil 
pivovarský gigant Anheuser-Busch In-
Bev. Společnost předloni zaměstnávala 
v průměru 1408 lidí.

Loni po pěti letech růstu výstav čes-
kých pivovarů meziročně klesl o 0,7 pro-
centa na 20,32 milionu hektolitrů kvůli 
poklesu výroby pro domácí trh. Prodeje 
v ČR se snížily o 2,1 procenta na 16,04 
milionu hektolitrů. Export se zvýšil o 4,5 
procenta. Stále více se prodává pivo ba-
lené proti točenému pivu v restauracích 
a hospodách, loňský poměr byl 62 ku 38 
procentům.
ZDROJ: IDNES.CZ, AUTOR: ČTK, IDNES.CZ, 

5. 10. 2018

HN: Práci v Česku získá až 40 tisíc 
Ukrajinců ročně 

Od ledna by mohlo do České republiky 
přijít až 40 tisíc Ukrajinců ročně, součas-
ný limit je poloviční. Podle Hospodářské 
komory stávající kvóta nestačí, tuzem-
ským firmám chybí 440 tisíc pracovníků 
a příliv zaměstnanců z ciziny je jedinou 
cestou, jak problém v krátkodobém ho-
rizontu řešit. Komora na problém upo-

zornila v tomto týdnu na tiskové kon-
ferenci.
ZDROJ: TISKOVÝ MONITOR HK, 18. 10. 2018

Příručka „Kontroly pod kontrolou" 
pro podnikatele

Odbor legislativy, práva a analýz Hos-
podářské komory ČR příručku „Kontroly 
pod kontrolu“. Text představuje souhrn-
ný návod pro podnikatele, jak postupo-
vat při vybraných kontrolách a na co 
si dát pozor. V příručce jsou popsány 
kontroly živnostenských úřadů, ČOI, in-
spekce práce, daňová kontrola a finanč-
ní kontrola a kontrola správy sociálního 
zabezpečení.
ZPRAVODAJ PK ČR 41/2018

Podnikatelem století se stal obuvník 
Tomáš Baťa

Zlínského rodáka, československého 
podnikatele a tvůrce obuvnického im-
péria Tomáše Baťu podnikatelé sdružení 
v Hospodářské komoře dnes vyhlásili 
největší podnikatelskou osobností za 
posledních 100 let. „Baťa značně předbě-
hl svou dobu. Proslul nejen originálními 
metodami řízení, výroby a obchodu, ale 
i třeba tím, že vytvořil dílny a oddělení, 
v nichž zaměstnanci mohli přispívat svý-
mi nápady a ovlivnit svůj vlastní výdělek 
úsilím o vyšší ziskovost oddělení. Své za-
městnance vzdělával, proměnil Zlín a díky 
značce Baťa se významně podílel na roz-
šíření dobrého renomé československých 
výrobků do celého světa, na kterém dnes 
Češi i Slováci stále mohou v zahraničí sta-
vět,“ uvedl prezident Hospodářské komo-
ry Vladimír Dlouhý. Připomněl pokroko-
vé myšlení celé Baťovy rodiny, mimo jiné 
vize Jana Antonína Bati pro 40 milionů 
obyvatel Československa, kdy už tehdy 
mimo jiné usiloval o výstavbu páteřní 
dopravní tepny, která by protínala celé 
Československo od Jasinji do Aše.

Jako další v pořadí se umístil Emil 
Škoda, zakladatel strojírenské továrny 
Škoda v Plzni, která patřila mezi největ-
ší evropské průmyslové konglomeráty 
dvacátého století, ze kterého následně 
vznikly dnešní Škoda Transportation 
a Škoda Auto, dále pak například tech-
nik, průmyslník a vynálezce František 
Křižík, strojírenští velikáni Václav Lau-
rin a Václav Klement nebo zakladatel 
továrny Kolben Emil Kolben.

Prezident Komory Podnikatele sto-
letí vyhlásil ve Valdštejnském paláci 
na základě hlasování podnikatelské 
veřejnosti, a to u příležitosti slavnost-
ního setkání ke 100 letům od založení 
Československa, těsné česko-slovenské 
hospodářské spolupráce a čtvrt století 
styků mezi Hospodářskou komorou ČR 
a Slovenskou obchodnou a priemysel-
nou komorou.

Vyhlášení podnikatele století je vý-
znamnou akcí Hospodářské komory ke 
stému výročí založení Československé 
republiky. Hospodářská komora až do 
března 2019 navíc oslavuje 25 let své no-
vodobé historie, navazuje tak přitom na 
tradici obchodních komor z roku 1850, 
v živnostenské části se hlásí k historic-
kému odkazu středověkých cechů, je-
jichž kořeny sahají až do období vlády 
Karla IV.
HK, MIROSLAV BENEŠ, 23. 10. 2018 

(KRÁCENO)

Sklízí kilogramy fíků denně. Suší je 
nebo z nich dělá marmelády

Nezvykle bohatou úrodu fíků sklízí 
v těchto dnech Miroslav Effenberger 
z Přibic v  Jihomoravském kraji. „Ze 
dvou keřů nasbírám v průměru deset 
kilogramů za čtyři dny,“ řekl. S druhou 
letošní sklizní začal oproti minulým le-
tům už v půli srpna, konec očekává na 
konci listopadu. „Když jsou plody hod-
ně přezrálé, lákají vosy i vrabce,“ zmínil 
Effenberger.

Ze zralého ovoce vyrábí marmeládu, 
nebo je usuší. "Něco také rozdám," při-
znal pěstitel. V Přibicích se fíkům daří, 
jsou odolné proti suchu. Tamní obyva-
telé toto ovoce podle něj pěstují skoro 
v každé třetí zahradě. Effenberger pěstu-
je také olivy, kiwi či čínské datle.
ZDROJ: DENÍK.CZ, AUTOR: MICHAL HRABAL, 

23. 10. 2018

Češi a  nakupování: Hlásají lásku 
k  národnímu zboží, utrácejí však 
hlavně podle slev

Někteří Češi jsou tak trochu pokryt-
ci. Zatímco v průzkumech prohlašují, 
jak jim záleží na kvalitním českém zbo-
ží, do košíku si pak dají hlavně to, co je 
zrovna v akci. Zálibu ve výhodných ná-
kupech začínají promítat i do utrácení 
on-line a dostávají se tím na špici v Ev-
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ropě. Ukazuje to výzkum Svazu obchodu 
a cestovního ruchu ČR a agentury Niel-
sen.
ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ, AUTOR: IVA 

ŠPAČKOVÁ, 25. 10. 2018

Ovoce zůstává na stromech, nejsou 
lidi

Tuny ovoce, hlavně jablek, letos 
zřejmě zůstanou na stromech. Úrodu 
v některých sadech v České republice 
nemá kdo sklidit, a tak nejspíš skon-
čí v kompostu. Naši sousedé ale našli 
způsob, jak přilákat nedostatkové pra-
covníky. Letošní výkup jablek určených 
k průmyslovému zpracování je na pěti-
nových hodnotách loňských cen. Ovoc-
nářům se proto shánět lidi, kteří by je 
sklízeli, absolutně nevyplatí. Nadúroda 
v celé Evropě srazila v Česku o polovinu 
i ceny konzumních jablek. Němci však 
našli způsob, jak operativně úrodu za-
chránit. Přijali pro evropské konkuren-
ty v podstatě likvidační postup cílený 
na sezónní práce v zemědělství. „Za-
městnavatele jednoduše na 70 dnů do-
časně zbavili povinnosti odvádět za za-
městnance všechny zákonné poplatky, 
což po dobu sezónních prací v země-
dělství úplně stačí. Loni šlo o sociální 
a zdravotní pojištění, což letos rozšířili 
o daně. Mnohem jednodušší legislati-
vu v tomto mají i Poláci,“ konstatoval 
předseda Ovocnářské unie ČR Martin 
Ludvík.

Němečtí ovocnáři musejí brigádní-
kům zaplatit pouze čistou minimální 
mzdu skoro devět eur na hodinu. Víc je 
nestojí. „Němci tím podrazili prakticky 
celou Evropu, ale pořád je to lepší, než 
aby jim úroda zbůhdarma shnila,“ tvr-
dí šéf ovocnářů z Dolan na Náchodsku 
Jiří Fišer. Hodnota práce přitom i u nás 
kvůli nedostatku pracovních sil a zákon-
ným odvodům o dvacet procent stoup-
la. „Jablka pro průmyslové zpracování 
se vykupují od 1,20 za kilogram, loni to 
bylo šest korun. Náklady na sklizeň se 
přitom pohybují okolo dvou korun. Vý-
kupní ceny konzumních jablek jsou od 
sedmi do dvanácti korun,“ počítá Lud-
vík. „Celkové náklady na kilogram jablek 
reprezentují tak pětikorunu,“ upřesnil 
Fišer. V uplynulých týdnech také cel-
níci, policisté, inspektoři úřadu práce 
a finančníků naháněli po našich sadech 
nezákonně zaměstnané jedince, z jejichž 
práce neplynou do státní kasy předepsa-
né odvody.

Celníci cílí na sady
„Cílí na sady. Kontrola zbrzdí skli-

zeň vždy skoro o den,“ podotkl Ludvík. 
Celníci letos v září provedli historicky 
vůbec první celoplošnou kontrolu v čes-
kých a moravských sadech s krycím 
názvem Sklizeň. „Odhalili jsme zhruba 
čtyři stovky porušení právních předpi-
sů. Nejvíc na jižní Moravě,“ potvrdila 
mluvčí Generálního ředitelství cel ČR 
Martina Kaňková. Úlevy německého 
typu mohou přitom v Česku snížit cenu 
sezónní pracovní síly o polovinu. „Mají 
to udělané hodně šikovně. Potom by ne-
byl problém sklidit i nestandardní jabl-
ka. Jednou za život jsem musel nechat 
jablka na stromech. Nemohl jsem se na 
to dívat, tak jsme to alespoň sklepali. 
Tohle se možná stane i letos,“ předjímá 
majitel ovocnářské společnosti Malus 
v Choustníkově Hradišti na Trutnov-
sku Antonín Krobot. „Na stromech nám 
nezůstane nic. Ovoce je nutné aspoň 
sklepat, aby si strom mohl odpočinout 
a měl sílu do dalších let,“ podotkl Fišer, 
jenž hodlá zpracovat něco z nadbyteč-
ných jablek na mošt a trvanlivé ovocné 
koncentráty.
ZDROJ: NOVINKY.CZ, AUTOR: VLADISLAV 

PROUZA, PRÁVO, 29.10.2018

Další firmy vyrazí do boje s plasty. 
IKEA zakáže brčka, jinde spustí au-
tomaty na vodu

"Život na jedno použití je potřeba 
změnit," říká ministr životního pro-
středí Brabec. K tomu se zavázaly firmy 
Lidl, Fruitisimo, Costa Coffee, IKEA, 
Starbucks a Česká zemědělská univer-
zita. Praha – Ke kampani ministerstva 
životního prostředí (MŽP) se v pondělí 
přidalo dalších pět firem a jedna insti-
tuce. Cílem je zredukovat množství jed-
norázového plastového odpadu a nádobí 
a nabídnout alternativy. Na tiskové kon-
ferenci to řekl ministr Richard Brabec 
(ANO). Dobrovolně se k tomu zaváza-
ly firmy Lidl, Fruitisimo, Costa Coffee, 
IKEA, Starbucks a Česká zemědělská 
univerzita (ČZU). V červnu již dohodu 
podepsalo sedm společností. Například 
IKEA vyřadí v českých prodejnách z pro-
deje brčka, tácky či kelímky, i v jejích 
restauracích a kavárnách jednorázové 
plasty zmizí. Zákazníci kaváren Star-
bucks již nyní dostávají slevu na nápoje 
připravené do vlastního hrnku. ČZU do 
svých prostor pořídí automaty na filtro-
vanou vodu, což přinese úsporu zhruba 

200 000 až 300 000 půllitrových PET 
lahví ročně. 

Kampaň dostbyloplastu začala v břez-
nu jednáním primárně s českými firma-
mi, v červnu byly podepsány dohody se 
sedmi společnostmi. V srpnu se ke kam-
pani připojilo první město Litoměřice 
a v září se uskutečnila první ekologická 
náplavka, tedy zavedení zálohovaných 
kelímků na farmářských trzích na praž-
ské náplavce. "Snažíme se ve spolupráci 
se společnostmi, které se v oblasti jed-
norázových plastů pohybují – jde o re-
stauratérství, stravování, rychlé občer-
stvení, nákupní řetězce, kavárny – najít 
cestu, jak využít rostoucí společenskou 
poptávku po změně. Zákazníci si dale-
ko více než před pár lety uvědomují, že 
s plasty v celém světě blbneme na kva-
drát. Život na jedno použití je potřeba 
změnit," uvedl Brabec. MŽP zároveň 
podporuje návrh Evropské komise na 
zákaz vybraných jednorázových plastů. 
"Ministerstvo čeká doslova 'odpadový' 
konec roku 2018. Hlavním tématem 
nadcházejících měsíců bude předložení 
nových zákonů týkajících se moderní 
odpadové legislativy – zákon o odpa-
dech, zákon o  vybraných výrobcích 
s ukončenou životností a novela zákona 
o obalech. Řešit bude zejména stěžejní 
problém Česka, jakým je nutnost razant-
ního snížení skládkování a naopak posí-
lení recyklace," poznamenal Brabec.

MŽP také v září uskutečnilo anketu na 
náplavce, získalo odpovědi 591 respon-
dentů. Podle výsledků 97 procent lidí 
podporuje zpoplatnění či zákaz prodeje 
nebo rozdávání jednorázových obalů. 
Dále dvě třetiny respondentů nepou-
žívají jednorázové tašky a jednorázové 
obaly na jídlo, téměř polovina lidí neku-
puje jednorázové obaly na nápoje a 45 
procent si nekupuje PET lahve.
ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ, AUTOR: ČTK, 

8. 10. 2018 (KRÁCENO)

Veterináři sledovali podezřelý kami-
on. Odhalili tak tajný sklad s 11 tu-
nami kebabu

Nehlášený sklad kebabu odhalila cel-
ní správa díky náhodné kontrole ka-
mionu. Maso podle veterinární správy 
zkažené nebylo. Nelegální sklad polo-
tovarů pro výrobu kebabu se nachází 
v Dolním Dvořišti na Českokrumlov-
sku. Bylo v něm 11 tun zmrazeného drů-
bežího masa. Do skladu zrovna mířila 
dodávka s dalšími pěti tunami kebabu 
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z Polska, část nákladu měla směřovat 
do Rakouska. V autě nebyla dodržená 
správná přepravní teplota, za což pře-
pravci hrozí milionová pokuta. Veteri-
náři vyzvali majitele, aby sklad nechal 
zaregistrovat.

Ve čtvrtek 4. října v nočních hodinách 
se podařilo Celnímu úřadu pro Jihočes-
ký kraj zjistit dodávku, parkující před 
sledovaným areálem. U samotného ke-

babu ve skladu nebyly zjištěny zásadní 
závady, nicméně nebyl nahlášený. Vete-
rináři tak zakázali dát kebaby z dodávky 
do skladu, jejich přepravce také nebyl 
pro přepravu živočišných produktů re-
gistrovaný. Přestupek je nyní předmě-
tem správního řízení o udělení pokuty, 
jedná se o opakované porušení. Příchod 
zásilky nebyl dopředu nahlášen, jak 
ukládá legislativa přepravované zboží - 

mrazené drůbeží polotovary měly nevy-
hovující teplotu.

Veterináři letos našli několik nelegálních 
skladů potravin, mimo jiné v pražských 
Holešovicích, ve Vysočanech nebo v Hosti-
vaři. Například v květnu informovali o pro-
storách v Horních Počernicích, kde nařídili 
likvidaci 110 kilogramů rybích výrobků.
ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ, AUTOR: ČTK, 

10. 10. 2018 (KRÁCENO)
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TRAMINER (Polosladké Bílé), Země 
původu: Makedonie, Alkohol: 12 % 
objem, Vyrobeno a plněno v IMAKO 
VINO

Ve víně byl zjištěn nepovolený přída-
vek syntetického glycerolu.

Šarže: Číslo šarže: L03918CZ066
Obal: Bag in box á 5 l
Množství výrobku v balení: 5 l
Výrobce: Vyrobeno a plněno v IMA-

KO VINO, Gen. Mihajlo Apostolski 34/5, 
MK-2000 Štip

Dovozce: IMAKOVINO s.r.o., Vlastina 
23, Praha, IČO:2746589

Místo kontroly: Wine Trade s.r.o., 
Dolní 98, 58001 Havlíčkův Brod, IČ: 
24802735

Země původu: Macedonia

Pálava, bílé víno polosladké, alk. 
11,0 % obj.

Na etiketě byl uveden nepravdivý 
údaj, že se jedná o víno vyrobené z hroz-
nů sklizených na Slovensku.

Šarže: L: 251 17 #C14V410-A
Obal: skleněná lahev, uzávěr
Množství výrobku v balení: 0,75 l
Výrobce: stáčeno v: MUTĚNICKÁ VI-

NOHRADNICKÁ, s.r.o., provoz Ořechová 
1230, 69611 Mutěnice, Česká republika

Distributor: Vinospol, spol. s r.o., 
Údolní 1076, 696 11 Mutěnice

Místo kontroly: Radek Halouzka, 
Plzeňská 1084, 33011 Třemošná, IČ: 
60411392

Země původu: Slovakia

MODRÝ PORTUGAL, víno červené, 
alk. 10 % obj., Z.P. Maďarsko; Distri-
butor: Vinařství U Kapličky, s.r.o.

Ve víně byl zjištěn nepovolený přída-
vek syntetických barviv - patentní modř 
V (E 131) a tartrazin (E 102).

Ve víně byla patrná oxidáza a mělo na-
hnědlý odstín.

Šarže: sarze 120
Obal: lahev á 1 l sklo, zátka, záklopka
Množství výrobku v balení: 1 l
Výrobce: Plněno v: CZ27682277, Vinař-

ství U Kapličky, s.r.o., Vinařská 484, 691 
05 Zaječí

Místo kontroly: Kamenný džbán s.r.o., 
"Vinotéka Kamenný Džbán", Telč (ná-
městí Zachariáše z Hradce 41, 58856 
Telč), IČ: 29318777

Země původu: Hungary

Potraviny na pranýři  
(falšované víno – říjen)
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Letos se celosvětově sklidilo nejvíce 
hroznů za poslední roky

Paříž, 26.10.2018 - Celosvětová produk-
ce vína v letošním roce podle prvního od-
hadu OIV vzroste o dvanáct procent na 
282 milionů hektolitrů. Letošní výsledek 
tak bude jeden z nejlepších od roku 2000, 
po letech 2004 a 2013. Loni se produkce 
vína naopak propadla nejníže za 60 let. 
Jako obvykle se ale objevují velké regio-
nální rozdíly způsobené počasím.

Největším producentem zůstává 
z kontinentů Evropa a ze zemí pak Itá-
lie. Z italských hroznů se získalo 48,5 
milionu hektolitrů vína, o 14 procent 
více než v uplynulém roce. Na druhém 
místě je Francie s meziročním nárůstem 
produkce o 27 procent na 46,4 milionu 
hektolitrů. Třetí místo patří Španělsku 
s 40,9 milionu litrů a nárůstem o 26 pro-
cent. Tito tři tradiční evropští producen-
ti se na celosvětové produkci vína podí-
lejí dohromady téměř polovinou. V celé 
Evropě pak produkce vína stoupla o 19 
procent na 168 milionů hektolitrů. Nad-
průměrná sklizeň byla i v Německu (9,8 
mil. hl), Rumunsku (5,2 mil. hl), Maďar-
sku (3,4 mil. hl) a Rakousku (3 mil. hl). 
Naopak v Portugalsku a Řecku se výše 
sklizně meziročně snížila.

Čtvrtý největší producent vína na svě-
tě, USA, sklidil (23,9 mil. hl) již třetím 
rokem stabilní množství hroznů, zatím-
co v JAR (9,5 mil. hl) se výrazně proje-
vilo sucho. V Jižní Americe byla skli-
zeň rovněž nadprůměrná: V Argentině 
(14,5 mil. hl) meziročně vzrostla o 23 % 
a v Chile (12,9 mil. hl) dokonce o 36 %. 
V Brazílii (3,0 mil. hl) došlo k mírnému 
poklesu oproti mimořádně výnosnému 
minulému roku. V Austrálii (12,5 mil. 
hl) se rovněž sklizeň meziročně snížila, 
kdežto na Novém Zélandu (3 mil. hl) si 
udržela vysokou hladinu z minulých let. 
ZDROJ: OIV/ELEMENTS DE CONJONCTURE 

VITIVINICOLE MONDIALE/JS

Němečtí vinaři letos počítají se sklizní 
ve výši 11 milionů hektolitrů moštu

Přitom oficiální údaj Spolkového sta-
tistického úřadu, zveřejněný o týden 
dříve, uváděl „jenom“ 9,75 mil. hl. Podle 
Německého vinařského institutu (podlé-
há Vinařskému fondu) tak bude letošní 
sklizeň ještě vyšší než dobrá loňská. Při-
tom kvalita se očekává vynikající. Jak 
uvedl mluvčí institutu, „je s podivem 
jak réva čerpala zásobní vodu z větších 
hloubek a také současné počasí, kdy 
jsou chladné noci, nahrává kvalitě“. 

S poklesem ceny vína kvůli vyššímu 
výnosu hroznů se nepočítá, očekává se 
stabilní vývoj. 
ZDROJ: HTTPS://DE.FINANCE.YAHOO.COM/

NACHRICHTEN/28.10.2018/JS

Bádensko (D) zvýšilo maximální 
možný výnos hroznů

Ministerstvo pro rozvoj venkova 
a ochranu spotřebitele země Baden-
-Württemberg vydalo 20. září 2018 
zvláštní povolení pro vinařskou oblast 
Bádensko, které v roce 2018 zvyšuje ma-
ximální možný výnos hroznů určených 
pro jakostní víno a víno s přívlastkem 
z 90 hl moštu/ha na 100 hl/ha (z 12 na 
13,3 t/ha). Tím mohou vinaři vyprodu-
kovat o 11 % více vína, tato možnost 
zvýšení je dána příslušnou směrnicí pro 
Bádensko.

Poslední zvláštní povolení byla vydá-
na v letech 2014 a 2011. V obou letech 
průměrná sklizeň za celé Bádensko ne-
přesáhla 90 hl/ha. Letos ale svaz vinařů 
očekává ještě vyšší sklizeň než v uvede-
ných letech a průměr za celou vinařskou 
oblast tak bude činit téměř 100 hl/l. 

Stejně jako výnos se zvýšila i nadpro-
dukce, která může použita k produkci 
sektu s.o. ve vlastním podniku, k produkci 
hroznové šťávy nebo k použití pro vlastní 
potřebu, a to z 18 hl/ha na 20 hl/ha. Sklize-
ný mošt přesahující objem 120 hl/ha musí 
být destilován nebo použit k produkci 
zemského vína. V tomto druhém případě 
nesmí být celkem překročeno množství 
110 hl/ha + nadprodukce 22 hl/ha.
DDW/9. 10. 2018/JS

Sklizeň v Rakousku: vysoký výnos 
a nízké ceny hroznů

Sklizeň už prakticky skončila. Cu-
kernatost je vysoká, stejně jako množ-
ství. Kvůli nízkým cenám hroznů řada 
jejich producentů zvažuje ukončení 
své činnosti. První mladá vína jsou již 
v lahvích. Výnos hroznů lze zatím jen 
odhadovat, ale určitě je nad již dob-
rým výnosem v minulém roce. Horší 
je to s cenou. V minulých letech se po-
hybovala kolem 1 €/kg hroznů a i mír-
ně nad, nyní stojí nejnižší kategorie 
0,30 €/kg. Proto řada pěstitelů bez 
zpracování hroznů bude muset ukon-
čit svou činnost, pokud tyto ceny zů-
stanou i v příštích letech. Problémem 
byly i vysoké teploty během sklizně, 
protože probíhala příliš brzy a řada 
podniků není vybavena zařízením na 
chlazení hroznů, moštu a rmutu. Mu-
seli sklízet velmi brzy z rána, často od 
4. hodiny.
NOE.ORF.AT/1. 10. 2018/JS

Nastává podzim a i ve Švýcarsku jsou 
již hrozny sklizeny

O dva týdny dříve oproti běžným le-
tem jsou v kantonech Thurgau a Scha-
ffhausen již všechny hrozny sklizeny. 
Po deštích koncem srpna a v polovině 
září se bobule skokově zvětšily. Měsíce 
trval srážkový deficit, který nyní dále 
pokračuje. Je abnormálně teplo, půda 
je vysušená. Bylo velké štěstí, že deště 
přišly alespoň před sklizní. Nevedlo to 
jenom k růstu bobulí, ale i k vysoké cu-
kernatosti. Očekává se vysoká kvalita 
ročníku.

Na většině stanovišť, na nichž se sle-
doval výskyt jedinců octomilky Droso-
phila suzukii, byl od začátku září zjištěn 
enormní nárůst populace. Zajímavé je, že 
na některých stanovištích nebyla zjiště-
na vůbec. 
WWW.TAGBLATT.CH/17. 10. 2018/JS

Ze zahraničí
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Ochrana proti komplexu Esca pomo-
cí nanotechniky

Stále se hledají přípravky proti této 
chorobě kmínku. Nyní němečtí vědci vy-
vinuli pomocí nanotechniky prostředek, 
který by měl být účinný. K nejvýznam-
nějším původcům komplexu Esca patří 
Phaeomoniella chlamydospora, Phaeo-
acremonium aleophilum a Fomitiporia 
mediterranea, které napadají vodivá ple-
tiva révy. V Německu je v průměru na-
padáno 1 % kmínků révy ročně, tzn. při 
životnosti vinic 30 let 30 % keřů, které 
onemocní a odumřou. To je hospodářsky 
velmi významné.

V Max-Planck-Institutu Mainz bylo 
vyvinuto nové řešení tohoto problé-
mu. Na kooperačním projektu s názvem 
„NanoProtect“ se podílí také Institut für 
Biotechnologieforschung  Kaiserslau-
tern. Projekt se zaměřil na vývoj odbou-
ratelných polymerů a nosičů nanolátek. 
Uvolňování účinných látek pomocí no-
sičů nanolátek se již používá v lékařství, 
především při léčení rakoviny. V rostli-
nolékařství to ještě nebylo vyzkoušeno.

V tomto projektu je cílem vyrábět na-
nonosiče z polymerů. Zvláště se zaměřu-
je na choroby kmínku révy. Nanonosiče, 
které obsahují účinné látky proti hou-
bám, jsou injekčně vpraveny do kmín-
ku révy. Vrtačkou se v kmínku vytvoří 
díra, kterou se pak roztok vpraví do 
dřeně kmínku. Podle současného stavu 
poznání napadá houba lignin, nejdůleži-
tější podíl dřeva. Houba tak pojme na-
nočástice a „otráví“ se a odumře. Zatím 
jsou neznámé vedlejší účinky nanočástic 
a fungicidu. Dosud nebyla u takto ošet-
řených keřů révy zjištěna žádná rezidua 
v hroznech. Pozorování musí ale ještě 
dlouhodobě pokračovat.

Pokusy probíhají i s biologickými lát-
kami, například s přírodní houbou Tri-
choderma. Aplikuje se rovněž injekčně. 
Systém funguje na tom, že antagonis-
tická houba obsadí prostor a nepustí 
tam již houby komplexu Esca. V tomto 
případě nejde o velikost nanometrů, ale 
mikrometrů.
DER WINZER/15. 10. 2018/JS

Klimatické změny jsou šancí pro cu-
ryšské vinařství 

Zatímco klimatické změny vytváří 
v zemědělství většinou problémy, vi-
nařům v kantonu Zürich otvírá nové 

možnosti. Po letech 2003 a 2015 zažilo 
Švýcarsko léto s třetími nejvyššími tep-
lotami v tomto tisíciletí. Pro zemědělce 
to většinou znamenalo snížení sklizně 
a nedostatek krmiva pro chovaná zví-
řata. Pro vinaře to ale bylo štěstí: ve 
sklepech nyní vzniká velký ročník, jak 
po stránce kvality, tak i kvantity. Vyso-
ké teploty jsou v kantonu Zürich téměř 
vždy výhodou. Ani mimořádné sucho 
nezpůsobilo většinou révě žádné pro-
blémy. Výjimkou byly mladé výsadby, 
které ještě nemají hluboké kořeny, ty se 
musely zavlažovat. Nejrozšířenější od-
růdy jako Pinot noir a Müller Thurgau 
neměly problémy, což neplatí pro kan-
ton Wallis.  

Změna klimatu ale zanechala stopy 
na curyšském vinařství. Koncem 90. let 
minulého století tvořily 90 % vinic dvě 
odrůdy: Pinot noir a Müller Thurgau. Od 
té doby jejich význam poklesl na 70 % 
a nastoupily nové odrůdy, které byly tra-
dičně pěstovány jižněji. Merlot a Caber-
net Sauvignon jsou z hlediska statistiky 
stále „exoty“, ale jejich plocha neustále 
narůstá. Napomůže k tomu i letošní léto, 
kdy u jejich hroznů byla dosažena vyso-
ká cukernatost. 
ZDROJ: WWW.AARGAUERZEITUNG.CH/

PHILIPP LENHERR/22. 10. 2018/JS 

Nejstarší vinice na světě
Rhodter Rosengarten v jižní Falci je 

se svými více než 400 lety nejstarší vi-
nicí na světě. Posledních 40 let ji vlastní 
vinař a školkař Oberhofer z Edesheimu, 
od roku 2008 je zařazena do ekologic-
kého pěstování. Pouze přibližně 300 su-
kovitých keřů révy odrůdy Tramín tvoří 
tuto vinici, nejstarší keře révy v souvislé 
výsadbě, z jejichž hroznů se připravuje 
a plní do lahví víno. Roční produkce se 
pohybuje mezi 50 a 250 litry vína. Před 
50 lety byla vinice zapsána jako chráně-
ná přírodní památka „Nejstarší vinohrad 
světa“. Právě byla uvedena na trh limi-
tovaná edice ročníku 2016 o 571 láhvi 
objemu 0,375 l. Rarita se prodává za 139 
€ u vybraných obchodníků a přímo ve 
vinařství, dokud bude zásoba stačit.
DER WINZER/15. 10. 2018/JS

Krádež hroznů ve Falci se vysvětlila
Jednalo se o nedopatření. V Deide-

sheimu se ztratily z jedné vinice hrozny 

odrůdy Ryzlink rýnský v množství asi 1,6 
tuny. Byly sebrány sklízečem a následně 
to bylo ohlášeno jako krádež. Nyní se 
případ objasnil. Řidič sklízeče pracující 
ve službách v obci omylem hrozny skli-
dil a převezl je vinařství, kde byly zpra-
covány. V tomto případě se ale nejedna-
lo o vinařství majitele hroznů. Vzhledem 
ke vzniklé škodě kolem 8.000 € se do-
hodli na náhradě a oznámení o krádeži 
bylo vzato zpět.
DER WINZER/9. 10. 2018/JS

Řada vinařů v Německu sází na le-
tošní ledové víno

Bodenheim/Bad Kreuznach (dpa/lrs) 
Po dobré a vysoké sklizni počítají ně-
mečtí vinaři s letošním ledovým vínem. 
Hrozny jsou totiž ještě koncem října ve 
velmi dobrém zdravotním stavu. V mi-
nulém roce bylo ledového vína málo, 
v celém Německu údajně nakonec sklí-
zelo hrozny pro ledové víno jenom šest 
vinařů. V Německu je nutné, aby hrozny 
byly zmrazeny ve vinici více hodin při 
teplotě nejméně -7 oC. V Porýní-Falci 
bylo v roce 2017 přihlášeno k možné 
sklizni hroznů pro ledové víno 24 pod-
niků s plochou 19 ha, v roce 2016 činila 
plocha 167 ha. 
ZDROJ: WWW.ARCOR.DE/26. 10. 2018/JS

Sklizeň hroznů v oblasti Mosel, Saar, 
Ruwer

Změna klimatu letos německým vina-
řům prospěla. V posledních letech vyzrá-
vají hrozny podstatně lépe než v 80. le-
tech. Také zhoubné plísně šedé je méně. 
Problematickou zůstává eroze půdy na 
svazích v důsledku přívalových dešťů 
a noví škůdci a choroby. 

Ročník 2018 byl vynikající co do 
množství i kvality. Moselští vinaři skli-
dili více než milion hektolitrů moštu, 
což je nejvíce od roku 2002 a dvojná-
sobek proti roku 2017. Problém na trhu 
s vínem by to ale způsobovat nemělo, 
protože sklepy byly před sklizní prázd-
né. Přesto se vysoký výnos projevil na 
ceně moštu, který byl obchodován za 
90 až 100 centů za litr (31 až 35 Kč/kg 
hroznů). Znamená to meziročně snížení 
ceny hroznů. Většinou ale vinaři prodá-
vají až víno v lahvích, takže se jich změ-
na ceny moštu nedotkne. Větší problém 
vidí moselští vinaři v potřebě komuni-
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kovat s konzumenty zvýšené produkční 
náklady související s produkcí hroznů na 
příkrých svazích.
DDW/24. 10. 2018/JS

Výbor Evropského parlamentu pro 
zemědělství odmítl krácení rozpočtu 
pro společnou zemědělskou politiku

Výbor EP pro zemědělství a rozvoj 
venkova (AGRI) hlasoval na začátku říj-
na proti krácení rozpočtu pro SZP, pod-
pořil zachování současné úrovně finan-
cování i pro období po r. 2020. Výbor 
AGRI podpořil pozici EP a uvedl, že by 
členské státy měly navýšit své národní 
příspěvky do rozpočtu EU na 1,3 % HDP. 
Podle AGRI zemědělský sektor nesmí 
být penalizován za politická rozhodnutí, 
mezi která patří například Brexit či nut-
nost financovat nové EU politiky. Pro 
tuto pozici hlasovalo 30 europoslanců, 
5 hlasovalo proti, 3 se zdrželi hlasování. 
ZPRAVODAJ PK ČR 41/2018

V italské provincii Treviso dva pro-
ducenti Prosecca nepovoleně přidá-
vali cukr

Začátkem října 2018 zadržela speciální 
jednotka karabiniérů v rámci kontroly při 
sklizni hroznů dva majitele vinařství, kte-
ří přidávali protiprávně cukr do Prosecca. 
Hodnotu podvodu vyčíslili na 3 miliony €. 

V jednom sklepě objevili 44 tisíc lit-
rů docukřeného moštu a kvasícího vína, 
tunu neregistrovaného cukru zahranič-
ního původu, kyselinu vinnou a nede-
klarované víno v množství přesahujícím 
celkem 100 tisíc litrů. Ve druhém sklepě 
bylo nalezeno 630 tisíc litrů nedeklaro-
vaného kvasícího moštu a tuna zahra-
ničního cukru bez dokladů o zakoupení.  
DER WINZER/30. 10. 2018/JS

Italská vláda plánuje podporu pro-
duktům vyrobeným v Itálii

Italská vláda plánuje zjednodušit by-
rokracii v odvětví zemědělství tím, že 
spustí „smlouvu o zjednodušení" mezi 
Římem a regionálními vládami. Ital-
ské ministerstvo zemědělství provede 
rozsáhlou rekonstrukci, aby „zjedno-
dušilo komunikaci mezi tvůrci zákonů 
a průmyslem, a to včetně lobbistických 

organizací a stakeholderů", uvádí „do-
cumento di economia e finanza“ (DEF). 
Podle názoru vlády by to mělo přispět 
k zajištění vynikající kvality v oblasti 
zemědělství a potravinářství u výrobků 
označených jako „Made in Italy".

"Jedná se o primární cíl v boji proti pa-
dělání a podpoře udržitelných výrobních 
prostředků," uvedl dokument. Vláda vy-
světlila, že za účelem podpory produktů 
„vyrobených v Itálii" bude „zdůrazňovat 
biodiverzitu, kulinářské tradice, kulturní 
dědictví a odborné znalosti v oblasti ino-
vace a výroby bezkonkurenčních potra-
vin a vín".
ZPRAVODAJ PK ČR 40/2018

Finsko plánuje zvýšení daní na alko-
holické a slazené nápoje

Finsko plánuje zvýšení daní na alko-
holické a slazené nápoje, a to již od roku 
2019. Daň na alkoholické nápoje by měla 
vzrůst průměrně o 2,5 %, daně na slazené 
nápoje by měly vzrůst v rozmezí od 22 
eurocentů do 27 eurocentů za litr. Podle 
Finska by zvýšení daní mělo do státního 
rozpočtu přinést 30 mil. € za alkohol, 
a 25 mil. € za slazené nápoje ročně. 
ZPRAVODAJ PK ČR 40/2018

Irský parlament schválil návrh zá-
kona o cenách, označování a prodeji 
alkoholu

Irský parlament dne 10. října 2018 
schválil návrh zákona o cenách, označová-
ní, a prodeji alkoholu. Zákon nově stanoví 
minimální jednotkovou cenu alkoholu, 
změní pravidla na označování lahví (na 
etiketách budou nyní muset být uvedena 
varování, že konzumace tvrdého alko-
holu může způsobovat rakovinu), omezí 
reklamu na alkohol a určí umístění lahví 
s alkoholem v obchodech. Zákon vstoupí 
v platnost po podpisu prezidenta.
ZPRAVODAJ PK ČR 41/2018

Skrytý jed: umělá sladidla ničí střevní 
flóru. Jsou i ve „zdravých potravinách“ 

Umělá sladidla mají toxický účinek na 
střevní bakterie E. coli. Problémem je 
zejména to, že se vyskytují v mnoha po-
travinách, aniž to běžný konzument tuší. 
Často jsou ve „zdravých potravinách“ 

jako jogurty, džusy, celozrnné pečivo, li-
bová šunka. Lidé by se měli umělým sla-
didlům co nejvíce vyhýbat a snížit jejich 
konzumaci na minimum. Doporučují to 
vědci z Izraele a Singapuru. 

Vědci z izraelské univerzity Bena Guri-
ona v Beerševě a technologické univerzi-
ty v Singapuru dospěli k závěru, že šest 
umělých sladidel (aspartam, sacharin, 
neotam, advantam, sukralóza, acesul-
fam draselný) má toxický vliv na střevní 
bakterie Escherichia coli, jež jsou klíčové 
pro zdravý organismus. Bakterie se staly 
toxické pro okolí, když byly vystaveny 
koncentraci sladidel jeden miligram na 
mililitr. Střevní bakterie ovlivňují fyziolo-
gii i imunologii hostitele. Umělá sladidla 
byla také detekována v přírodě ve zdro-
jích pitné vody, podzemní i povrchové. 

Nově zveřejněná studie potvrdila vý-
zkum zveřejněný v roce 2014 v časopise 
Nature. Vědci zkoumali, jak umělá sladi-
dla ovlivňují intoleranci glukózy u myší. 
Dospěli k závěru, že to je kvůli vlivu na 
střevní mikroflóru. Tím se také vysvět-
luje, proč umělá sladidla mohou způso-
bovat obezitu a cukrovku. 
ZDROJ: WWW.EURO.CZ, AUTOR: FRANTIŠEK 

NOVÁK, 17. 10. 2018  

Výbor Evropského parlamentu pro 
povolování pesticidů odmítl, že by 
současný rámec regulace pesticidů 
v Evropské unii brzdil rozvoj inovací

Výbor EP pro postup Unie pro povolo-
vání pesticidů (PEST) odmítl zprávu EP 
z minulého týdne, podle které současný 
právní rámec regulace pesticidů v EU 
brzdí rozvoj inovací, a brání novým vý-
robkům v přístupu na trh.

Podle členů PEST není zpráva dostateč-
ně objektivní, není založena na adekvát-
ních vědecko-výzkumných základech, 
a je koncipována ve prospěch zájmu prů-
myslu. Ve zprávě jsou podle členů PEST 
uvedeny nesprávné a zavádějící údaje – 
podle zprávy bylo v roce 2018 schváleno 
352 účinných látek, podle údajů Komise 
jich ale bylo 474. Členové výboru PEST 
proto požadují odmítnutí zprávy.
ZPRAVODAJ PK ČR 40/2018

Francouzský systém Nutri-Score vní-
má pozitivně až 91 % spotřebitelů

Nová studie od společnosti Santé Pu-
blique ukazuje, že 91 % francouzských 
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spotřebitelů podporuje nedávno zave-
dené schéma nutričního označování 
potravin Nutri-Score, jejímž cílem je 
podporovat lepší výživu. Francie za-
vedla systém dobrovolného označování 
v loňském roce. Využívá paletu barev od 
zelené po červenou, aby upozornila spo-
třebitele na množství cukru, soli nebo 
nasycených tuků v potravinách. Z prů-
zkumu vyplynulo, že pro devět z dese-
ti lidí je schéma snadno srozumitelné, 
a 87 % respondentů dokonce uvedlo, že 
se domnívají, že tento systém by měl být 
povinný.
ZPRAVODAJ PK ČR 38/2018

Švýcaři chtěli férové jídlo. Obavy ze 
zdražování výsledek referenda oto-
čily

Obyvatelé bohatého Švýcarska odmít-
li v referendu návrhy na podporu trvale 
udržitelného hospodaření farem a féro-
vých dovozů potravin. Šedesát procent 
lidí bylo v referendu jasně proti. Důvo-
dem je nejspíš lobby výrobců i vlády, 
kteří varovali, že jídlo v obchodech zdra-
ží. Ještě nedávno to vypadalo, že lokální 
farmy ve Švýcarsku získají výhodnější 
vládní podpory, na importy se uvalí vyš-
ší cla a některé potraviny se vůbec dová-
žet nebudou, protože nedostojí požadav-
kům na „švýcarskou kvalitu“. A také, že 
vláda podpoří trvale udržitelné hospoda-
ření, výrobky ohleduplné vůči zvířatům 
nebo detailnější označování produktů, 
aby spotřebitelé přesně věděli, odkud 
potraviny pocházejí.

Nic z toho nakonec nebude. Šedesát 
procent hlasujících rozhodlo o tom, že 
návrhy na „zelenější“ farmaření nemají 
šanci. Nad voláním po kvalitě trochu 
překvapivě zvítězily obavy z nárůstu 
cen, přestože to vypadalo, že Švýcaři 
chtějí férovější jídlo. V posledních týd-
nech kampaně zesílila lobby velkých 
výrobců a prodejců varující před zdra-
žením, a také doporučení vlády, která 
lidem radila odmítnout oba návrhy. Po-
dle nich by znamenaly menší výběr jíd-
la a nárůst cen. Ministr financí Johann 
Schneider-Ammann dokonce označil 
návrhy za nebezpečné. Podle něj mohou 
vést ke zvýšení tarifů a zavádění odvet-
ných opatření u obchodníků. Výzkumy 
veřejného mínění přitom ještě před hla-
sováním ukazovaly, že nálady jsou zcela 
opačné. Švýcaři by tehdy zvedli ruku pro 
navýšení investic do rodinných farem, 
z nichž tisíce v minulých letech musely 

zavřít. Vyšší priority mělo i trvale udrži-
telné hospodaření a welfare zvířat.
ZDROJ: IDNES.CZ, AUTOR: FIH, 24. 9. 2018

Slováci připravují zdanění řetězců
Vládní poslanci na Slovensku navrh-

li zvláštní zdanění obchodních řetězců, 
které prodávají potraviny. Výnos z nové 
daně by měl stát použít hlavně na pod-
poru zemědělství a potravinářství. Slo-
venská aliance moderního obchodu 
(Samo), která sdružuje přední řetězce 
v zemi, v reakci uvedla, že předloha je 
v rozporu s právem Evropské unie. Po-
dle návrhu by měly obchodní řetězce, 
které prodávají potraviny, od příštího 
roku platit zvláštní odvod ve výši 2,5 
procenta svého obratu. Předkladate-
lé návrhu očekávají, že by to mělo být 
celkem asi 150 milionů eur (přibližně 3,9 
mld. Kč) ročně. Zvláštnímu zdanění by 
měly podléhat řetězce, které mají ales-
poň dvě prodejny ve dvou různých okre-
sech v zemi pod Tatrami a alespoň deset 
procent z jejich obratu tvoří prodej po-
travin spotřebitelům.

Zmiňovaný čistý výnos z nového od-
vodu by podle poslanců bylo možné po-
užít například na podporu domácí pro-
dukce potravin či na kompenzace vlivu 
globální změny počasí na zemědělství. 
Slovenští farmáři a potravináři stejně 
jako u nás dlouhodobě upozorňují na 
nízký podíl potravin domácí produkce 
na pultech obchodů na Slovensku i na 
vysoké záporné saldo země v zahranič-
ním obchodu s agropotravinářskými 
komoditami. Slovenské ministerstvo 
zemědělství zavedení odvodu podpořilo. 
Podle něj jsou zisky řetězců na Sloven-
sku vyšší než v západní Evropě.

Řetězce zvláštní zdanění odmítly. Je-
jich asociace Samo uvedla, že jakékoliv 
dodatečné zdanění vybrané skupiny 
podnikatelů na základě odvětví, geogra-
fického působení či obratu je v rozporu 
s unijním právem. Asociace upozornila, 
že nový odvod by obchody patrně zo-
hlednily v cenách zboží.
ZDROJ: HALÓ NOVINY, AUTOR: REDAKCE, 

10. 10. 2018 (KRÁCENO)

Slováci plánují zálohovat PET láhve
Slovensko se chce přidat ke státům, 

které zálohují PET láhve a plechovky. 
Potvrdil to slovenský ministr životního 

prostředí László Sólymos. Šéf resortu 
pro web euractiv.sk řekl, že nyní je po-
třeba společně s obchodníky vytvořit 
fungující systém. „Ve státech, které zá-
lohují PET láhve, dosahuje efektivita je-
jich vrácení 90 až 98 procent. Zálohy se 
pohybují kolem 25 centů,“ uvedl minulý 
týden Sólymos. Mezi nejúspěšnější země 
patří v tomto směru Německo a Švéd-
sko. A svérázný způsob, jak naučit oby-
vatele recyklovat PET láhve a plechovky, 
začali používat v tureckém Istanbulu. 
Pokud do speciálního kontejneru vhodí 
lidé 28 láhví, dostanou jízdenku na me-
tro zdarma.

Slováci nemohou převzít stávající 
systém Německa ani Švédska, protože 
ty zavedly nejdřív zálohování a teprve 
potom byl nastaven systém třídění od-
padu. Sólymos potvrdil, že náklady na 
zálohování ponesou výrobci obalů. Po-
dle evropských směrnic i slovenských 
zákonů je výrobce povinen postarat se 
o odpad. Někteří výrobci poukazují, že 
zálohování naruší stávající systém třídě-
ného odpadu. „Určitě půjde o zásah do 
systému separovaného sběru. Logicky to 
bude mít dopad. Ale když to funguje jin-
de, musí to fungovat i u nás,“ pozname-
nal k tomu Sólymos. Na slovenský trh 
se ročně dostane 1,1 miliardy plastových 
láhví. Návratnost v rámci recyklace do-
sahuje 60 procent.

V Česku se uvidí
Zavedení zálohovaných PET láhví 

zvažuje i české ministerstvo životní-
ho prostředí. Nejprve chce ale posou-
dit možnosti. „Ministerstvo čeká na 
výsledky analýzy Institutu cirkulární 
ekonomiky, ta by dle našich informací 
měla být k dispozici nejdříve na konci 
listopadu,“ řekla Právu před časem Do-
minika Pospíšilová z tiskového odděle-
ní. Ministerstvo se podle jejích slov na 
základě očekávané analýzy zamyslí i nad 
možným zálohováním plechovek. Podle 
Vojtěcha Voseckého z Institutu cirkulár-
ní ekonomiky je návratnost plastových 
láhví v rámci recyklace v České repub-
lice podobná jako na Slovensku, tedy 
zhruba šedesátiprocentní.
ZDROJ: NOVINKY.CZ, AUTOR: IVI, PRÁVO, 

23. 10. 2018

Britské Tesco volá po vyšším zdaně-
ní zboží prodávaného přes internet

Generální ředitel nákupního řetězce 
Tesco Dave Lewis řekl, že britský ministr 
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financí by měl zavést 2% daň na veškerý 
prodej online. To by mělo ulevit tradičním 
kamenným prodejnám, které se potýkají 
s nástupem internetových gigantů, jako 
je například Amazon. Současný maloob-
chodní sektor podle Lewise čelí „smrtí-
címu koktejlu tlaků“. Apeluje proto na 
britského ministra financí, aby zavedl 
speciální 2% daňovou sazbu na veškeré 
zboží, které se prodává na internetu. Ře-
ditel se ptá, jestli britská vláda dostateč-
ným způsobem promyslela, co se stane, až 
maloobchodní sektor začne klesat a s tím 
spojené ztráty pracovních míst začnou 
být výrazné. Jenom v Británii v něm pra-
cuje 4,2 milionu lidí, píše deník The Times. 

Kamenné prodejny jsou v daňovém 
systému znevýhodněny

V Británii jsou tyto speciální sazby 
(business rates) navázány na hodnotu 
majetku, jejž firmy využívají a předsta-
vují významnou část příjmů tamního 
státního rozpočtu. Deník uvádí, že díky 
této formě daně se ročně ve Spojeném 
království vybere přibližně 30 miliard 
liber. Sazba však značně znevýhodňuje 
klasické kamenné prodejny. Kvůli jejich 
rozlehlým provozovnám na ně doléhá 
mnohem víc, než na internetové prodej-
ce. Maloobchodní sektor ročně zaplatí 
ze zmiňovaných 30 miliard přibližně 
čtvrtinu, přičemž online obchodníci hra-
dí pouhý zlomek této částky.

Britský ministr financí Hammond mi-
nulý týden prohlásil, že „globální interne-
toví giganti musí férovým způsobem při-
spívat na financování veřejných služeb“, 
přičemž nejlepší cestou ke zdanění nad-
národních společností je podle něj mezi-
národní dohoda. Hammond však uvedl, 
že „pokud se nedokážeme dohodnout, 
Británie přijde s vlastní verzí digitální 
daně“. Británie už dřív zvažovala zdanění 
příjmu velkých internetových společnos-
tí jako Facebook či Google, uvedla agen-
tura Reuters. Opatření mělo fungovat do 
té doby, než se mezinárodní daňová pra-
vidla přizpůsobí digitálním firmám, které 
mohou přesouvat své tržby a zisky mezi 
jednotlivými jurisdikcemi.
ZDROJ: IDNES.CZ, AUTOR: MTM, 8. 10. 2018 

(KRÁCENO)

Nákup dorazí i když nejste doma. 
Britský obchod ho složí přímo do 
lednice

Stále populárnější objednávání potravin 
přes internet v Británii nebude omezeno 

tím, jestli je zákazník zrovna doma. Síť su-
permarketů Waitrose plánuje doručování 
potravin přímo do vaší lednice. Služba 
bude vyžadovat jen instalaci „chytrého“ 
zámku, který si kurýr otevře i během ne-
přítomnosti klienta pomocí speciálního 
kódu. Představitelé společnosti Waitrose 
tvrdí, že ve Velké Británii jako první za-
vádějí službu, pomocí níž je možné do-
ručit zákazníkům objednávku i když ne-
jsou doma. Tento princip se už osvědčil 
v jiných zemích, například ve Spojených 
státech s ním přišla společnost Walmart.

Během testovacího provozu budou su-
permarkety Waitrose doručovat nákupy 
stovce vybraných domácností v oblasti 
jižního Londýna. Pro tyto účely uzavřel 
maloobchodní řetězec partnerství s fir-
mou Yale, která zúčastněným zákazní-
kům dodá „chytré“ zámky. Ten si kurýr 
s jídlem bude moct otevřít pomocí spe-
ciálního kódu s omezenou dobou plat-
nosti. Po vstupu do zákazníkova domu 
či bytu vybalí chlazené a mražené po-
traviny do lednice a zbytek nechá na 
kuchyňské lince nebo na jiném místě, 
podle klientova přání. Aby nedošlo ke 
zneužití jednorázového přístupu do do-
mácnosti, bude mít kurýr na hrudi při-
pevněnou kameru, která celou jeho „ná-
vštěvu“ natočí. Tento záznam pak bude 
zákazníkovi k dispozici během následu-
jícího dne. Mezi zákazníky roste zájem 
o praktičtější nakupování.

Minimální hodnota objednávky k do-
ručení „do lednice“ bude 25 liber (zhru-
ba 730 korun). Pokud bude testovací 
provoz úspěšný, představitelé Waitrose 
předpokládají rozšíření služby na více 
než tisícovku domácností během jara 
příštího roku. Richard Lim, šéf britské 
analytické společnosti Retail Economics, 
tvrdí, že jeho výzkum ukázal „překvapi-
vě vysoký podíl“ lidí, kteří by kurýrům 
umožnili přístup do svých domácností, 
když nejsou doma. „Klíčovým faktorem 
je pohodlí,“ uvedl Lim pro BBC.

Podobný způsob dodávání zásilek 
zkouší i  internetový gigant Amazon, 
který kromě donášek do zamčených 
domů před několika měsíci spustil 
v amerických městech doručování zási-
lek do kufru auta.
ZDROJ: IDNES.CZ, AUTOR: MTM, 8. 10. 2018 

(KRÁCENO)

Evropská komise - Tisková zpráva: 
Komise zveřejnila zprávu o uplatňo-

vání pravidel hospodářské soutěže 
v odvětví zemědělství

Brusel 26. října 2018 - Evropská komi-
se zveřejnila první zprávu o uplatňování 
pravidel hospodářské soutěže v země-
dělství. Ze zprávy vyplývá, že opatření 
evropských orgánů pro hospodářskou 
soutěž mohou zemědělcům pomoci zís-
kat lepší podmínky při prodeji výrobků 
velkoobchodníkům a družstvům.

Tato zpráva oceňuje úsilí, které ev-
ropské orgány pro hospodářskou soutěž 
vyvíjejí v odvětví zemědělství – zejmé-
na pokud jde o ochranu zemědělců před 
jednáním, jež je v rozporu s pravidly 
hospodářské soutěže, a o zajištění toho, 
aby zemědělci i spotřebitelé měli z plně 
otevřeného vnitřního trhu prospěch. 

Je mimořádně důležité v rámci politi-
ky zaměřené na trh posílit postavení ze-
mědělců v dodavatelském řetězci. Zprá-
va rovněž zdůrazňuje, že právní předpisy 
v oblasti zemědělství a hospodářské 
soutěže se snaží dosáhnout spravedli-
vějších a účinnějších výsledků nejen pro 
producenty, ale i spotřebitele. Zeměděl-
ci zaujímají zvláštní místo, pokud jde 
o právní předpisy v oblasti hospodářské 
soutěže. Uznané organizace producentů 
mohou pomoci posílit jejich postavení 
v dodavatelském řetězci.

Evropská pravidla hospodářské soutě-
že, která zakazují uzavírání dohod o sta-
novení cen či jiných obchodních podmí-
nek nebo o rozdělení trhů, se vztahují 
i na výrobu a obchod se zemědělskými 
produkty. Nařízení o společné organiza-
ci trhů se zemědělskými produkty však 
obsahuje odchylky od uplatňování těch-
to pravidel, které se týkají všech nebo 
některých zemědělských odvětví nebo 
které řeší zvláštní situace.

Zpráva, kterou dnes Komise zveřejni-
la, je první se zvláštním zaměřením na 
uplatňování evropských pravidel hospo-
dářské soutěže v zemědělství. Na zákla-
dě zjištění zprávy bude Komise pokračo-
vat v dialogu se zúčastněnými stranami 
z odvětví zemědělství, jakož i s členský-
mi státy, Evropským parlamentem a Ra-
dou, o budoucích politických rozhodnu-
tích týkajících se uplatňování pravidel 
hospodářské soutěže v tomto odvětví. 
Komise rovněž zintenzivní monitorová-
ní trhu, zejména pokud jde o kolektivní 
smlouvy, které vnitřní trh rozdělují.

Hlavní zjištění zprávy
1. Opatření evropských orgánů pro 

hospodářskou soutěž
a) Šetření v odvětví zemědělství
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Evropské orgány pro hospodářskou 
soutěž provedly v odvětví zemědělství 
178 šetření. Více než třetina z nich se 
týkala zpracovatelů zemědělských pro-
duktů. Největší skupinu stěžovatelů 
tvořili zemědělci. Téměř polovina všech 
případů porušení předpisů v oblasti hos-
podářské soutěže se týkala dohod o ce-
nách. Tyto dohody nejčastěji uzavírali 
konkurenční zpracovatelé při stanovo-
vání velkoobchodních cen (např. u cukru 
a mouky) nebo zpracovatelé a maloob-
chodníci za účelem stanovení maloob-
chodní ceny (např. pro mléčné výrobky, 
maso či slunečnicový olej). Další proti-
právní jednání se týkala dohod o objemu 
výroby, výměně informací a rozdělení 
trhů.

b) Ochrana vnitřního trhu
Jedním z hlavních zjištění zprávy 

je, že některé členské státy se příle-
žitostně snažily omezit dovoz někte-

rých zemědělských produktů z jiných 
členských států. Několik evropských 
orgánů pro hospodářskou soutěž vy-
šetřovalo a zastavilo řadu kolektiv-
ních smluv, kdy se například země-
dělci v jednom členském státě snažily 
zabránit prodeji produktů zemědělců 
z jiných členských států.

2. Odchylky od pravidel hospodář-
ské soutěže pro organizace producentů 
a mezioborové organizace

Uznané organizace producentů 
a uznané mezioborové organizace mo-
hou pomoci posílit pozici zemědělců 
a přispět ke vzniku efektivnějšího do-
davatelského řetězce. Uznání organiza-
cí producentů ze strany vnitrostátních 
orgánů se široce používá v ovocnářském 
a zelinářském odvětví, kde se přes tyto 
organizace uvádí na trh téměř 50 % pro-
dukce ovoce a zeleniny. Podobná situace 
je také v mlékárenském, masném a obil-

nářském odvětví a ve výrobě olivového 
oleje. Kromě toho existuje v Unii 128 
uznaných mezioborových organizací, 
které se nacházejí především ve Francii 
a Španělsku.

3. Odvětvové nástroje v zemědělství
Zpráva potvrdila, že specifické odvět-

vové nástroje, které jsou v zemědělství 
k dispozici, se používají ve prospěch ze-
mědělců a odvětví obecně:

• V cukrárenském odvětví byla ši-
roce uplatňována možnost doho-
dy o mechanismu sdílení hodnoty 
na dobrovolném základě.

• Často se také používala opatření 
ke stabilizaci trhu ve vinařském 
odvětví.

• V odvětví výroby sýrů a šunky 
byla zavedena opatření pro říze-
ní dodávek výrobků s chráněným 
označením původu nebo zeměpis-
ným označením.


