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Z domova
Příjem žádostí dotačního titulu "Investice" (v rámci SOT s vínem) pro
období 2019/2020
V Praze dne 3. června 2019
Vážení žadatelé,
od dnešního dne, tzn. 3. června 2019,
je spuštěn příjem žádostí dotačního titulu "Investice" (v rámci SOT s vínem)
pro období 2019/2020.
Příjem žádostí pro toto období bude
ukončen dne 2.9.2019.
Bližší informace jsou k dispozici na
odkazu https://www.szif.cz/cs/investice
(www.szif.cz → SZIF poskytuje → Společná organizace trhu → Rostlinná výroba
→ Víno/Vinice → Investice).
Oddělení metodiky vybraných opatření PRV a SOT s vínem
ZDROJ: STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ
FOND

Od 1. července 2019 do 15. srpna 2019
je možné zasílat žádosti o podporu
z Vinařského fondu
Od začátku prázdnin do 15. srpna 2019
je možné podávat projekty na Vinařský
fond. Projekty mohou podávat jak fyzické
tak právnické osoby. Oproti předchozímu termínu pro podávání žádostí nejsou
v těchto Pravidlech výraznější změny.
Vinařský fond podporuje:
•
Účast výrobců vína na výstavách
a soutěžích vín
•
Pořádání výstav, přehlídek a soutěží vín
•
Pořádání školení, seminářů a konferencí
•
Výrobu materiálů podporujících
informování veřejnosti o vinohradnictví a vinařství
•
Pořádání akcí na propagaci vína
a vinařství
Zdůraznění některých podmínek:
Pro účast výrobců vína na výstavách
a soutěžích vín schválila Rada Vinař-
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ského fondu seznam podporovaných
výstav a soutěží. Tento seznam je uvedený v Pravidlech pro žadatele na www.
vinarskyfond.cz. Žádost si podává pouze
výrobce vína nebo seskupení výrobců.
Podává se pouze jedna žádost na celý
soubor podporovaných výstav a soutěží. Lze tak získat podporu ve výši 50%
z nákladů na pronájem výstavních nebo
prezentačních prostor nebo účastnických poplatků.
V případě pořádání akcí na propagaci vína a vinařství jako jsou vinobraní
nebo otevřené sklepy hradí Vinařský
fond 90% nákladů na pronájem prostor,
propagaci a honoráře účinkujících. Při
pořádání otevřených sklepů musí být
všichni účastnící se výrobci registrovaní
dle vinařského zákona se splněnými povinnostmi danými tímto zákonem (ust.
§ 11, odst.1, resp. § 29), tj. zejm. hlášení
ÚKZÚZ o zahájení výroby a prohlášení
o produkci. Příjemce podpory toto dokládá seznamem vinařů (jméno/název,
IČ, adresa).
V případě prezentačních akcí musí žadatel uvést, jakým způsobem osloví výrobce vín s nabídkou účasti na dané akci
tak, aby byla splněna podmínka nediskriminace a transparentnosti oslovení.
Veškeré pořádané akce se musí konat od 1. října 2019 do 31. března 2020
a kromě malých místních výstav či koštů musí být na všech akcích uveřejněno logo Vinařského fondu a logo Vína
z Moravy, vína z Čech. Stejný termín
platí i pro účast na výstavách a soutěžích.
Bližší podmínky jsou stanoveny v Pravidlech pro žadatele o poskytnutí podpory, která jsou uveřejněna na www.vinarskyfond.cz.
VINAŘSKÝ FOND

SZIF přijal téměř 31 tisíc Jednotných
žádostí

Praha 13. června 2019 – 10. červen definitivně ukončil příjem letošních Jednotných žádostí. Tuto souhrnnou žádost
o dotace na obhospodařovanou plochu
a na chov zvířat si podalo téměř 31 tisíc
zemědělců, mezi které bude rozděleno
přibližně 32 miliard korun. Univerzální formulář Jednotná žádost umožňuje
českým zemědělcům získat dotaci na
jejich hospodaření. Příjem letošních žádostí odstartoval 9. dubna, řádný termín
skončil 15. května. Žadatel měl ale ještě
po tomto termínu šanci na pozdní podání, a to až do 10. června. V tomto případě však obdrží sankci ve výši 1 % za
každý pracovní den.
Z aktivit SZIF zaujímají platby, o které
se žádá prostřednictvím Jednotné žádosti, největší podíl v objemu vyplácených finančních prostředků. Na letošní
žádosti, kterých SZIF přijal 30 798 tisíc,
je připraveno zhruba 32 miliard korun,
ale celková částka se bude odvíjet podle kurzu české koruny k euru k 30. září
2019. Téměř všechny žádosti byly podány prostřednictvím Portálu farmáře, což
je moderní komunikační nástroj, který
umožňuje elektronické podání žádostí. 18 procent žadatelů si s formulářem
poradilo samo, ostatním při vyplnění
pomohli zaměstnanci SZIF z okresních
pracovišť - Oddělení příjmu žádostí
a LPIS. Nejvíce žádostí přijalo okresní
pracoviště v Praze, ve Frýdku-Místku
a ve Vsetíně.
Příjem žádostí je ukončen, nastupuje jejich administrace. Předpokládaný
harmonogram výplat jednotlivých podpor Jednotné žádosti 2019 bude zveřejněn na webových stránkách www.szif.
cz v průběhu července. Očekáváme, že
bude probíhat obdobně jako u loňských
žádostí, tzn., že první se budou vyplácet
dotace na SAPS, posledním dotačním
titulem pak bude podpora na Dobré životní podmínky zvířat. Sazby přímých
plateb a Přechodných vnitrostátních
podpor budou zveřejněny na podzim
2019, žadatelům budou k dispozici na
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www.szif.cz v sekci Jednotná žádost.
Sazby dotací neprojektových opatření
Programu rozvoje venkova jsou uvedeny v příručce pro žadatele u Jednotné
žádosti.
Věříme, že průběh administrace a samotné výplaty letošních žádostí budou
probíhat stejně dobře jako u předchozích žádostí.

statkem. Zhruba tři procenta firem pak
dokonce musela kvůli chybějící vodě
omezit nebo zastavit provoz. Vyplynulo
to z průzkumu ČSOB mezi podnikateli
všech oborů.
E15, 11. 6. 2019

VLADIMÍRA NOVÁKOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ
SZIF

Enormní zájem o kompenzace za loňské sucho
Možnost kompenzace letošních škod
způsobených suchem na krmných plodinách vyvolal u zemědělců obrovský zájem. Státní zemědělský intervenční fond
přijal přes 9 tisíc žádostí, ve kterých si
zemědělci požádali celkem o 955 milionů
korun. V roce 2015 vyplatilo MZe jako
kompenzace za sucho 3 580 žadatelům
téměř 1,19 miliardy korun, v roce 2017
dostalo 3 239 žadatelů 1,17 miliardy korun.
Loni sucho nejvíc poškodilo krmné
plodiny, proto jsme začali nejdříve vyplácet kompenzace za ně. Chtěli jsme
tak co nejrychleji ulehčit situaci chovatelům hospodářských zvířat, kteří
suchem přišli o krmnou píci. Celkem
jsme obdrželi téměř 9 600 žádostí o odškodné, což je mimořádně vysoké číslo,
takže bylo časově náročné všechny vyřídit. V první etapě jsme vyplatili přes 947
milionů korun.
V druhé vlně kompenzací za tržní
plodiny podali zemědělci více než 3 600
žádostí. Schváleno je přes 2 200 žádostí a zemědělci dostávají peníze na své
účty. Na kompenzace za sucho z roku
2018 byly celkem připraveny 2 miliardy
korun. Při poškození plodin v rozsahu
30 – 50 % je kompenzace 10 % nákladů,
které měli zemědělci s jejich pěstováním
(u trvalých travních porostů 20 %). Při
poškození v rozsahu větším než 50 % je
kompenzace 20 % nákladů, které měli
zemědělci s pěstováním dané plodiny
(u trvalých travních porostů 40 %).
ZDROJ: ZPRÁVY Z MZE 5/2019

Malé firmy ohrožuje chybějící voda
Pětina českých malých a středních firem, pro jejichž činnost je voda důležitá,
už musela řešit problémy s jejím nedo-
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ci resortu životního prostředí, Úřadu
vlády, Poslanecké sněmovny a podniky
jednotlivých Povodí. Ústavní ochranu vody nedávno zavedli například na
Slovensku. V České republice vyjádřilo
podporu myšlence ústavní ochrany vody
v minulosti mj. Sdružení místních samospráv ČR. Iniciativu Ministerstva zemědělství vítá také Svaz měst a obcí ČR.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ

Ministr Toman: Pokračujeme v přípravě ústavní ochrany vody, právní
posudek vypracují odborníci z Univerzity Karlovy
12. 6. 2019 – Tisková zpráva – Ještě
v tomto měsíci Ministerstvo zemědělství
(MZe) uzavře smlouvu s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy na zpracování
posudku o možnostech ústavně právní ochrany vod v České republice. MZe
tak pokračuje v konkrétních krocích
na zvýšení právní ochrany vody. Studie
bude obsahovat návrhy, jakým způsobem bude možné vodu ochránit ústavou
a také analýzu zkušeností ze zahraničí.
„Zdroje pitné vody jsou natolik cenné, že je musíme chránit mnohem více
než v minulosti. Chceme to zakotvit do
Ústavy České republiky. Právě proto
jsme se už před časem spojili s odborníky z Univerzity Karlovy, abychom měli
k dispozici podrobný právní posudek, ze
kterého pak budeme vycházet při správném nastavení zásad pro ochranu vody.
Jsem rád, že tyto dlouhodobé snahy Ministerstva zemědělství vzbudily zájem
nejenom odborníků, ale i politiků, a to
napříč politickým spektrem,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Právnickou fakultu UK vybralo Ministerstvo jako zpracovatele studie kvůli
dlouhodobé praxi v oblasti ústavního
práva, a to i v zahraničí. Studie navrhne
možnosti a formy ústavní ochrany vody
novelou české ústavy nebo formou samostatného ústavního zákona. Součástí
bude podrobná analýza, jak vodu chrání
zejména v ostatních státech Evropské
unie. Podle předběžného odhadu dosáhne cena posudku maximálně 121 tisíc korun včetně DPH. Vzhledem k náročnosti
a rozsahu studie jde o obvyklou částku
dle obdobných veřejných zakázek. Posudek by měl být dokončený v září letošního roku. „Do legislativních změn
spojených s ochranou vody chceme samozřejmě zahrnout i ochranu ostatních
složek životního prostředí, a to především půdy,“ uvedl ministr Toman.
Ministerstvo zemědělství kvůli ústavní ochraně vody už v březnu uspořádalo
kulatý stůl s ústavními právníky, zástup-
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Česko nevyschne, lidé ale musí udržet vodu v krajině. Potřebujeme
mokřady a nádrže, tvrdí analytik
Ročně spadne až třicetkrát větší
množství vody, než Češi spotřebují.
Česko v budoucnu nevyschne, lidé ale
musí udržovat vodu, která naprší, aby
neodtekla z krajiny, řekl to novinář
a ekologický a zemědělský analytik Petr
Havel. Dodal, že není třeba šetřit vodou
v domácnostech, ale v zemědělství. Podle Havla spadne nad Českem ročně kolem 55 až 60 miliard metrů krychlových
srážek, spotřeba vody je do 1,5 miliardy
metrů krychlových. Lidé se ale musí
naučit spadanou vodu udržet v krajině.
„Zemědělské pole dokáže udržet 8,5 miliardy metrů kubických, ale naše pole ve
skutečnosti udrží mnohem méně. Potřebujeme nádrže, ale ještě více mokřady,“
uvedl Havel.
Šetřením vody v domácnostech se podle Havla získají maximálně dvě procenta spotřeby vody ročně. „Česko má momentálně nejnižší spotřebu vody na den
v celé Evropské unii, možná i ve světě.
Můžeme se méně sprchovat, ale prioritou nejsou domácnosti, ale pole a lesy,“
upozornil. Řešením podle něj je přerušit dlouhé půdní bloky zabírající stovky
hektarů se stejnou plodinu a vytvořit
pestřejší krajinu. Dále navrhuje zkrátit
dotace pro velké podniky. „V budoucnu se to stane, velcí zemědělci by se na
to měli připravit. Česko ale o ty dotace
nepřijde, jen je musí využít pro venkov,
krajinu, zdroje pitné vody a lepší kvalitu
půdy,“ dodal.
EURO, 21. 6. 2019 (KRÁCENO)

Ministr Toman: Náš zákaz dvojí kvality potravin byl správným krokem.
V testu Evropské komise propadla
třetina výrobků

zpět

3

24. 6. 2019 – Tisková zpráva – Zpráva Evropské komise (EK) dnes potvrdila to, co Ministerstvo zemědělství
(MZe) dlouhodobě řeší: na trhu v EU
je řada produktů stejné značky s odlišným složením a stejnou nebo podobnou přední stranou balení. Z dnes
zveřejněné studie, kterou si nechala
vypracovat EK, vyplývá, že 31 procent
testovaných produktů prezentovaných spotřebiteli jako stejné nebo podobné, měly v různých členských státech odlišné složení. Analýza se týkala
téměř 1400 potravinářských výrobků
z 19 zemí EU.
„Plošné testy v Evropské unii potvrdily, že dvojí kvalita potravin je
závažný problém a její počáteční zpochybňování ze strany Evropské komise nebylo na místě. Výsledky společného testování ukázaly, že dvojí kvalita
existuje u významné části testovaných
výrobků. Nejde o to, že některá verze stejně prezentovaného výrobku by
byla zdravější nebo méně zdravá nebo
nekvalitní. Jde o rozdílný podíl hlavních nebo charakteristických složek
v daném produktu. Ten by měl být ve
všech stejně prezentovaných výrobcích stejný. Nemůžeme připustit, aby
v Unii existovali občané několika ka-
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tegorií,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Ministerstvo zemědělství řeší dvojí
kvalitu potravin novelou zákona o potravinách, kterou v květnu schválila
vláda. „Tímto návrhem zakazujeme
dvojí kvalitu potravin. Mým cílem je
zajistit spotřebitelům férové zacházení. Zaručit jim, že budou mít možnost
koupit si v České republice stejně kvalitní výrobky jako jinde v Unii,“ uvedl
ministr Toman. Přímo v zákoně proto
bude uvedeno, že „na trh je zakázáno
uvádět potraviny, označené totožně
s potravinou uváděnou na trh v jiném
členském státě EU, ačkoliv potravina
uváděná na trh v České republice má
odlišné složení nebo vlastnosti“. Na
dodržování zákazu dvojí kvality bude
dohlížet Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Za porušení pravidel
bude hrozit pokuta až do výše 50 milionů korun.
„Díky tomu, že dvojí kvalitu v novele
zákona o potravinách zakazujeme, začne tento zákaz platit podstatně dříve,
než v rámci dvouleté transpoziční lhůty
evropské směrnice,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Petici proti zastropování a snižování
podpor podle velikosti zemědělské firmy,
jak plánuje EU po roce 2020, podepsalo
16 400 lidí. Petici zorganizovaly Agrární
komora ČR a Zemědělský svaz ČR.
ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ,
6/2019

Interaktivní mapa Vinařských oblastí a podoblastí ČR
V jednoduchém interaktivním formátu PDF lze vypnout/zapnout vrstvy
jednotlivých vinařských podoblastí.
Na mapě lze i nalézt určité katastrální
území nacházející se v dané vinařské
oblasti. Pravým tlačítkem myši je potřeba vybrat Nástroj data objektu a pak
proklikem vybrat hledané katastrální
území. V levém sloupci se poté zobrazí
název a kód katastrálního území.
Upozorňujeme, že pro správnou práci
s mapou je potřeba si ji předem uložit!
ZDROJ: ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ
ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, 24. 06. 2019

VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ

ODKAZ: HTTP://WWW.AKCR.CZ/DATA_

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

AK/19/A/VINARSKE_OBLASTI.PDF
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Vzájemná provázanost katastru nemovitostí a evidence využití půdy
LPIS
24. 06. 2019 - Materiál vznikl ve spolupráci MZE a SZIF. V materiálu byly
použity zjištění a závěry z analytického
dokumentu vypracovaném na SPÚ.
Adresa zde: http://www.akcr.cz/data_
ak/19/a/Vzajemna_provazanost_katastru_nemovitosti_a_evidence_vyuziti_pudy_LPIS.PDF)

Vinaři chtějí vysadit více vinic
181,3 hektaru vinic lze letos nově vysadit podle kvót stanovených Evropskou
unií. Zájem vinařů o výsadbu nových vinic je však vyšší. Letos podali 214 žádostí o výsadbu 248 hektarů nových vinic,
loni to bylo 194 žádostí na výsadbu 226
hektarů.
ZDROJ: ZPRÁVY Z MZE 5/2019

perti uvádějí, že chmelový klon číslo 72
ze Žatce je skutečně poškozený. „Je to
šíření neveřejných informací,“ reagoval
Josef Patzak, jednatel žateckého institutu, na dotazy týdeníku Euro. ÚKZÚZ
přitom na základě kontroly a porovnání
štoků na několika chmelnicích přináší
jasná zjištění. „Nejpravděpodobnější příčinou genetických/epigenetických změn
chmele odrůdy poloraný červeňák (…) je
chybně nastavený proces výroby sadby
chmele metodou in vitro, respektive
nedodržení základních pravidel, která
musí množitel (…) dodržovat,“ uvádějí
kontroloři.
Podle odborníků z ÚKZÚZ je příčinou
současných potíží klonu 72 pocházejícího z Chmelařského institutu v Žatci
„jednoznačně extrémní délka trvání
kultury“. Tedy to, že originální vzorky,
z nichž žatečtí šlechtitelé klonují, pocházejí už z let 1988, 1996 a 1998. Jako
jediné řešení proto ústřední kontroloři
navrhují, aby Chmelařský institut založil
novou kulturu klonu 72 in vitro, která
bude odpovídat jeho správné charakteristice.
EURO, ONDŘEJ STRATILÍK, 16. 6. 2019

Pětitisícová hranice ploch chmelnic
5 004 hektarů byla na začátku května plocha chmelnic. Oproti loňsku je to
mírné snížení o 16 hektarů. Největší plochu již tradičně zaujímá Žatecká chmelařská oblast, ve které se chmel pěstuje
na 3 867 hektarech, kde došlo ke zvýšení
o 11 hektarů. To je nárůst o 0,29 % výměry chmelnic.
ZDROJ: ZPRÁVY Z MZE 5/2019

Potvrzeno. Žatecký červenák není
v pořádku
Kontrolní zemědělský ústav zjistil,
že klon nejdůležitější chmelové odrůdy
má poruchu. Z Chmelařského institutu v Žatci se v minulých letech dostal
k pěstitelům pravděpodobně poškozený
či nekvalitní klon Žateckého poloraného červeňáku. Ten produkuje mnohem
menší výnosy, než by měl, a podle některých odborníků má i nedostatek hořkých alfa látek a silic zásadních pro pivovary. Což ve výsledku ohrožuje export
chmele za 1,2 miliardy korun.
I když žatečtí šlechtitelé dlouhodobě
jakékoliv pochybení odmítají, nová zjištění Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělské ho (ÚKZÚZ) mluví jinak. V dokumentu Souhrnná zpráva
z monitoringu chmele v roce 2018 ex-

Vinařský věstník 6/2019

(KRÁCENO)

České pivovary mají žně
21,3 milionu hektolitrů piva vyrobily loni tuzemské pivovary, výstav tak
meziročně vzrostl o 4,7 %. Za zvýšením
produkce podle Českého svazu pivovarů
a sladoven stálo hlavně pivo určené na
vývoz, u kterého se meziročně zvýšila
výroba o 11,8 %. Každý Čech v průměru
vypil 141 litrů, což je o šest velkých kousků více než v předešlém roce.
ZDROJ: ZPRÁVY Z MZE 5/2019

Potravinoví inspektoři loni rozdali
pokuty za 100 milionů
100,6 milionu korun pokut uložila
Státní zemědělská a potravinářská inspekce v loňském roce. Největší problémy byly ve veřejných stravovacích zařízeních, kde inspektoři zjistili pochybení
v každé čtvrté z kontrolovaných provozoven. Mezi nejproblematičtější komodity z hlediska kontrolních výsledků
patřil med (46,3 % nevyhovujících šarží
z hodnocených), masné výrobky (19 %)
nebo víno (23,9 %).
ZDROJ: ZPRÁVY Z MZE 5/2019

Až 40 tisíc Ukrajinců ročně. Vláda
zdvojnásobila limit pro gastarbeitery
Do českých firem bude moci přijít
dvojnásobný počet Ukrajinců se zaměstnaneckými kartami než doposud.
Ročně to má být místo 19 600 až 40 tisíc lidí, rozhodla vláda. Minimální mzda
ukrajinských pracovníků by měla být
na 1,2 násobku zaručené mzdy. Mělo
by to zaručit, aby nebyli z trhu práce
vytlačováni čeští zaměstnanci. Podle
Hospodářské komory ale nové mzdové
kritérium ztíží pozici především malým
podnikům. Podle údajů ministerstva
práce mělo na konci loňska v Česku zaměstnání 121 086 lidí z Ukrajiny. Tvořili
tak přes pětinu zahraničních zaměstnanců v Česku.
Navýšení kvót mělo původně platit
od dubna. Podle Hospodářské komory
se termín „fakticky posouvá“ na začátek
listopadu, nabírání většího počtu žádostí
o místo by mělo začít v září. Hospodářská komora vyšší počet kvalifikovaných
pracovníků z Ukrajiny vítá, ale zaručený
1,2 násobek mzdy pro ně odmítá. „Větší
firmy vyplácejí vyšší mzdy, než jsou zaručené, proto se se mzdovým kritériem
zřejmě lépe vyrovnají. Prosadili jsme letos, aby byl Režim Ukrajina zpřístupněn
i malým podnikům od šesti zaměstnanců. Kvůli mzdovému kritériu ale vláda
malým podnikům opět ztíží vstup do
režimu,“ uvedla viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková.
EURO, AUTOR: MARTIN PINKAS, 3. 6. 2019

Zálohy na petky? Ohrozí to třídění,
říká ministerstvo
Zálohový systém nezaručí vyšší sběr
PET lahví, ohrozí třídění ostatních druhů odpadů a nedostatečně motivuje
spotřebitele. Česká republika má navíc
jeden z nejlepších systémů na separaci
odpadu a zálohování plastových obalů
by jej mohlo ohrozit, upozornil náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž.
MF DNES, 5. 6. 2019

Růžová čokoláda proniká na český
trh
Tuzemští milovníci hořké, mléčné či
bílé čokolády mohou vyzkoušet čtvr-
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tou variantu – růžovou čokoládu zvanou Ruby. Po více než desetiletém vývoji ji loni v září ve světové premiéře
představila švýcarská společnost Barry
Callebaut. Pochutinu vyráběnou ze speciálních kakaových bobů začala letos
dodávat českým firmám. Například
výrobce müsli Mixit od února nabízí
růžovou čokoládu jako přísadu pro vytvoření müsli. V prodejích si vede lépe
než mléčná či bílá čokoláda a dotahuje
se na hořkou variantu. Společnost Nestlé vytvořila růžovou variantu tyčinky
KitKat, kterou nyní uvádí i na český
trh. Příznivci růžové čokolády si však
připlatí. Klasická KitKat stojí v e-shopu
Rohlik.cz 12,90 koruny, ale její růžová
varianta 29,90 koruny. Zákazníci Mixitu zaplatí za padesát gramů růžových
čoček 38 korun, zatímco totéž množství
„obyčejné“ čokolády vyjde o dvanáct
korun levněji. Degustátorka čokolády
Šárka Robinson Pomahačová míní, že
růžová čokoláda na českém trhu uspěje
díky zajímavé barvě, i když to má své
ale. „Problém je v tom, že jako čokoláda nechutná. Chutná jako bílá čokoláda s jogurtem a malinami,“ vysvětlila.
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Postup výroby růžové čokolády přední
světový zpracovatel kakaových bobů
Barry Callebaut tají. Ubezpečuje však,
že je zcela bez přidaných barviv a ovocných příchutí.
ZDROJ: E15.CZ, AUTOR: BARBORA PÁNKOVÁ,
27. 5. 2019 (KRÁCENO)

Na oslavy MENDELU přijeli absolventi z šesti světadílů
15. 6. 2019 - Ze všech světadílů kromě
Antarktidy se sjeli na dnešní Sraz století
Mendelovy univerzity v Brně absolventi
školy. Sešlo se jich podle předběžných
odhadů pořadatelů více než 4000. Akcí
vrcholí letošní oslavy sta let existence
univerzity. Škola otevřela všechny svoje
fakulty, včetně té v Lednici. Do univerzitního kampusu v Brně zavítalo několik
rektorů, svou alma mater navštívil i absolvent MENDELU a současný ministr
školství Robert Plaga.
Univerzita svým bývalým studentům
ukázala moderní kampus, do kterého
nainvestovala za poslední roky více než

miliardu. Absolventi tak viděli přístroje
za desítky milionů, mohli obdivovat architekturu nových budov, které v době,
kdy zde studovali, ještě nestály.
Vysoká škola zemědělská (dnes MENDELU) za svou historii vychovala celou řadu expertů v různých oblastech,
mimo jiné řadu pozdějších ministrů
zemědělství. Jedním z nich je Marian
Jurečka, který dnes na oslavy do Brna
přijel a zahrál v univerzitní dechovce
Silvanka. Dnešní Sraz století byl největší akcí svého druhu, kterou univerzita
ve své historii pořádala. Akci pomáhalo
organizovat 427 studentů a zaměstnanců. Dva studenti Designu nábytku dnes
namalovali za 150 minut na fólii obrazy
G. J. Mendela a prvního rektora školy
Františka Bubáka.
Oslavy letošních sto let univerzity
ještě zdaleka nekončí. Na podzim škola
chystá slavnostní zasedání vědecké rady,
kde bude udílet medaile. Na podzim
bude mít hokejový zápas z další stoletou univerzitou, kterou je MUNI. Oslavy
zakončí škola v lednu udílením čestného
doktorátu.
MENDELU (KRÁCENO)
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Porovnávací degustace PIWI
a evropských odrůd ve Valticích
Ve středu 12. 6. 2019 v Chateau Valtice,
a.s. uspořádal Vinofrukt, a.s. degustaci
novějších PIWI odrůd s cílem seznámit
odběratele sazenic se současným stavem
kvality vína těchto odrůd. Vzorky vín ze
švýcarských novošlechtění dodal německý spolupracující podnik Rebschule
Freytag, který je získal od německých
vinařů, jímž dodává sazenice. Výjimkou
byly dva vzorky Cabernetu blanc a Hibernalu ze Chateau Valtice. Vzorky vín
moravských novošlechtění pocházely
převážně z podniku Vinselekt Michlovský, a.s., s výjimkou jednoho vzorku
Laurotu dodaného ze spolupracujícího
podniku Rebschule Freytag, jenž některé moravské odrůdy množí pro Německo
a další státy EU. Další vzorky pocházely
z firem Vitis, Víno Holec a Zdeněk Fojtík. Evropské odrůdy pocházely z podniku Chateau Valtice a dvě z Vinselektu
Rakvice.
Celkem 9 vinařů hodnotilo 41 vzorků
odrůdových tichých vín formou zakryté degustace. 39 vorků bylo suchých a 2
byly polosuché. Z bílých PIWI-odrůd
byly hodnoceny vzorky odrůd Vesna
pozdní sběr 2017 (1), Malverina pozdní
sběr 2017 a 2018 (2), Rinot pozdní sběr

2017 a 2018 (2), Savilon pozdní sběr 2017
(1), Sauvignac 2017 a 2018, Německo (2),
Cabernet blanc pozdní sběr 2017 a 2018
(4) a Hibernal pozdní sběr 2016 polosuché (1), z modrých PIWI-odrůd Laurot
pozdní sběr 2016, 2017 a výběr z hroznů 2011 (3), Nativa pozdní sběr 2016 (1),
Satin noir 2016, Německo (1), Cabertin
(1) a Cabaret noir (1). Celkem tedy 20
vzorků. Jako kontrola sloužilo 21 vzorků evropských odrůd: Ryzlink vlašský
pozdní sběr 2017 (zlatá medaile Vinařské
Litoměřice 2017, stříbrná medaile Weinparade Poysdorf 2019), Ryzlink vlašský
pozdní sběr 2016 polosuché, Veltlínské
zelené pozdní sběr 2017, Ryzlink rýnský
pozdní sběr 2017 (velká zlatá medaile
Vinařské Litoměřice 2019, bronzová medaile Great American 2019), Rulandské
šedé 2017 (Německo), Rulandské bílé
2017 (Německo a Chateau Valtice – zlatá
medaile VVT 2019), Sauvignon pozdní
sběr 2017 (stříbrná medaile Weinparade
Poysdorf 2019, zlatá medaile nominční
výstavy Mikulovské vinařské podoblasti
2018), Müller Thurgau pozdní sběr 2018
(zlatá medaile VVT 2019, stříbrná medaile Weinparade Poysdorf 2019), Svatovavřinecké pozdní sběr 2017, Zweigel-

trebe, Frankovka pozdní sběr 2016 (zlatá
medaile Prague Wine Trophy 2018) a výběr z hroznů 2011, Cabernet Sauvignon
pozdní sběr 2016 (stříbrná medaile
Weinparade Poysdorf 2019) a Merlot výběr z hroznů 2011.
Hlavním cílem nebylo jenom seznámení s těmito novými odrůdami a posouzení jejich kvality, ale také jejich přiřazení ke známým typům evropských
odrůd. Bylo možné každý vzorek označit
jednou evropskou odrůdou. Proto degustace proběhla jako zakrytá a teprve po
odevzdání hodnotících listů byly jednotlivé vzorky odkryty.
Výsledky degustace
Pro hodnocení jednotlivých odrůd je
omezující počet vzorků, který neumožňuje statistické vyhodnocení. Na hodnocení jednotlivých vzorků má významný
vliv „ruka“ konkrétního enologa. Ale
přesto si lze udělat orientační obrázek,
zvláště tam, kde byly od jedné odrůdy
alespoň 2 vzorky.
Mezi hodnocenými bílými víny se
na prvních dvou místech umístily
PIWI-odrůdy, moravský Rinot 2017
a německý Sauvignac 2018 (odrůda je

Obr. 1: Z průběhu degustace (foto Petra Rybárová)
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Vzorek vína vyhodnocen jako odrůda (%)

Tabulka 1
Malverina 2018 (CZ)

Bodové hodnocení
jednotlivých vzorků
Název odrůdy

28,6

Cabernet blanc 2018 (CZ)

25

50

Cabernet blanc 2017 (CZ)

25

Cabernet blanc 2018 (CZ)

25
37,5
37,5

Sauvignac 2018 (CZ)

Sauvignac 2018 (D)

85,6

Savilon 2017 (CZ)

Ryzlink rýnský 2017 (CZ)

85,5

Rinot 2017 (CZ)

Ryzlink rýnský 2017 (CZ)

85,1

Rinot 2018 (CZ)

25

Veltlínské zelené 2017 (CZ)

84,9

Malverina 2017 (CZ)

25

Ryzlink vlašský 2016 (CZ)

84,9

Malverina 2018 (CZ)

28,6

Ryzlink vlašský 2017 (CZ)

84,6

Vesna 2017 (CZ)

Savilon 2017 (CZ)

84,5

Ryzlink vlašský 2016 (CZ)

Malverina 2017 (CZ)

84,1

Ryzlink rýnský 2017 (CZ)

Cabernet blanc 2017 (D)

83,9

Sauvignon 2017 (CZ)

Rinot 2018 (CZ)

83,6

Pinot blanc 2017 (CZ)

Pinot blanc 2017 (CZ)

83,6

Müller Thurgau 2018 (CZ)

Cabernet blanc 2017 (CZ)

83,5

Sauvignon 2017 (CZ)

Sauvignac 2017 (D)

83,3

Ryzlink rýnský 2017 (CZ)

Ryzlink rýnský 2017 (CZ)

83,3

Sauvignon 2017 (CZ)

Sauvignon 2017 (CZ)

83,1

Pinot blanc 2017 (D)

Vesna 2017 (CZ)

83,0

Pinot gris 2017 (D)

Cabernet blanc 2017 (CZ)

82,9

Ryzlink rýnský 2017 (CZ)

Sauvignon 2017 (CZ)

82,9

Veltlínské zelené 2017 (CZ)

25

Sauvignon 2017 (CZ)

82,5

Ryzlink vlašský 2017 (CZ)

25

Müller Thurgau 2018 (CZ)

81,7

Malverina 2018 (CZ)

81,6

Hibernal 2016 (CZ)

81,0

Pinot blanc 2017 (D)

79,6

Pinot gris 2017 (D)

78,3

Modré odrůdy

50
71,4
25

50

25

71,4
37,5

62,5
75

25

42,9

57
57,1

42,9
25

25

50
50

50
28,6

28,6

42,8
28,6

71,4
25

25

50
50

50
37,5

37,5

37,5
20 %

RR

40 %
Hi

MT

Ch

1

37,5

60 %

80 %

MM

100 %

ostatní

25

37,5

37,5
28,6

71,4

28,6

Satin noir 2016 (D)

85,4

Nativa 2016 (CZ)

Nativa 2016 (CZ)

85,0

Laurot 2016 (D)

Laurot 2017 (CZ)

84,6

Laurot 2017 (CZ)

Cabaret noir 2017 (D)

84,1

Merlot 2011 (CZ)

Svatovavřinecké 2017 (CZ)

83,9

Frankovka 2011 (CZ)

Laurot 2016 (D)

83,9

Cabernet Sauvignon 2016 (CZ)

Frankovka 2011 (CZ)

83,9

Frankovka 2016 (CZ)

Cabertin 2016 (D)

83,8

Svatovavřinecké 2017 (CZ)

původem ze Švýcarska). Následovalo 5
evropských odrůd a pak zase 4 PIWI-odrůdy. V případě červených vín zís-

25

71,4

Satin noir 2016 (D)

82,1

37,5

Cabernet noir 2017 (D)

85,9

82,5

25

37,5

28,6

Laurot 2011 (CZ)

Laurot 2011 (CZ)

Zweigeltrebe 2016 (CZ)

25

Vzorek vína vyhodnocen jako odrůda (%)

86,1

Frankovka 2016 (CZ)

37,5

Obr. 2: Hodnocení typu vzorků bílých vín podle evropských odrůd

Merlot 2011 (CZ)

83,5

25

100

VZ

Cabertin 2016 (D)

Cabernet Sauvignon 2016
(CZ)

25
62,5

50

0%
Sg

37,5
50

Sauvignac 2017 (CZ)

87,0

82,1

42,9
37,5

Rinot 2017 (CZ)

Cabernet blanc 2018 (CZ)

25

57,1

Cabernet blanc 2017 (D)

Bodové
hodnocení

Bílé odrůdy
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71,4

71,4
25

25

37,5

62,5

25

25

12,5

75
35

15

25

15

25

20

27,5

22

10
25

20

42,9

20 %
Fr

25
25

42,9

Sv

12,5

57,1

37,5

0%
CS

25

42,9

Zweigeltrebe 2016 (CZ)

RM

28,6

37,5

40 %
Zw

Reg

60 %
Me

80 %
MP

10,5
14,2
100 %

ostatní

Obr. 3: Hodnocení typu vzorků červených vín podle evropských odrůd

kal nejvyšší hodnocení Merlot 2011,
výběr z hroznů, z podniku Vinselekt
Michlovský a následovalo 5 PIWI-od-

růd z Moravy a z Německa (odrůdy
vzorků z Německa byly vyšlechtěny ve
Švýcarsku).
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Malverina

ostatní
40 %

Sauvignon
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40 %

Hibernal
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Laurot

Cabernet blanc

Sauvignon
26 %

Chardonnay
23 %

Ryzlink rýnský
13 %

Veltlínské
zelené
14 %

Müller
Thurgau
10 %

Ryzlink rýnský
7%

Muškát
moravský
19 %

Svatovavřinecké
18 %

Veltlínské
zelené
21 %

Cabernet
Sauvignon
32 %

Sauvignac

Rinot

ostatní
19 %
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23 %

ostatní
27 %

Sauvignon
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ostatní
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Sauvignon
38 %

Chardonnay
19 %
Ryzlink rýnský
50 %
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Veltlínské
zelené
12 %

Obr. 4: Hodnocení typu vybraných odrůd
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Sloučí-li se hodnocení více zastoupených
odrůd dohromady, vychází následující hodnocení typu některých odrůd degustátory:
Závěr
Letošní porovnávací hodnocení vzorků
vín evropských a PIWI odrůd, stejně jako

minulý rok, prokázalo, že nejsou rozdíly
mezi kvalitou těchto odrůd. A to ani po
stránce výše bodového hodnocení, ani
typu vína. Bodové hodnocení bylo dokonce v průměru o něco vyšší u PIWI odrůd
oproti klasickým evropským odrůdám
(obr. 5). Přitom k porovnání byly vybrány

88

86
Bodové hodnocení

Jak je uvedeno výše, byl hodnocen
i typ vína, tedy podobnost známé evropské odrůdě. Zde může mít rovněž
velký vliv vinařská oblast, ročník, kmen
kvasinek a vůbec celý způsob zpracování. Na obr. 2 a 3 je uvedeno, jak hodnotili degustátoři konkrétní bílé a červené
vzorky z hlediska podobnosti běžným
odrůdám. Úplné shody nedosáhli všichni téměř nikdy, ani u evropských odrůd.
Zajímavou je jedna výjimka. Na 100 %
se všichni shodli u jediného vzorku
a tím byl Rinot 2017 pozdní sběr z podniku Vinselekt Michlovský. Všichni ho
ohodnotili jako Ryzlink rýnský. Přitom
skutečné Ryzlinky rýnské byly v souboru 3, ale u žádného nedošlo k takové
shodě hodnotitelů. Úspěšnost hodnocení těchto tří vzorků se pohybovala
jen od 50 do 62,5 %. K vysoké shodě
došlo ještě u odrůd Cabertin a Satin
noir (švýcarské odrůdy, vzorky z Německa). 71,4 % je označilo za Cabernet
Sauvignon. K takto vysoké shodě došlo
jenom u jediného vzorku evropských
odrůd – Pinot blanc 2017 z Německa,
který byl ovšem takto shodně označen
jako Veltlínské zelené.

84

82

80

78
bílá vinifera

bílá PIWI

červená vinifera

červená PIWI

Skupina vín
Obr. 5: Výsledky bodového hodnocení skupin vín (rozptyl průměrných hodnocení vzorků vín
a průměr skupiny vín)
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vzorky evropských odrůd oceněné medailemi ze soutěží vín. Typ vín PIWI-odrůd
je shodný s evropskými odrůdami v současnosti u nás pěstovanými. Jejich hlavní předností je vyšší odolnost vůči houbovým chorobám. Jak ukazují obr. 2 a 3,
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nikdo není schopen přesně určit všechny
degustované odrůdy. Všichni hodnotitelé
se u více než 40 vzorků shodli na odrůdě
pouze v jediném případě, kdy PIWI odrůdu Rinot označili do jednoho jako Ryzlink
rýnský, u vzorků skutečného Ryzlinku

rýnského takové shody dosaženo nebylo.
Výrazné rozdíly mezi odrůdami původem
z České republiky a ze Švýcarska potvrzeny nebyly, stejně jako nebylo větších rozdílů mezi vzorky vín z Moravy a z Německa.
JIŘÍ SEDLO, PIWI INTERNATIONAL
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Potraviny na pranýři

(falšované a nebezpečné víno – červen)
Frankovka, moravské zemské víno,
suché
Kategorie: Falšované potraviny
Víno bylo označeno jako moravské
zemské víno, přestože bylo vyrobeno
z hroznů, které nebyly sklizeny na území Moravy.
Obal: dřevěný sud
Výrobce: Ing. Jaroslav Vaďura, Polešovice
Místo kontroly: Ing. JAROSLAV VAĎURA, Vinařská parc. č. 589, 687 37 Polešovice IČ: 43447350
Země původu: Česko

Rulandské šedé, moravské zemské
víno bílé
Kategorie: Nebezpečné potraviny
Ve víně byl více než dvojnásobně překročen povolený limit pro obsah konzervantu – oxidu siřičitého. Víno bylo falšováno nepovoleným přídavkem 23 % vody.

Vinařský věstník 6/2019

Obal: dřevěný sud o objemu 100 litrů
Množství výrobku v balení: 90 l
Výrobce: Ing. Josef Nejedlý, Kostelní
1282/12, Miroslav 671 72 Miroslav
Místo kontroly: Ing. JOSEF NEJEDLÝ,
Kostelní 1282/12, 671 72 Miroslav
IČ: 07981228
Země původu: Česko

Dovozce: GTQ, s.r.o., Albrechtická
2160/39, 79401 Krnov
Místo kontroly: GTQ, s.r.o. Krnov (Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov)		
IČ: 26812851
Země původu: Řecko

DIONYSOS WINES – BÍLÉ POLOSLADKÉ ŘECKÉ VÍNO IMIGLYKOS,
Alk. 11 % obj.
Kategorie: Falšované potraviny
Víno bylo falšováno nepovoleným přídavkem 26 % vody. Ve víně bylo zjištěno
nadlimitní množství ethanolu z přidaného cukru. Chuť a vůně vína byly po
pelargonii. V chuti byla patrná myšina.
Šarže: L3018605
Obal: Bag in box 5l
Množství výrobku v balení: 5 l
Výrobce: dodavatel: P.PHILIOS GREEK WINE EXPORT, Kolokotroni 18A 200
11Lechaio – Greece
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Ze zahraničí

Změna klimatu a vinařství (studie
INRA, Francie)
Oproti roku 1900 se do současné doby
zvýšila v Evropě teplota o 1 ºC, ve Francii o 1,4 ºC. Do roku 2050 se předpokládá
další nárůst o 0,5 ºC a 0,9 ºC. Do roku
2100 pak jsou v závislosti na budoucích
emisích dva scénáře – stabilizace teploty nebo další růst až o 4 ºC. Je také
možné, že teplota v severní části Evropy
poroste, kdežto v jižní bude klesat. Léta
budou asi sušší, budou velké meziroční
výkyvy počasí.
Od roku 1950 do roku 1980 se sklizeň
hroznů v Champagne dlouhodobě opožďovala, od roku 1980 do nynějška se trvale sklízí stále dříve. Na jihu v Cotes du
Rhone celých 70 let se sklízí stále dříve.
Za posledních 25 let se dlouhodobě zvyšuje vodní stres révy, zvyšuje se cukernatost hroznů a snižuje obsah kyselin.
Má to dopad i na aroma vína. Plocha vinic na jihu Evropy se snižuje, na severu
narůstá. To vše má ekonomické následky.
Oteplování má samozřejmě vliv i na
odrůdy révy. Tradiční odrůdy v jednotlivých regionech dozrávají dříve a tím
se jejich sklizeň dostává do období vysokých teplot, během zrání nepoznají
chladné noci. To má za následek nižší
aroma. Řešení je několik:
•
selekce pozdnějších klonů,
•
pěstování starých odrůd,
•
introdukce odrůd z jiných regionů,
•
šlechtění pozdnějších nových odrůd.
Další možností je změna agrotechniky
včetně způsobů vedení révy a kapkové
závlahy.
Co se nepodaří ve vinici, lze částečně
napravit novými technologiemi ve sklepě. Například snížení obsahu alkoholu
membránovou filtrací, úprava pH elek-
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trodialýzou, snížení oxidace řízeným
kvašením při nízkých teplotách, vylepšením průběhu fermentace dodáním výživy kvasinkám, snížením vytvořeného
alkoholu výběrem selektovaných kvasinek.
Z PŘEDNÁŠKY TOUZARD, J.-M. A BRUGIÈRE,
F.: TO BUILDADAPTATION STRATEGIES TO
CLIMATE CHANGE IN THE WINE INDUSTRY,
VÝBOR PRO VÍNO COPA/COGECA, BRUSEL
13. 5. 2019 VYBRAL JIŘÍ SEDLO

Veletrh Intervitis bude mít nový
koncept
Veletrh INTERVITIS INTERFRUCTA
se bude od roku 2022 konat, stejně jako
tomu bývalo dříve, v tříletém cyklu na
jaře. Hlavními tématy budou vinohradnictví, sklepní hospodářství a palírenská
technologie. Důležité budou i vnější ekonomické vztahy a předvádění techniky.
Pro výměnu vědeckých poznatků zůstane nejvýznamnějším kongres Svazu
vinařů Německa a odborné přednášky.
Tato nová koncepce vznikla na základě
řady jednání mezi Svazem vinařů Německa, vedením veletrhů, vysokých škol
a hlavních výrobců. Veletrh tak zůstane
nejdůležitějším setkáním vinařských odborníků v Německu. Mohou si zde dále
vyměňovat informace z oboru se zahraničními kolegy. První jednání o přípravě
veletrhu v roce 2022 proběhne na podzim 2019.
DDW/29. 5. 2019/JS

Připravované změny v německém vinařském zákoně
Spolková ministryně zemědělství
představila zásady změn v připravovaném vinařském zákoně. Na změnách se
předem dohodlo spolkové MZe se zem-

skými ministerstvy a se Svazem vinařů
Německa. Prakticky jde o přizpůsobení
zákona právu EU.
V zákoně se má lépe upravit románský systém kvality než je tomu dosud.
Pro chráněné označení původu má spolkové ministerstvo stanovit minimální
požadavky vzhledem k různým kritériím jako jsou výnos, minimální obsah
alkoholu nebo enologické postupy. Zeměpisné údaje musí odpovídat závazku
kvality. To znamená, že menší zeměpisné jednotky mohou mít přísnější kritéria. Přitom by si měli producenti sami
rozhodnout, jaká kritéria si v dané pěstitelské oblasti vyberou pro zápis do požadavků na zeměpisnou jednotku. U již
existujících ochranných společenstev
se nebude měnit nic na jejich úkolech
ani financování. Bude nutné podat žádost na ministerstvo, které prozkoumá
název menší zeměpisné jednotky z hlediska jednoduchosti a transparentnosti
pro spotřebitele. Například by mohl být
spojen s názvem tratě, na což však mají
producenti velmi rozdílné názory.
V novele bude zajištěna kontinuita
s dosavadním systémem povolování
nových výsadeb. Německé (dobrovolné)
omezení o roční nárůst plochy vinic státu maximálně o 0,3 % bude prodlouženo
do roku 2023.
U tradičních výrazů chce spolkové ministerstvo přezkoumat, které významné
výrazy lze zhodnotit a které ne, nebo
které prakticky nevyužívané výrazy je
možné vymazat z registru. Současně se
ministerstvo pokusí o národní sjednocení kritérií pro tradiční výrazy (mezi
spolkovými zeměmi).
Dalším bodem je podpora odbytu.
V posledních 4 letech nebylo požádáno
v průměru o 3,5 mil. € dotací z národního programu „Víno“. Spolkový stát
a země chtějí prozkoumat, jak by bylo
možné čerpat vyšší částku v rámci současného rozdělení prostředků. Alternativně by mohla být částka prostředků na
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podporu odbytu na vnitřním trhu a ve
třetích zemích navýšena ze současného
1,5 mil. € na 2,5 mil. €.

objemu 0,5 l plošně na severu Německa
a v Berlíně.
DDW/11. 6. 2019/JS

DDW/27. 5. 2019/JS

Nový Zéland má letos nižší sklizeň
hroznů
Tamní vinaři v roce 2019 sklidili 413
tisíc tun hroznů, což je sice jen o 1 %
méně než v předcházejícím roce, ale je
to již třetí rok po sobě s nízkou sklizní.
Přesto export narůstá, minulý rok o 4 %
na asi 1,03 mld. €. Letošní kvalita sklizně
je vynikající. Téměř 76 % sklizně tvoří
hrozny odrůdy Sauvignon blanc.
WEINWIRTSCHAFT/17. 6. 2019/JS

Parlament země Porýní-Falc schválil
použití dronů při ochraně vinic
Všechny parlamentní strany souhlasily s běžným použitím dronů ve vinicích
při aplikaci ochranných prostředků.
Mohlo by k tomu dojít během dvou až
tří let. Ve vinicích na svazích (podél řeky
Mosel a Rýn) tuto činnost zatím vykonávají většinou vrtulníky. Drony mohou
výše šetřit životní prostředí díky cílené
aplikaci. Jakmile bude dokončen výzkum, mohou být plošně nasazeny. Výzkum probíhá od roku 2011, ale jejich nasazení v praxi bránily dosud především
byrokratické překážky. Součástí usnesení parlamentu je, že zemská vláda bude
požadovat po spolkové vládě zrušení
právních překážek. Spolková ministryně
zemědělství to podporuje, ale musí být
stanovena rozumná pravidla pro bezpečnost ve vzdušném prostoru.

V Austrálii proběhlo skenování vinic
pomocí satelitu
Přesná data o ploše vinic v Austrálii
nechal v roce 2018 zjistit Svaz vinařů
Austrálie v rámci programu „National
Vineyard Scan“, který financoval. Systém
využívá umělé inteligence a satelitních
fotografií. Výsledkem jsou přesná data
o australských vinicích:
•
celková plocha vinic činí 146.128
ha, je to o 8 % více než dosavadní
odhad;
•
celková délka řádků vinic činí
463.718 km, tedy mohly by 11x obtočit zeměkouli;
•
připadá tak v průměru délka řádků 3,17 km/ha;
•
vinice jsou rozděleny do 75.961
oddělených bloků;
•
největší vinařskou oblastí s CHZO
je Riverland (Jižní Austrálie)
s 19.024 ha, nejmenší je Hastings
River (New South Wales) s pouhými 13 ha.
Statistický úřad prováděl šetření naposledy v roce 2015 a největší rozdíly
v ploše vinic směrem nahoru byly zjištěny v oblastech Riverland (+2.034 ha),
Barossa Valley (+1.560 ha) a Margaret
River (+966ha), směrem dolů pak Riverina (–2.112 ha) a Murray Darling Victoria
(–942 ha). Nejmenším státem s vinicemi
je Tasmánie (1.941 ha). V rámci projektu
byla celkem nasnímána plocha o rozloze
5,1 mil. ha.
DER WINZER/19. 06. 2019/JS

SWR AKTUELL/14. 6. 2019/JS

DOCa Rioja má nový předpis pro některé pojmy na etiketě
Consejo Regulador (řídící výbor)
DOCa Rioja (Španělsko) stanovil podmínky pro nová označení »Viñas viejas,
centenarias o prefiloxéricas« a »Viñedos de altura«. Označení »Viña viejas«
lze použít pro vína z hroznů sklizených
z révy staré 35 až 100 let, pro »centenarias« musí být révy starší 100 let a pro
označení »prefiloxéricas« musí být vinic
vysázena před rokem 1900. Aby mohla
vína nést tato označení, musí z těchto
vinic pocházet nejméně 90 % objemu
vína. Pojem »Viñedos de altura« lze
uvést, jestliže nejméně 90 % objemu
vína pochází z vinic v nadmořské výšce
nad 550 metrů nad mořem. Cílem je odlišit se od ostatních španělských vinařských regionů a posílit důvěru u konzumentů.
Další označení, které lze použít na
etiketě: »Madurados en Bodegas« (zrálo
ve vinařství), »Ediciones o colecciones
seleccionadas y limitadas« (vinař musí
vysvětlit k čemu se edice či kolekce
vztahuje a uvést počet lahví), »Viñedos en propiedad« (vinařství musí samo
obdělávat vinice, polohu musí vlastnit
nebo obdělávat nepřetržitě nejméně 10
let), »Nuevas elaboraciones con lías, hormigón o tinajas de barro« (víno muselo
zrát na kvasnicích (lías), nebo v betonovém tanku (hormigón) nebo v hliněné
nádobě (tinajas de barro)).
Současně se zkrátila doba zrání u bílých a růžových vín označených přívlastkem »Crianza« z dosavadních 24 měsíců na 18 měsíců. Přitom vína musí být
alespoň 6 měsíců strávit v sudu barrique
(225 l) a zbytek v láhvi. Vína z DOCa
Rioja tvoří 31 % objemu španělských
vín.
DDW/4. 6. 2019/JS

Oettinger testuje pivo s konopím
Produkty z konopí v různých podobách, jako moučka, semena a olej
jsou stále populárnější. Nyní firma
Oettinger přichází s konopným pivem.
Tento směsný nápoj obsahuje extrakty ze zeleného čaje, z konopí a bylin,
vše v kvalitě bio. Alkoholu obsahuje
2,5 % obj. a THC maximálně 0,2 %,
což znamená, že maximální zákonem
povolená hranice nebude překročena.
Testování trhu proběhne od přelomu
července a srpna 2019 v PET lahvích
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Jedno jihoaustralské vinařství nabízí víno s termoetiketou
Cabernet Sauvignon a Chardonnay
jednoho vinařství jsou opatřeny etiketou, která ukazuje, má-li víno optimální
teplotu ke konzumaci. Zadní etiketa je
k tomu vybavena teplotním senzorem,
a jakmile se objeví zelená barva, má víno
správnou teplotu konzumace. Přesnost
měření je 1 stupeň Celsia. Láhev Cabernetu Sauvignon (14 % obj. alk.) se prodává za 9,90 €, Chardonnay (13,5 % obj.
alk.) za 7,90 €.
DDW/5. 6. 2019/JS

Ve vinařské oblasti Valpolicella
byl snížen maximální možný výnos
hroznů
Členové ochranného konsorcia Valpolicella (Itálie, provincie Verona) se na své
valné hromadě dohodli na snížení maximálního výnosu hroznů pro rok 2019
na 11 t/ha (z 12 t/ha). Region je známý
produkcí sladkých vín Amarone a Recioto, kde si snížili jejich maximální podíl
ze sklizně. K vysýchání lze nově použít
místo 65 % sklizně pro rok 2019 jenom
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40 %, v případě bioproducentů 45 %.
Důvodem je zvýšení kvality a rentability
produkce. V posledním desetiletí se zvýšila plocha vinic téměř o 30 %. V oblasti
ochrany označení bylo za neoprávněné
užití iniciováno po celém světě během
posledních tří let 36 soudních sporů, 16
z nich ještě není ukončeno. Přes polovina podání se týkala Amarone, 42 %
Valpolicella Ripasso a Valpolicella DOC.
WEINWIRTSCHAFT/26. 6. 2019/JS

a aktuálně hrozí komplex chorob esca.
Dřevěné uhlí lze využít k hnojení organickými hnojivy, jako přídavek do krmiva zvířat a také jako filtrační látku.
V pokusu se vytvořila ohrada ze tří
vlnitých plechů a dovnitř se navrstvily
kmínky, částečně s kořeny. Na hromadu
se pak navršilo roští a papírem s kartonem se to celé zapálilo. Oheň se postupně dostal ke dnu. Postupně nastala pyrolýza. Za 3,5 hodiny od podpálení bylo
dřevěné uhlí hotové, rozprostřelo se na
půdu.
DER WINZER/CAROLA HOLWEG/28. 5. 2019/
JS

Vinařská oblast Soave byla rozdělena do 33 menších geografických jednotek
Národní vinařský výbor při ministerstvu zemědělství rozdělil italskou oblast
Soave (DOC a DOCG, provincie Verona)
do 33 menších jednotek. Stalo se tak
na základě dlouholetého projektu konsorcia „Vinice Soave“, který byl poprvé
publikován v roce 2000. Jednotlivé tratě
byly hodnoceny podle složení půdy, svažitosti, nadmořské výšky, způsobů vedení (klasické Pergola Veronese a Guyotův
řez). V úvahu byly brány především tradiční tratě vyčleněné pro vinohradnictví
řadu staletí. V roce 2017 bylo hodnocení
tratí ještě jednou upraveno, byly přesně
územně definovány a na závěr je členové
konsorcia schválili jako DOC. Všechny
tratě se nacházejí na svazích. 28 menších zeměpisných jednotek se nachází
v oblasti Soave Classico, 2 na vulkanických půdách ve Val d’Alpone a 3 na vápenitých půdách západního údolí. Kdo
chce tuto menší zeměpisnou jednotku
uvést na etiketě, musí zpracovávat víno
z těchto vinic odděleně od ostatního
vína podniku, protože produkce je omezena.
WEINWIRTSCHAFT/26. 6. 2019/JS

Zpracování dřeva z vyklučené vinice
na dřevěné uhlí
V bádenském Freiburgu byl proveden
úspěšný pokus se zuhelnatěním vyklučeného dřeva přímo na někdejší vinici.
Vzniklé uhlí se pak může ponechávat
v půdě. Kmínky se sice dají použít přímo k vytápění, ale je to velké množství
hmoty, které musí nejdříve někde vyschnout. Zde se nic nepřeváží, vzniklé
uhlí zůstane v půdě na její zlepšení. Sice
při mulčování dřeva v řádku se rovněž
nic nepřeváží, ale náklady jsou vyšší
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Coca-Cola začíná plnit minerální
vodu Vio do vratných skleněných
lahví
V Německu zahájila firma Coca-Cola
plnění minerální vody Vio do vratných
litrových lahví. Je schopna naplnit až
32.000 těchto použitých lahví za hodinu. Zájem o vodu ve skleněných lahvích
neustále roste, proto firma začíná po
klasických nápojích Coca-Cola a Coca-Cola Zero plnit do litrových skleněných
lahví i minerální vodu Vio.
GETRÄNKE ZEITUNG/28. 6. 2019/JS

Německé spotřebitelské sdružení Foodwatch podporuje používání semaforu pro značení výživné hodnoty
potravin na etiketě
Foodwatch podporuje, aby „spotřebitelsky příjemné“ semafor pro označování potravin prosazovali poslanci
v zemských parlamentech i proti vůli
spolkové ministryně zemědělství.
Většina spolkových zemí (9) je pro
používání semaforu, spotřebitelé tak
mají rychlou a jednoduchou informaci
o nutričním složení kupované potraviny. Podle sdružení je model značení
výživné hodnoty na etiketě připravovaný ministryní zemědělství „zbytečný
a zdržující“. Ta svůj model představila
v květnu, neobsahuje jednoduché třídění podle barev semaforu. Ministerstvo chce jednotný model zavést do
konce tohoto roku. Sdružení Foodwatch je toho názoru, že ministerský
model je složitý a nepřehledný, proto
dále prosazuje jednoduchý semafor na
přední etiketě potravin.
GETRÄNKE ZEITUNG/25. 6. 2019/JS

Maďarský zákon o výlučném právu
na vlastnictví zemědělské půdy mezi
rodinnými příslušníky narušuje práva o majetku
Evropský soudní dvůr vydal 21. května
2019 rozhodnutí o maďarském zákonu,
který dává výlučná práva na vlastnictví
maďarské zemědělské půdy rodinným
příslušníkům vlastníků půdy. Dle rozhodnutí zákon nepřiměřeně narušuje
práva na volný pohyb kapitálu. Cílem
maďarské vlády bylo zastavit rakouské podnikatele ve skupování velkého
množství zemědělské půdy, zákon však
zasáhl veškeré zahraniční subjekty.
Rozhodnutí Soudního dvora je konečné
a Maďarsko se jím musí řídit. Jestliže
tak neučiní, Evropská komise může přikročit k uvalení pokuty.
ZPRAVODAJ PK ČR 22/2019

Polští maloobchodníci žádají o zrušení zákazu nedělního prodeje
Majitelé malých a středních podniků
v Polsku žádají vládu o ukončení zákazu
nedělního prodeje. Zákon, který vstoupil
v platnost v březnu 2018, zavádí postupný zákaz nedělního prodeje – do konce
roku 2019 budou maloobchody otevřeny
pouze 1 neděli v měsíci, od ledna 2020
budou obchody zavřeny každou neděli
s výjimkou několika dní před velkými
svátky. Ze zákona jsou vyňaty například
pekárny, květinářství a čerpací stanice.
Cílem právní úpravy bylo zlepšit komfort a životní styl maloobchodníků, zaručit alespoň 1 volný den v týdnu, a pomoci malým podnikům v nerovném boji
s velkými nadnárodními řetězci. Změny
však využily velké obchodní řetězce
k vylepšení své obchodní pozice. Podle
údajů polského Svazu podnikatelů a zaměstnavatelů bylo v prvním roce zákazu
uzavřeno na 16.000 malých a středních
podniků. Deník Rzeczpospolita oznámil,
že v letošním roce se chystá uzavřít dalších více než 5000 malých a středních
obchodů.
ZPRAVODAJ PK ČR 22/2019

Za dohodu s USA žádá Peking milost
pro Huawei
Čínský prezident Si Ťin-pching hodlá
na setkání se svým americkým protějš-
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kem Donaldem Trumpem předložit podmínky, které by měly USA splnit, aby
byl Peking ochoten urovnat vzájemné
obchodní spory. Jednou z podmínek je
odstranění restrikcí proti čínské společnosti Huawei. Informaci přinesl americký list Wall Street Journal.
LN, 28. 6. 2019

Evropská komise – Tisková zpráva:
Dvojí kvalita potravin: Komise zveřejnila studii, která posuzuje rozdíly
ve složení potravinářských výrobků
EU
Brusel 24. června 2019 - Komise dnes
zveřejnila výsledky celoevropské testovací kampaně zaměřené na potravinářské výrobky. Tyto výsledky poukazují
na skutečnost, že některé výrobky jsou
označeny stejnou nebo podobnou značkou, ačkoli se jejich složení liší.
Evropská komise předložila různé
iniciativy a dnes zveřejnila studii v návaznosti na testování potravinářských
výrobků po celé EU za použití stejné
metodiky, aby bylo možné získat o dvojí
kvalitě potravinářských výrobků v EU
lepší povědomí. Studii, při které bylo
analyzováno téměř 1 400 potravinářských výrobků v devatenácti zemích EU,
provedlo Společné výzkumné středisko,
což je interní útvar Komise pro sdílení
vědeckých poznatků. Z výsledků této
studie je patrné, že 9 % porovnávaných
výrobků mělo rozdílné složení, přestože
přední strana jejich obalu byla totožná.
U dalších 22 % výrobků s rozdílným složením byla přední strana obalu podobná. Ze studie nevyplynul žádný jednotný
zeměpisný vzorec. Na základě nové metodiky, která byla vytvořena, budou nyní
příslušné vnitrostátní orgány schopny
provést analýzu jednotlivých případů,
jež je zapotřebí k určení klamavých
praktik, které jsou podle spotřebitelského práva EU zakázány.
Někteří Evropané mají pocit, že značkové potraviny, které kupují, jsou ve
srovnání s těmi, které se prodávají jinde,
odlišné, možná horší. Komise se obrátila na vědce, aby rozsah těchto rozdílů
na jednotném trhu pomohli objektivně
posoudit. Výsledky poukazují na různé
aspekty: v otázce složení značkových
potravin vědci nenašli žádné důkazy
rozdělení mezi východem a západem,
ale ukázalo se, že až třetina testovaných
výrobků měla rozdílné složení, ačkoli
označení bylo totožné nebo podobné.
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Na evropském jednotném trhu nebudou existovat žádné dvojí standardy.
S novými právními předpisy, které dvojí
kvalitu prohlašují za trestnou a posilují
postavení orgánů pro ochranu spotřebitele, jsou k dispozici nástroje k tomu,
této praxi učinit přítrž. Evropští spotřebitelé budou moci nakupovat s důvěrou,
že si kupují to, co vidí.
Hlavní zjištění
Studie posoudila 1 380 vzorků 128 různých potravinářských výrobků z devatenácti členských států. Tento vzorek však
není reprezentativní z hlediska velké
rozmanitosti potravinářských výrobků
na trhu EU. V rámci studie bylo zjištěno,
že:
•
Ve většině případů složení odpovídalo způsobu, jak byly výrobky
prezentovány: 23 % výrobků mělo
totožnou přední stranu obalu
a totožné složení a u 27 % výrobků bylo signalizováno odlišné složení v různých zemích EU při odlišných předních stranách obalu.
•
Celkem 9 % výrobků, které byly
prezentovány jako stejné v celé
EU, mělo rozdílné složení: u těchto výrobků byla přední strana
obalu totožná, ale jejich složení
se lišilo.
•
Dalších 22 % výrobků prezentovaných podobným způsobem
mělo rozdílné složení: u těchto
výrobků byla přední strana obalu podobná, ale jejich složení se
lišilo.
•
Neexistuje žádný jednotný zeměpisný vzorec, pokud jde o používání stejného nebo podobného
obalu pro výrobky s rozdílným
složením. Zjištěné rozdíly ve složení testovaných výrobků navíc
nezbytně neznamenají rozdíly
v jejich kvalitě.
Další kroky
Evropská komise dnes zahajuje novou
výzvu k podávání návrhů s rozpočtem
celkem 1,26 milionu eur na posílení kapacit spotřebitelských organizací výrobky testovat a určit potenciálně klamavé
praktiky. Lhůta pro přihlášení je 6. listopadu 2019.
Souvislosti
Podle právních předpisů EU by uvedení určitého zboží na trh jako totožného se zbožím uváděným na trh v jiném
členském státě, ačkoli dané zboží má
podstatně odlišné složení nebo znaky,

které nelze odůvodnit legitimními a objektivními důvody, mohlo spotřebitele
nepoctivě a protiprávně klamat.
Testování bylo založeno na harmonizované metodice vypracované Společným výzkumným střediskem ve spolupráci s členskými státy. Tato metodika
umožňuje srovnatelné odběry vzorků,
testování a interpretaci údajů v rámci
celé EU. Všechny členské státy EU byly
vyzvány, aby shromáždily informace
o složení vybraných potravinářských
výrobků nabízených na jejich trzích. Devatenáct členských států EU předložilo
informace o 113 značkových výrobcích
a 15 výrobcích nesoucích vlastní značku
maloobchodníka. V první fázi se analýza
zakládá na informacích z etiket výrobků
a vzhledu přední strany obalu výrobků.
Dnes zveřejněná zpráva poskytne
lepší základ pro diskusi o dvojí kvalitě
v EU. Je však třeba učinit další kroky
a provést další výzkum, aby bylo toto
posouzení reprezentativnější a abychom
lépe pochopili spojitost mezi složením
a kvalitou.
Členské státy, které se průzkumu zúčastnily: Bulharsko, Chorvatsko, Kypr,
Česká republika, Dánsko, Estonsko,
Francie, Německo, Řecko, Maďarsko,
Itálie, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko,
Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Nizozemsko.
(KRÁCENO)

Evropská komise – Tisková zpráva:
Jednotný digitální trh: Průzkum
ukazuje, že Evropané mají dobrou
znalost předpisů proti neoprávněnému zeměpisnému blokování
Brusel 27. června 2019 - Sedm měsíců
poté, co se začaly uplatňovat nové předpisy proti neoprávněnému zeměpisnému blokování, je již obecné povědomí
spotřebitelů o těchto nových předpisech
proti omezením u nákupů online a přeshraničních prodejů značně vyvinuté.
Nový průzkum Eurobarometr, který
byl dnes zveřejněn, ukazuje, že je 50 %
občanů EU obecně informováno o opatřeních EU pro potírání neoprávněné
diskriminace ze strany obchodníků. Je
však třeba více pracovat na zajištění širších znalostí o konkrétních digitálních
právech zakotvených v právu EU, neboť
pouze 29 % respondentů ví přesně, jaká
práva se jich konkrétně týkají.
Zákaz neoprávněného zeměpisného
blokování byl v prosinci loňského roku

zpět

15

dalším konkrétním krokem k tomu, aby
evropští občané a evropské podniky
maximálně profitovali z možností digitálního věku. Nová pravidla, jimiž končí
neoprávněné zeměpisné blokování, přinášejí prospěch spotřebitelům i obchodníkům a nabízejí spravedlivější přístup
k produktům a službám na jednotném
trhu EU. Společnosti, které spotřebitelům nadále omezují přístup, prostě porušují právo. Komise bude situaci nadále
sledovat, aby zajistila dodržování předpisů.
Rostoucí zájem o přístup k obsahu
přes hranice
Dnes zveřejněný průzkum Eurobarometr je součástí probíhajícího hodnocení spotřebitelských potřeb a tržní reality
ze strany Komise v odvětvích, na něž se
předpisy o zeměpisném blokování momentálně nevztahují nebo se na ně vztahují jen částečně. Toto hodnocení bude
podkladem pro počáteční revizi předpisů plánovanou na březen 2020, jež se
bude zabývat tím, zda je třeba oblast
působnosti nařízení rozšířit. Průzkum
například jasně ukazuje, že audiovizuální a další elektronicky poskytovaný obsah chráněný autorským právem, třeba
přenos a stahování hudby, elektronické
knihy a hry, patří mezi nejpopulárnější
obsah, který spotřebitelé vyhledávají přes hranice. Na tento druh obsahu
se stávající předpisy nevztahují, ale je
pravděpodobné, že v blízké budoucnosti si bude zasluhovat v rámci práva EU
zvláštní pozornost.
Zejména počet uživatelů internetu
snažících se získat přeshraniční přístup k obsahu se za poslední čtyři roky
téměř zdvojnásobil (z 8 % v roce 2015
na 15 % v roce 2019). Nejoblíbenějšími
druhy obsahu, které jsou vyhledávány
přes hranice, jsou audiovizuální obsahy
(vyhledávány 9 % respondentů) a hudba (8 %). Z průzkumu rovněž vyplývá, že
tento trend bude pravděpodobně pokračovat, zejména u mladých lidí: procento
respondentů ve věku 15 a 24 let, kteří se
pokusili o přístup k těmto službám přes
hranice, představuje téměř dvojnásobek
oproti tomuto procentu u všech dotázaných, a to 28 %.
Nejčastějšími důvody pro pokus
o přístup k takovému obsahu jsou nedostatečná dostupnost ve vlastní zemi
respondentů (44 %), dále následuje
hledání širšího výběru (39 %). Většina
z těch, kteří se nepokusili získat přístup
k obsahu určenému pro uživatele v jiné
zemi EU, by o to přesto měla zájem – ze-
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jména u audiovizuálního obsahu (31 %)
a hudby (29 %), kde mladší generace vykazují čísla ještě vyšší.
Souvislosti
Nařízení proti neoprávněnému zeměpisnému blokování, které vstoupilo
v platnost dne 3. prosince 2018, se týká
neodůvodněné diskriminace při online
prodeji v rámci vnitřního trhu na základě státní příslušnosti, bydliště nebo
místa usazení zákazníků. Neukládá obchodníkům, aby umožnili přístup k jejich obsahu, prodávali nebo dodávali po
celé EU, ale zakazuje jim diskriminovat
zákazníky na základě státní příslušnosti, bydliště nebo místa usazení, pokud
obchodník již do jejich konkrétního
členského státu dodává. Toto nařízení je
součástí řady předpisů pro elektronický
obchod, jejichž cílem je zvýšit přeshraniční online prodej v EU, což přinese
prospěch spotřebitelům, kteří se budou
těšit většímu výběru a více zárukám,
i online prodejcům. Sem patří zejména:
•
revidovaná směrnice o platebních službách a nové předpisy pro
služby přeshraničního dodávání
balíků, které v celé EU přinášejí
větší transparentnost co do placení i cen, jsou již v platnosti;
•
revidované předpisy na ochranu spotřebitele, jejichž cílem je
zlepšit ochranu spotřebitelů při
nákupech online, byly nedávno
schváleny Evropským parlamentem a Radou;
•
V lednu 2021 vstoupí v platnost
nové předpisy o DPH pro prodej
zboží a služeb online, jež mají přizpůsobit opatření v oblasti DPH
stále více digitální a globalizované
ekonomice.
(KRÁCENO)

Evropská komise – Tisková zpráva:
Výběr prvních 17 „Evropských univerzit“ představuje zásadní krok na
cestě k vytvoření Evropského prostoru vzdělávání
Brusel 26. června 2019 - Evropská komise dnes oznámila jména vysokoškolských institucí po celé Evropě, které
budou součástí prvních aliancí „Evropských univerzit“. Tyto aliance zvýší
kvalitu a atraktivitu evropského vysokoškolského vzdělávání a posílí spolupráci mezi institucemi, jejich studenty
a zaměstnanci. Z 54 obdržených přihlá-

šek bylo vybráno 17 Evropských univerzit zahrnujících 114 vysokoškolských
institucí ve 24 členských státech (viz
příloha), a to na základě hodnocení 26
nezávislých externích odborníků – rektorů, profesorů či výzkumných pracovníků, které jmenovala Komise. Evropské
univerzity jsou nadnárodní aliance vysokoškolských institucí z celé EU, které
sdílejí dlouhodobou strategii a propagují evropské hodnoty a identitu. Cílem iniciativy je výrazně posílit mobilitu studentů a zaměstnanců univerzit
a podpořit kvalitu, inkluzivní charakter
a konkurenceschopnost evropského vysokoškolského vzdělávání.
Prvních 17 Evropských univerzit bude
vzorem pro ostatní vysoké školy v EU
a umožní dalším generacím studentů
poznávat Evropu prostřednictvím studia v různých zemích. Tato iniciativa,
jež představuje klíčový stavební kámen
Evropského prostoru vzdělávání, bude
skutečným hybatelem vysokoškolského vzdělávání v Evropě a příspěvkem
k excelenci a začlenění. Mezi vybrané
Evropské univerzity patří široká škála
vysokoškolských institucí po celé EU –
od univerzit aplikovaných věd přes technické univerzity či akademie výtvarného
umění až po vysoké školy zaměřené na
výzkum.
Evropské univerzity se stanou meziuniverzitními kampusy, v jejichž rámci
se studenti, doktorandi, zaměstnanci
a výzkumní pracovníci budou moci bez
problémů pohybovat. Budou sdružovat
různé oblasti odbornosti, platformy
a zdroje s cílem vytvořit společné osnovy a moduly pro různé obory. Tyto
osnovy budou velmi flexibilní a umožní studentům individualizovat si své
vzdělávání, tj. zvolit si, kdy a kde budou
studovat či na jaké škole získají „evropský“ diplom. Evropské univerzity rovněž
přispějí k udržitelnému hospodářskému
rozvoji regionů, v nichž se nacházejí,
neboť jejich studenti budou úzce spolupracovat s podniky, místními orgány
či akademickými a výzkumnými pracovníky při řešení problémů, se kterými se
tyto regiony potýkají.
Pro prvních 17 Evropských univerzit je
k dispozici rozpočet ve výši 85 milionů
eur. Jednotlivé aliance obdrží v příštích
letech až 5 milionů eur, jež jim umožní začít s prováděním svých plánů a připravit
cestu pro další vysokoškolské instituce
v EU. Jejich pokrok bude pozorně monitorován. Tato první výzva – spolu s druhou výzvou, která bude vyhlášena letos
na podzim – otestuje různé modely rea-

zpět

16

lizace nové koncepce Evropských univerzit a jejího potenciálu k posílení vysokoškolského vzdělávání. Komise navrhla na
plný rozjezd Evropských univerzit v rámci programu Erasmus+ výrazné navýšení
finančních prostředků v rámci příštího
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dlouhodobého rozpočtu EU na období
2021–2027. Zatímco některé aliance jsou
komplexní a zahrnují všechny obory, jiné
jsou zaměřeny například na udržitelnost
městských pobřežních oblastí, společenské vědy nebo celosvětové zdraví. Kaž-

dá aliance se skládá v průměru ze sedmi
vysokoškolských institucí ze všech částí
Evropy, což přispívá k vytváření nových
partnerství. Odráží se v tom rozdělení přihlášek obdržených z různých zemí.
(KRÁCENO)
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