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Z domova
3 zásadní novinky pro zemědělce
v roce 2020: jaké změny s sebou přináší novela zákona o zemědělství
a co trápí český LPIS?
4V Praze dne 5. listopadu 2019 - Rok
2020 s sebou přinese významné změny v evidenci využití půdy (dále také
„LPIS“). V souvislosti s novelou zákona
o zemědělství se změny dotknou každého zemědělce. Nové postupy, které se
začnou od roku 2020 uplatňovat, jsou
nezbytné pro dosažení dostatečné kvality zákresů pozemků v LPIS, kterou
Evropská komise požaduje ve vazbě na
vyplácení evropských dotací.
Pozor…
Státní zemědělský intervenční fond
(dále jen „SZIF“) se dlouhodobě potýká
s tím, že uživatelé nehlásí změny včas,
tedy do 15 dnů od nastalé skutečnosti,
proto jen v tomto roce do září uložil za
nesplnění ohlašovací povinnosti desítky
pokut. Primární náplní SZIF je však dotační podpora, ne sankční činnost. Žádáme všechny zemědělce o včasné ohlašování změn užívání svých dílů půdních
bloků (dále jen „DPB“) tak, aby evidovaný stav LPIS odpovídal skutečnému
užívání DPB a tím napomohli dosažení
kvalitních dat v LPIS, které jsou nezbytným podkladem pro úspěšné vyplacení evropských dotací. V navrhovaných
pravidlech pro novou společnou zemědělskou politiku je dokonce dostatečná
kvalita zákresů DPB jednou z podmínek
pro čerpání finanční prostředků EU.
Viditelné „neduhy“
Široce rozšířeným neduhem v LPIS,
se kterým se potýkají i ostatní evropské
státy, je tzv. virtuální zemědělství. O co
se jedná? Pozemek v LPIS (DPB) je evidován na uživatele, který sám žádnou
zemědělskou činnost nevykonává (ve
skutečnosti jde spíše o obchodníka), ale
jeho DPB obhospodařují okolní uživatelé. S novelou zákona proto hranice DPB
musí být viditelná (na leteckém snímku
nebo na místě v terénu), a to proto, aby
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nebylo pochyb o užívání jednotlivého
DPB a uživateli, kterému jsou vypláceny
dotace. V žádném případě tato změna neznamená, že od roku 2020 musí být veškeré DPB vytyčené. Hranice DPB uživatel
může vyznačit různými způsoby, např.
směrem obhospodařování, plodinou, kůly
či jakýmkoli jemu dostupným způsobem.
Zásadní změna při evidování hranic
DPB
Od roku 2020 se hranice DPB začnou
zakreslovat podle jejich skutečného užívání. Zákresy DPB tak budou odpovídat
skutečným hranicím užívání, což je podmínka kvality dat LPIS pro Evropskou
komisi. Zároveň v LPIS vznikne nová
vrstva, kde bude evidována nezpůsobilá
plocha DPB, kterou zemědělec obhospodařuje, ale nemůže k ní doložit nájemní/
pachtovní smlouvy. V LPIS bude u DPB
evidován údaj o výměře způsobilé plochy (= celková výměra DPB – nezpůsobilá výměra). Podmínky DZES však uživatel musí plnit na všech pozemcích, které
obhospodařuje – tedy i na části DPB,
která bude vyznačena jako nezpůsobilá
pro poskytnutí dotací z důvodu nedoložení nájemní/pachtovní smlouvy.
Pokud uživatel doloží užívací práva,
budou tyto pozemky zařazeny zpět jako
způsobilé pro vyplacení dotace. Změnu
nabytí/pozbytí práv k užívání pak zemědělec bude ohlašovat obdobně jako
ostatní změny. Výčet situací, kdy je
SZIF povinen vyžádat si předložení nájemních/pachtovních smluv, se novelou
nemění.
Zrychlení
Vítanou změnou je odstranění lhůt
pro vydání rozhodnutí, pokud se všichni uživatelé dohodnou. Po předložení
dohody nebo souhlasu všech uživatelů
s prováděnou změnou, může SZIF provést aktualizaci evidence půdy během
jednoho dne. Zemědělec tak bude ušetřený dlouhého „papírování“ a v případě dohody všech uživatelů bude řízení
možné dokončit tzv. „na počkání“.

Důležitost aktualizace LPIS ze strany zemědělců
Legislativní úpravy jsou důsledkem
zvyšujícího se tlaku Evropské komise na
hodnocení kvality zákresů DPB v LPIS.
Každý rok je Česká republika povinna provádět test kvality zjišťující, zda
zákresy DPB odpovídají skutečnému
užívání, zda jsou evidovány správné zemědělské kultury a jestli pozemky neobsahují žádné nezpůsobilé plochy. Výsledky testu jsou povinně zasílány Evropské
komisi. V případě negativního hodnocení kvality LPIS, by mohlo dojít k finančním postihům pro ČR, v krajním případě
i k ohrožení čerpání zemědělských dotací. Pokud zemědělci začnou včas ohlašovat všechny změny a tím zlepší kvalitu
dat v LPIS, nedojde k ohrožení financování ze strany EU a SZIF bude moci
snížit např. i počet prováděných kontrol.
Uvedené novinky i další změny související s novelou zákona o zemědělství,
které jsou v LPIS od roku 2020 připravené, vedou především ke snazšímu prosazování užívacích i vlastnických práv,
transparentnímu evidování pozemků
v LPIS a zrychlení prováděných změn
v evidenci pro zemědělce.
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND

PGRLF stanovil základní sazbu podpory u programů Zemědělec a dalších
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil základní sazbu
podpory u programu Zemědělec ve výši
2,30% p.a. Sazba 2,30% p.a. se týká žádostí přijatých v období od 1. 10. 2018 do
30. 9. 2019, přičemž u mladých zemědělců do 40 let věku je podpora navýšena
o další jeden procentní bod. “Základní
sazba podpory u programu Zemědělec se
v porovnání s rokem 2018 navýšila. Tato
sazba je stanovena na základě ekonomického vyhodnocení všech žádostí a je rovněž adekvátní k vývoji úrokových sazeb,”
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řekl předseda představenstva PGRLF,
Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck.
Rovněž byla ustanovena sazba podpor
programů Lesní hospodář, Zpracovatel
dřeva a Zpracovatel pro 3. čtvrtletí 2019,
a to ve výši 2,30% p.a. Tato sazba je
platná pro všechny přijaté žádosti v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019, její výše
se vyhlašuje vždy po ukončení každého
kalendářního čtvrtletí.
ZDROJ: PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ
A LESNICKÝ FOND, A.S., AUTOR: BARBORA
ŠENFELDOVÁ, 12. 11. 2019

Společnost PGRLF, a.s. stanovila sazby podpor pojištění
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazby podpory
pojištění pro rok 2019. Finanční podpora pojištění je poskytována s cílem
zpřístupnit pojistnou ochranu podnikatelům v zemědělství a lesnictví. Podpora
je poskytována ve formě úhrady části
pojistného, a to v rámci jednotlivých
programů podpor.
„Stanovení sazby podpory pojištění
je nedílnou součástí programů PGRLF,
a.s., do kterých se hlásí zemědělci či
lesníci, kteří investovali do pojištění
jakožto do jednoho z nástrojů snížení
rizik svého podnikání. V letošním roce
byla oproti roku 2018 sazba podpory
navýšena u speciálních plodin z 55 %
na 58 %, u ostatních plodin ze 42 % na
45 % a u pojištění hospodářských zvířat
zůstala zachována hodnota 50 % uhrazeného pojistného. V ostatních programech je stanovena maximální možná
výše podpory,“ řekl předseda představenstva PGRLF, a.s., Mgr. Dipl.-Ing.
sc.agr. Vladimír Eck.
Výše podpory v rámci jednotlivých
programů se pohybuje mezi 30 až 58
procenty uhrazeného pojistného:
•
58 % uhrazeného pojistného
v rámci programu pojištění spe
ciálních plodin
•
50 % uhrazeného pojistného
v rámci programu pojištění hospodářských zvířat
•
45 % uhrazeného pojistného
v rámci programu pojištění ostatních plodin
•
50 % uhrazeného pojistného
v rámci programu podpory pojištění lesních školek
•
30 % uhrazeného pojistného
v rámci programu pojištění lesních porostů
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Informace o dalších programech podpor společnosti PGRLF, a.s. naleznete na
webových stránkách www.pgrlf.cz.
ZDROJ: PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ
A LESNICKÝ FOND, A.S., AUTOR: BARBORA
ŠENFELDOVÁ, 14. LISTOPADU 2019

zemí se ochraně vody věnují na ústavní
úrovni například Slovensko, Slovinsko,
Polsko, Itálie, Francie a Španělsko. Slovenská ústava výslovně ukládá státu při
rozhodování o využívání přírodních zdrojů dbát na zájmy budoucích generací.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Ochrana vodních zdrojů pro současnost i pro budoucnost je hlavním cílem ústavního zákona, který navrhuje Ministerstvo zemědělství
13. 11. 2019 – Tisková zpráva – Hlavním záměrem návrhu ústavního zákona
je nadřazení veřejného zájmu na ochranu vody pro lidskou potřebu všem ostatním veřejným zájmům. Cílem je i zabezpečení práva na vodu každému obyvateli
z veřejně dostupných zdrojů za přijatelných společenských a sociálních podmínek. Návrh vychází z analýzy Právnické
fakulty Univerzity Karlovy, kterou si nechalo zpracovat MZe. Ochrana vodních
zdrojů, zabezpečení udržitelného zásobování obyvatel pitnou vodou, výstavba
nových vodárenských zdrojů, péče o vodovody a kanalizace, to jsou hlavní témata prvního návrhu ústavního zákona
na ochranu vody v české legislativě. Návrh připravilo Ministerstvo zemědělství,
jednalo o tom při setkáních u kulatého
stolu i se zástupci dalších resortů, politiky a odborníky.
„Každý obyvatel má právo na užívání pitné vody pro zajištění základních
životních potřeb z vodovodu pro veřejnou potřebu, případně na vodu z veřejně dostupných zdrojů, za společensky
a sociálně přijatelných podmínek. Pokud ochranu vody zakotvíme do ústavního zákona, poskytneme ji tak pevnější
právní pozici, a zároveň tak zdůrazníme,
jak důležitá pro společnost je,“ řekl ministr Miroslav Toman. Po diskuzi s odborníky chce MZe zapracovat do návrhu
všechna doporučení a připravit další
verze k projednávání tak, aby bylo možné návrh ústavního zákona předložit do
vlády co nejdříve.
Česká republika by s ohledem na dopady změny klimatu měla zavést zvýšenou ochranu vody a vodních zdrojů ve
veřejném zájmu. Doporučenou formou
je právě ústavní zákon, ve kterém bude
možné rozepsat podmínky podrobněji,
než by to bylo možné ve stručné úpravě Ústavy. Mnoho států na celém světě
má ústavní ustanovení, ve kterém je zakotvena ochrana vody jako rozhodující
složky životního prostředí. Z evropských

Řešení hraboše leží na MŽP
Zemědělci bohužel i po několika měsících jednání ohledně řešení kalamitního přemnožení hraboše především na
Moravě, na Vysočině, v ústeckém kraji
a mnoha dalších regionech jsou v pozici,
kdy nemohou dělat vůbec nic. Naprosto
nepochopitelný přístup orgánů ochrany
přírody s Ministerstvem životního prostření v čele zcela nesmyslně zablokoval
jakékoliv smírčí snahy o regulaci škůdce
a pozemky včetně porostů na nich byly
zlikvidovány. MŽP si zemědělce vzalo
jako rukojmí a mediálními ataky znemožnilo jakoukoliv obranu před škůdcem, přičemž škody přesahují už jednu
miliardu korun. MŽP bohužel nevyslyšelo ani racionální návrhy Ministerstva zemědělství a požadavek ochranářů „plašit
průběžně zvěř a ptactvo jedním člověkem na hektar“, je doslova výsměch jejich práci.
Také proto Zdeněk Jandejsek minulý
týden odeslal dopis Richardu Brabcovi,
ministrovi životního prostředí, ve kterém shrnul jak stávající dění, tak vznesl
požadavek na kompenzace škod způsobených především destruktivním přístupem jím řízeného orgánu a organizací,
negující veškeré dohody. Po prostudování návrhu na zpřesnění metodiky pro
případné nové nařízení pro aplikaci do
nor a cílenou povrchovou aplikaci, které Ministerstvo zemědělství poskytlo
ke konzultaci s cílem zjistit možnosti
a postoj nevládních organizací a najít
kompromisní dohodu, prezident konstatoval, že tento návrh je z pohledu praxe velmi restriktivní. Přesto v kontextu
pokračující kalamity a likvidace čerstvě
zapojených ozimů ho ale je možné považovat za jediné východisko. Aplikace do
nor zůstává při míře napadení porostů
stále neúčinná a velmi obtížně realizovatelná, na mnoha místech, například na
velké části Moravy, až nemožná vzhledem k údajnému výskytu chráněných
živočichů, jako je sysel či křeček. Zdeněk Jandejsek v dopise argumentuje, že
mapové podklady, podle kterých orgány
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ochrany přírody rozhodují, jsou mnohdy
zastaralé a metodika zákresu do značné
míry nepřesná až nevědecká. Výskyt
chráněných živočichů tak na mnoha
místech nelze potvrdit, což podtrhuje
i velmi pomalé správní řízení orgánů
ochrany přírody, které nebyly schopny
dodnes řadě zemědělců poskytnout jakékoliv stanovisko. Cílená povrchová
aplikace, která by byla omezena jen na
nejpostiženější porosty, je podle našeho
názoru šetrnější a účinnější variantou
likvidace hraboše vzhledem k tomu, že
způsob aplikace dovoluje přesně dodržet stanovenou dávku granulí na hektar.
Zkušenosti z praxe navíc potvrzují, že
6 granulí na 1 metr čtvereční v zapojeném porostu vzhledem k nízkému počtu
a obtížné dohledatelnosti pro necílové
organismy nemůže způsobit škody na
volně žijící zvěři ani ostatních živočišných druzích.
Vzhledem k vyjádření MŽP, které
stále považuje povrchovou aplikaci za
přímé porušení zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody, nicméně zemědělci
tento šetrnější, proveditelnější a především efektivnější způsob ochrany proti hrabošům využít nemohou. Jsou tak
v mnoha případech vydáni zcela napospas byrokratickému procesu, který na
přírodu nebere ohledy. Pokud Ministerstvo životního prostředí vytrvá ve svém
nekonstruktivním přístupu v řešení kalamity, jsou zemědělci slovy prezidenta
Jandejska připraveni požádat o kompenzace škod s ohledem na skutečnost,
že jim bylo v rozporu na základě dosud
platných zákonů a praxe zabráněno škodám předcházet a fakticky vykonávat
hospodářskou činnost.
Dopis prezidenta Jandejska jsme zaslali také Miroslavu Tomanovi, ministrovi zemědělství, v něm však naopak
oceňujeme přístup MZe a snahu tuto
kalamitu v sounáležitosti se zemědělci
řešit, a to i při vědomí, že přístup médií
a tím i většina veřejného mínění jde naprosto paradoxně proti snahám hraboše
likvidovat.
AGROBASE, ÚŘAD AGRÁRNÍ KOMORY ČR,
25. 11. 2019

Ministerstvo zemědělství slevové
akce nezakazuje, jak nepravdivě uvedl Tomáš Prouza
Reakce MZe na zprávu ČTK – slevové
akce u velkých řetězců skončí, navrhuje
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novela. Není pravda, že velké obchodní
řetězce už nebudou moci pořádat slevové akce na vybrané zboží, jak dnes uvedla ČTK na základě rozhovoru s prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu
Tomášem Prouzou. Ministerstvo zemědělství v novele zákona o významné tržní síle nic takového nenavrhuje. Návrh
MZe nijak neomezuje slevové akce vůči
konečnému spotřebiteli. Informace Tomáše Prouzy je tedy lživá. Zákon řeší
vztah mezi odběratelem a dodavatelem,
nikoli vůči konečnému spotřebiteli. Jediné nové ustanovení, které se v zákoně
týká „prodejních akcí“, říká, že je-li sjednána mimořádná prodejní akce, musí
být mezi odběratelem s významnou tržní sílou a dodavatelem sjednána písemnou smlouvou a musí obsahovat kupní
cenu, množství potravin, které bude do
této akce zahrnuto, a dobu jejího trvání.
AGROBASE, VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ
MLUVČÍ MZE, 25. 11. 2019

Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky
Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
Ve Sbírce zákonů bylo publikováno
nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní
příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví.
Hlavním cílem tohoto nařízení je především řešení kůrovcové kalamity a likvidace jejích následků, a dále řešení dlouhodobě neuspokojivého stavu nabídky
pracovních sil v oblasti zemědělství
a potravinářství.
Podle nového ustanovení § 31a zákona o pobytu cizinců na území ČR může
vláda v případě mimořádného nedostatku pracovníků na trhu práce v určitém
odvětví nebo profesi nebo v případě mimořádné události nařízením vlády stanovit odvětví nebo profesi, ve kterých
by měl být cizinec zaměstnán, včetně
dalších podmínek. Nařízením vlády
bude do konce roku 2022 aktivován nástroj mimořádného pracovního víza. Jde
o udělení mimořádného pracovního víza
státním příslušníkům Ukrajiny, pracujícím v zemědělství, potravinářství nebo
lesnictví s kvótou 125 žádostí o mimořádné pracovní vízum měsíčně (ročně
jde o 1 500 žádostí).
Z neobsazených pracovních míst
v České republice připadá dlouhodobě

na obory zemědělství, potravinářství
a lesnictví a profese s těmito obory související zhruba 57 tis. míst. Od roku 2018
také roste naléhavost zvýšeného zapojení fyzicky pracujících osob v oblasti
lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu,
a to v návaznosti na boj s kůrovcovou
kalamitou a potřebu likvidace jejích následků. Především v pomocných profesích v zemědělství, lesnictví a rybářství
nelze pokrýt poptávku po pracovnících
v rámci ČR, a proto je nutné chybějící
pracovní síly hledat v zahraničí.
MZE, 12. 11. 2019

Tvrdě zdražíme kořalku, nekompromisně zlevníme pivo. Babiš chrání
národ před démonem alkoholu
„Hlavní cíl daňového balíčku je větší
ochrana našeho národa před tvrdým
chlastem, kouřením a hazardem,“ vložil
v neděli – kromě mnoha a mnoha jiných
informací – Andrej Babiš na svůj facebookový profil. Pojďme se na to podívat
blíž. Na ten tvrdý chlast. O zvýšení spotřební daně z lihu hlasuje ve středu parlament. Premiér napsal: „Vím, nemůžeme lidem chlast nebo hazard zakazovat,
ale rozhodně je nebudeme podporovat.
Naopak. Na jejich vyšším zdanění získáme víc peněz na to, co v životě potřeba
je. Vzdělání pro naše děti, zdravotnictví,
doprava. To je politika. A řekl bych, že
dobrá,“ pochlubil se a jedním dechem
dodal: „A navíc, u čepovaného piva v restauracích naopak snižujeme DPH na
10 procent, abychom hostinským ulevili
a poděkovali, že si zavedli EET. Představte si, že i to jeden poslanec opozice kritizoval. Prý je to nekoncepční. Asi
nechápe rozdíl mezi posezením s přáteli
v hospodě u piva a sebedestruktivním
nasáváním kořalky.“ Nechme stranou,
že při zavádění EET platil lidem „chlast“
i sám Babiš – věříme, že šlo o výhradně
konstruktivní konzumaci. Na první pohled zaujme použitý slovník: zatímco
lihoviny reprezentují „chlast“ a „sebedestruktivní nasávání kořalky“ jako někde
v Batalionu, čepované pivo se rovná „posezení s přáteli“. Na zdravotnictví! Mimochodem, i muži mají své dny. Na tom
samém Facebooku se Andrej Babiš před
časem zmínil, že na jedné svatební veselici „dal patnáct panáků, jinak to nešlo“.
Ano, kořalka se někdy nasává i při posezení s přáteli. Když vyhlásíte válku závislostem (jak pravil ministr zdravotnic-
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tví Vojtěch) a přitom zdražujete lihoviny
a zlevňujete čepované pivo, tak je to nejen „nekoncepční“, ale jde o zjevný rozpor. Obzvlášť v českých poměrech. Pivo
je v porovnání se zahraničím – i s řadou
našich spotřebitelských výdajů – pořád
laciné a zároveň představuje pilíř konzumace alkoholických nápojů. Ideologický
tajemník Komunistické strany Československa Vasil Biľak proslul výrokem, že
„pivo je pro nás jako chleba“, a po třiceti
letech se na tom nic nezměnilo. A to tak,
že vůbec. Český statistický úřad udává
o spotřebě alkoholu na jednoho obyvatele tato data:
Alkoholické nápoje celkem:
Rok 1989: 170,8 litru. Rok 2017: 170,6 litru.
Přepočteno na čistý líh:
Rok 1989: 8,2 litru. Rok 2017: 9,8 litru.
Z toho pivo, přepočteno na čistý líh:
Rok 1989: 4,1 litru. Rok 2017: 4,8 litru.
Takže v hodnotě čistého lihu tvoří přibližně polovinu alkoholické konzumace
pivo. Samozřejmě zdaleka nejen to čepované, na které se sníží DPH, ale i tak jde
o významnou položku. V ekonomickém
zápasu s neřestmi se nedá obejít. Jestli
se opravdu „válčí se závislostmi“, měly
by snad jít nějaké „díky hostinským za
EET“ stranou, ne? Pokud chcete tu válku
alespoň zremizovat. Zdražovat alkohol
a tím omezovat jeho dostupnost (pokud
stát ohlídá černý trh) je správné. Ale vystartovat proti nasávání kořalky (nejsme
na Sibiři!) a nechat stranou pivo dost
dobře nejde. Stratégové, a že si jich na
tom zuby vylámalo, připomínají, že válka
s alkoholem se nedá vést jen konvenčními hospodářskými prostředky (daně,
reklama, prohibice), bez otevření kulturní fronty. Ta je možná ještě důležitější.
Z tohoto pohledu je situace na ministerstvu zdravotnictví povzbudivá. Zatímco
jeden z jeho předchůdců veřejně tvrdil,
že šest skleniček vína a tři panáky tvrdého alkoholu denně není žádný extrémní
přísun, ministr Adam Vojtěch razí heslo:
normální je nepít. Kdežto prezident republiky, což je při vší úctě k panu Vojtěchovi přece jen vlivnější společenský
vzor, se domnívá: „Důležité je se neopít,
to znamená, pít je normální, samozřejmě
v přiměřeném množství, ale opít se normální není.“ Kulturní ofenziva je, když…
z Hradu nezní „smrt abstinentům a vegetariánům“, nejtypičtějším darem prezidentovi není lahev alkoholu a ministry
v krajích není zdvořilé vítat kalíškem něčeho ostřejšího.
ZDROJ:SEZNAMZPRAVY.CZ, AUTOR: JAN

Víc domácího piva bez daně. Sněmovna zvedla limit na 2 000 litrů
Domácí vařiči piva mohou pomalu oslavovat. Sněmovna totiž při hlasování o daňovém balíčku podpořila i návrh pirátského poslance Radka Holomčíka, který
zvyšuje limit pro osvobození od spotřební
daně u domácí výroby až na 2 000 litrů
litrů. Dosavadní limit byl desetinový, tedy
200 litrů ročně, což domovarníci dlouhodobě kritizovali a usilovali o zvýšení.
Poukazovali mimo jiné na vinaře. „V podstatě neděláme nic jiného, než nějakým
způsobem harmonizujeme domácí vaření
piva s domácí výrobou vína. Vinař si může
vyrobit 2 000 litrů vína. Samozřejmě má
další omezení vycházející z vinařského
zákona, ale to je jiná diskuse,“ konstatoval ve Sněmovně Holomčík. „Limit 2 000
litrů je v podstatě nastavený tak, aby se
domovarníkovi nestalo, nebo s velkou
pravděpodobností nemohlo stát to, že ten
limit přesáhne, ale zároveň aby to nebylo
lukrativní z hlediska nějakého nelegálního prodeje,“ dodal. Poslanec Holomčík
poukázal také na to, že řada sládků, kteří
vaří pivo v komerčních minipivovarech,
vzešla z řad domovarníků. Rozhodnutí
poslanců sklidilo v komunitě vařičů pochvalné ohlasy na sociálních sítích, například ve facebookové skupině Domácí pivo
- Homebrewing. Radost z toho bude mít
zhruba tisíc až dva tisíce domovarníků.
Takový je podle odhadů počet lidí, kteří
experimentují doma s vlastním mokem.
“Minipivovarů se to netýká, změna platí
pro ty, kdo si vaří pivo sami pro sebe. Myslíme si ale, že zvýšení limitu je v pořádku,
ale pouze v případě, že toto pivo nebude
prodávat. K tomu není určeno,“ řekl prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň. Potvrdil, že spousta současných majitelů minipivovarů vyrostla
právě na domácí výrobě. „Řada z nich se
přesvědčila, že je to baví, dokážou se tím
uživit a postavili si minipivovar,“ dodal.
Minipivovary, tedy podniky s výrobou do
10 tisíc hektolitrů ročně, platí 50 procent
spotřební daně (16 korun na hektolitr za
každé celé procento extraktu původní
mladiny). S produkcí roste i sazba. Výrobci
do 50 tisíc hektolitrů platí 60 procent, do
100 tisíc hektolitrů platí 70 procent a od
200 tisíc hektolitrů platí plná sazba. Daňový balíček, včetně úpravy pro domácí
vařiče piva, stále čeká na finální hlasování
ve třetím čtení ve Sněmovně. Pak ho čeká
ještě projednávání v Senátu a podpis prezidenta.

LIPOLD, 4. 11. 2019

ZDROJ:IDNES.CZ, AUTOR: IDNES.CZ, 6. 11. 2019
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Ve spotřebě alkoholu Česko kleslo na
čtvrté místo na světě
Česko je čtvrté na světě ve spotřebě
alkoholu. Kleslo tak o dvě místa. Vyplývá to z aktuálních údajů Organizace
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD). Žebříčku vévodí Litva, následuje Rakousko a Francie. Sousední Německo skončilo desáté, Polsko dvanácté
a Slovensko patnácté. Zatímco v Česku
na osobu připadne ročně 11,6 litru čistého alkoholu, v první Litvě jde o 12,3
litru, ve druhém Rakousku o 11,8 litru
a ve třetí Francii o 11,7 litru. Sousední
Německo se umístilo na desáté příčce
se spotřebou 10,9 litru čistého alkoholu
na osobu ročně. Polsko skončilo dvanácté s 10,6 litru, Slovensko patnácté s 9,7
litru.
Data z Ruska byla zpochybněna
Rusko, které je svými problémy s alkoholismem proslulé, zaujalo oficiálně sedmou příčku. Ministerstvo zdravotnictví
navíc ohlásilo pokles smrtelných otrav
alkoholem mezi lety 2003 a 2017 o 70
procent. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že spotřeba lihovin
v Rusku během posledních 15 let klesla
o 43 procent. Statistiky ale nezahrnují
nelegální trh. Ten roste i kvůli pravidelnému zdražování lihovin v obchodech
vlivem zvyšování daní. Expert Vadim
Drobiz, který trh s alkoholem sleduje
dlouhodobě, odhaduje reálný pokles
spotřeby alkoholu v Rusku na pět, nejvýše deset procent. „Alkohol v legálním prodeji je s přihlédnutím k rozdílné úrovni příjmů pětkrát dražší než na
západě Evropy. Proto desítky milionů
Rusů pijí vodku z nelegální výroby, podomácku vyráběnou samohonku či náhražky obsahující líh,” upozornil.
Na úplném konci žebříčku skončila
převážně muslimská Indonésie (0,3 litru), za Tureckem (1,4 litru), Izraelem (2,6
litru), Indií (3,0 litru) a Kostarikou (3,8
litru).
ZDROJ:IDNES.CZ, AUTOR: NOVINKY, ČTK,
11. 11. 2019 (KRÁCENO)

Nastartujte výhry s Klasáčkem!
Nová soutěž na podporu kvalitních
potravin právě začíná
Praha 4. listopadu 2019 – Začíná další
spotřebitelská soutěž Státního zemědělského intervenčního fondu „NASTAR-
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TUJTE VÝHRY S KLASÁČKEM!“. Jejím
cílem je podpořit osvětu a konzumaci
kvalitních potravin. Hlavní výhrou jsou
tři automobily značky Škoda Scala Ambition, ale ani ostatní soutěžící nepřijdou zkrátka.
Státní zemědělský intervenční fond
(SZIF) spouští další velkou spotřebitelskou soutěž, ve které už tradičně hrají
prim kvalitní potraviny. Od 4. listopadu 2019 do 2. února 2020 se mohou
zapojit všichni příznivci následujících
značek: KLASA, Regionální potravina,
BIO „zebra“ (produkt ekologického zemědělství), BIO „list“ (evropské logo pro
ekologickou produkci), Chráněné označení (ZTS, CHZO, CHOP), Český výrobek
– garantováno Potravinářskou komorou
ČR, Česká potravina nebo Česká cechovní norma. Co budou k soutěži potřebovat? Nůžky, lepidlo a dobrý vztah
k oceněným potravinám. Samozřejmě
také štěstí, ale vzhledem k tomu, že vedle hlavních výher je ještě plno dalších,
pravděpodobnost, že soutěžící některou
získá, je opravdu velká.
Cílem soutěže je podpořit osvětu,
motivovat k nákupu a spotřebě prověřených kvalitních potravin a seznámit
spotřebitele s tím, jak jednoduše pozná
kvalitu, která se mu vyplatí. Mohlo by se
zdát, že vystřihování a lepení log už není
v dnešní době „in“, opak je však pravdou.
Loňská soutěž založená na stejném principu je toho důkazem. Počet soutěžících
byl totiž rekordní. Ti v průběhu 13 týdnů
zaslali celkem 225 579 platných herních
karet. Díky soutěži se koupilo více než 6
700 000 potravin s některým z uvedených log kvality v celkové odhadované
hodnotě minimálně 175 205 000 Kč.
Nakupujte kvalitní potraviny a rozjeďte to ve velkém. Zlatým hřebem soutěže
budou tři automobily, ale i ostatní hodnotné ceny určitě potěší. Stačí vyplnit
a zaslat hrací kartu se 40 logy kvalitních
potravin a výhra je na dosah.
Posuďte sami:
Hlavní výhra: Na tři šťastlivce čeká
Škoda Scala Ambition 1,0 TSI 85 kW
včetně sady zimních pneumatik. Spe
ciální výhry: Při losování hlavních výher
budou současně vylosováni tři soutěžící, kteří obdrží poukázky do obchodního
řetězce dle vlastního výběru v hodnotě
3 000 Kč, 6 000 Kč a 9 000 Kč. Týdenní
výhra: Každý týden se bude losovat jeden výherce, který získá drobné kuchyňské spotřebiče nebo doplňky dle výběru v hodnotě 2 500 Kč. Tuto částku lze
zdvojnásobit, pokud soutěžící správně
odpoví na 3 otázky promo týmu a mas-
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kotu Klasáčkovi. Celkem si tedy soutěžící může vybrat zboží v úhrnné hodnotě
až 5 000 Kč. Základní výhra: Prvních 50
tisíc soutěžících obdrží drobné kuchyňské předměty.
Nákup kvalitních potravin je jednoduše výhra. Více informací k soutěži a herní karty najdete na www.akademiekvality.cz.
VLADIMÍRA NOVÁKOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ
SZIF

PET lahve se v ČR zálohovat nebudou, vláda projedná zákon
Zálohový systém na PET lahve se zatím zavádět v Česku povinně nebude.
Nepočítá s ním novela zákona o obalech,
která je součástí návrhu nové odpadové
legislativy. Dnes ji projedná vláda. Zákon
o obalech rovněž upravuje povinnosti
autorizovaných obalových společností,
stanovuje minimální hustotu sběrné sítě
a další závazky, které vyplývají z evropské směrnice. Vláda bude projednávat
celkem čtyři odpadové zákony, které
řeší mimo jiné nakládání s odpady, obaly a vybranými výrobky s ukončenou životností. Cílem hlavní normy je omezení
skládkování a větší motivace ke třídění.
Zákony by měly platit od počátku roku
2021. Ministerstvo životního prostředí
(MŽP), které je předkládá, předpokládá,
že by se do Sněmovny mohly dostat nejpozději do konce roku. Zákony mají ale
kritiky. Zavedení zálohování PET lahví
zákon ale nebrání, výrobce či dovozce
obalů si ho může dobrovolně zavést.
Musí však všude, kde uvádí obaly na trh,
umožnit i jejich zpětný odběr. "Zavedení
zálohového systému by bylo v současné situaci nekoncepčním zásahem do
stávajícího systému třídění odpadů. Už
v současné době vytřídíme 80 procent
všech PET lahví uvedených na trh," řekl
nedávno Ondřej Charvát z tiskového
oddělení MŽP. Zastáncem zálohování
je například firma Karlovské minerální vody. "Ročně se v ČR kvůli způsobu
třídění a nedokonalosti stávajícího systému ztratí takřka 30.000 tun cenného
materiálu, ať už PET nebo hliníku, který
místo v recyklaci končí na skládkách,
ve spalovně nebo v přírodě. Přitom by
mohl posloužit pro náhradu primárních
surovin (ropy a bauxitu) pro téměř miliardu lahví a plechovek," uvedla PR manažerka Mattoni 1873 Andrea Brožová.
Zavedení vratných záloh podle ní zajistí lepší čistotu obalů a umožní lokální

uzavření smyčky nápojového obalového
materiálu, tedy například PET lahev se
v ČR vyrobí, použije, vytřídí, zrecykluje
a vyrobí se z ní opět lahev pro český trh.
Podle Charváta z MŽP je ale systém zálohování pro lidi komplikovaný a naopak
by mohl vést k tomu, že celková míra
třídění by mohla klesnout. To potvrzují
negativní zkušenosti ze zahraničí, dodal
Charvát. "V praxi by lidé museli některé PET lahve a plechovky nosit zpět do
obchodu a jiné do barevných kontejnerů
na ulici, například PET od mléka či sirupů či plechovky od oleje nebo konzervy.
Stejně tak by se do žlutých kontejnerů
měl dále nosit odpad z dalších PET obalů," tvrdí. Zálohovaná PET láhev je podle
Charváta stále lahví na jedno použití.
Také podle generálního ředitele Ondrášovky Libora Duby zálohování situaci
nezlepší, zálohy motivovat ke vracení
nebudou a systém ekonomicky zatíží.
"Zdraží nejen cenu potravin, ale i eliminuje peníze pro obce a stát bude muset
ještě více dotovat venkovské obchody
pro udržení jejich existence," uvedl. Podle Evropské směrnice by v roce 2025
mělo být recyklováno 50 procent plastů, 25 procent dřeva, 70 procent skla, 75
procent papíru a lepenky, 70 procent železných kovů a 50 procent hliníku. O pět
let později jsou cíle vyšší o pět až deset
procent.
ZDROJ: EKOLIST.CZ, AUTOR: ČTK, 12. 11. 2019

Za nezákonné smlouvy s dodavateli
čeká řetězec Makro pokuta 46,5 milionu
Velkoobchodní řetězec Makro dostal
od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pokutu 46,5 milionu korun. Bude
tak pykat za zneužití významné tržní
síly. Jelikož společnost využila takzvané procedury narovnání, rozhodnutí je
pravomocné. Makro porušovalo zákon
v letech 2016 až 2018, když ve smlouvách zavazovalo dodavatele k tomu, aby
využívali jeho logistické a marketingové
služby například k rezervaci prodejního
prostor. „Celková výše těchto peněžních
plnění přitom překračovala zákonem
povolená tři procenta z ročních tržeb
dodavatele. Kromě toho nebyly podmínky takzvané závozové služby ve smlouvách dostatečně konkrétně upraveny,“
uvedl předseda úřadu Petr Rafaj. Účastníci řízení musí kromě zaplacení pokuty
do 9 měsíců také změnit smlouvy o poskytování služeb a konkrétně v nich vy-
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mezit všechny podmínky, které dosud
dodavatelé nebyli schopni účinně kontrolovat. Makro přiznalo své provinění,
spolupracovalo s úřadem a za to mu byla
pokuta snížena o 20 procent.
IDNES, AUTOR: ČTK, 31. 10. 2019 (KRÁCENO)

Ekologické papírové tašky? Ne tak
docela, řetězce musí hledat jiné alternativy
V posledních letech přešla většina supermarketů z plastových tašek na papírové s tím, že jsou šetrnější k přírodě.
Studie VŠCHT pro ministerstvo životního prostředí však ukázala, že ani papírové tašky nejsou ideálním řešením. Řetězec Billa v reakci oznámil, že od těchto
tašek postupně ustoupí. A ekologicky
šetrnější tašky hledají i ostatní řetězce.
Studie označila za nejekologičtější tašky
z polyesteru. Aby se jim papírové tašky
vyrovnaly, musela by se papírová vlákna
recyklovat sedmkrát. A to je podle autorů
zřejmě za hranicí technických možností.
Další variantou je, že by zákazník použil
jednu tašku minimálně pětkrát. Ani to
se však zpravidla neděje, tašky se trhají
a málokdo je využije víckrát než jednou.
Na studii zareagovala Billa
Na studii zareagoval obchodní řetězec Billa. „Nedávno zveřejněná studie
VŠCHT a podněty zákazníků vedly společnost Billa k revizi stávajícího portfolia
nákupních tašek. Síť supermarketů Billa
nebude po vyprodání zásob jako jediný
z řetězců v Česku nabízet papírové tašky, u kterých studie prokázala značnou
energetickou náročnost při jejich výrobě,“ uvedla společnost v tiskové zprávě.
Dopad tašky z pevného plastu na životní
prostředí je podle studie sice vyšší než
u tašky z polyesteru. Stejně jako papírové tašky se těm polyesterovým vyrovnají od pátého použití. Na rozdíl od
papírových tašek jsou však k takovému
opakovanému použití skutečně konstruované. Penny Market, který stejně jako
Billa patří do skupiny Rewe Group, vedle
papírových tašek prodává tašky z bavlny
a polyesteru.
Globus: vedle plátěných tašek i papírové jako menší zlo
„Papírové tašky nabízíme zákazníkům
v Globusu už deset let, abychom v případě, že zákazník nemá svou vlastní tašku
a nechce používat plastovou, mu nabídli krátkodobé řešení z recyklovaného
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materiálu,“ uvedla mluvčí Globusu Rita
Gabrielová. Globus má v nabídce velkou
plátěnou tašku pro nákup do 10 kilogramů a opakovaně použitelný ovosáček
jako opakovaně použitelnou textilní
alternativu mikrotenu. „Mikrotenu je
stále nadbytek, proto alespoň částečná redukce využitím nových sáčků na
ovoce a zeleninu,“ doplnila Gabrielová.
„Naším dlouhodobým cílem je nabízet
našim zákazníkům permanentní tašky,
stejně jako postupně připomínat, že na
nákupní tašku je třeba myslet dříve než
u pokladny,“ uzavřela.
Papírové tašky ponechává v nabídce
i Kaufland
„Nejvhodnější taškou je přirozeně ta,
kterou spotřebitel opakovaně a dlouhodobě používá i s ohledem na její materiálové složení,“ řekla Novinkám mluvčí
Kauflandu Renata Meierl. „Z praktických
důvodů tak mají přednost před papírovými taškami právě tašky z recyklovaného materiálu nebo například textilní
tašky z certifikované biobavlny, které
mohou zákazníci v Kauflandu již delší
dobu zakoupit,“ dodala. Kaufland jednorázové igelitky přestal nabízet v polovině roku 2017, i nadále tu však zákazníci
mohou koupit i papírové tašky. Vedle
toho od října přišel s variantou víceúčelové tašky z recyklovaného polyetylenu.
Kromě toho prodává i opakovaně použitelné ovosáčky.
Trend drží i Lidl
Lidl přistoupil ke zrušení igelitek
v březnu 2017. „Zákazníkům jsme nabídli alternativní papírové, permanentní
plastové a bavlněné varianty. Těch se
prodává daleko méně než igelitových
v předcházejících letech,“ sdělila Novinkám mluvčí řetězce Zuzana Holá. „Je to
dáno i tím, že si zákazníci začali častěji
nosit své vlastní tašky. Lidl nadále nabízí papírové tašky ve třech velikostech,
vedle toho řetězec prodává silnou permanentní tašku ve dvou velikostech,
dražší bavlněnou tašku a také termotašku na chlazené výrobky.
ZDROJ:NOVINKY.CZ, AUTOR: BOHUMÍR
ŽÍDEK, 5. 11. 2019

Potravinářská inspekce nevpustila
do ČR zásilku čaje z Číny s 4x překročeným limitem pro pesticidy
Vydáno: 1. 11. 2019
Tisková zpráva SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci průběžných preventivních kontrol potravin z dovozu
zjistila nevyhovující šarži čaje původem
z Číny. Šarži SZPI nevpustila do vnitřního trhu EU ve spolupráci s Celním
úřadem Praha – Ruzyně. Důvodem je
čtyřnásobné překročení maximálního
povoleného limitu pro přítomnost pesticidu. Čaj pravý, zelený označený „Xihu
Longjing Green Tea“ nevyhověl při rozborech pro přítomnost pesticidu imidacloprid, u kterého právní předpisy stanovují maximální možnou koncentraci
na 0,05 miligramů na kilogram (mg/kg),
širokospektrální laboratorní rozbor ale
potvrdil koncentraci ve výši 0,2 mg/kg.
Odesílatelem uvedených šarží čaje je
subjekt Zhang Yuting, Tanglong East
Road, Tangxia Town, Tangxiazhen, Dongguan, Guangdong, Čína. Dovozcem zásilky do ČR je provozovatel RADEK BULAVA, Jižní 1794, Rychvald 732 32, Česká
republika. Vzhledem k zásahu SZPI před
uvedením produktů do oběhu v ČR,
resp. EU nebyli tuzemští spotřebitelé
nevyhovujícím čajům nijak vystaveni.
Obdobným způsobem SZPI zasahovala
v minulosti, viz příslušné tiskové zprávy
SZPI.
ZPRACOVAL: MGR. PAVEL KOPŘIVA TISKOVÝ MLUVČÍ

Kůra plná pesticidů. Testem neprošly ani citrusy z ekologického zemědělství
Spotřebitelská organizace dTest otestovala citrusové plody na přítomnost
více než 240 různých pesticidů, se kterými by bylo možné se v citrusech setkat.
Výsledky nejsou příliš příznivé. Laboratoř odhalila pesticidy ve 12 z 20 testovaných produktů, bohužel i v citrónech
z ekologického zemědělství. Hlavním
cílem nezávislého testu bylo změřit, kolik pesticidů a v jaké koncentraci obsahuje prodávaná citrusová kůra v různé
podobě. Spotřebitelský magazín dTest
podrobil laboratorním zkouškám šest
druhů čerstvých citrónů v síťce, troje
sušené citrusové kůry a 11 druhů kandované pomerančové, citrónové nebo
cedrátové kůry.
Citrónová kůra plná chemie Každá
z testovaných kategorií kůry prošla
vlastním testovacím programem. „Kůra
čerstvých citrónů byla nejproblematičtější kategorií. Ve všech šesti vzorcích
jsme našli pesticidy. Bohužel i u dvou
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zástupců bioprodukce, a to Tesco Organic Bio citróny a Citróny Billa/Naše bio
Organic Lemons. Vzhledem k deklarovanému ekologickému režimu jsme tyto
nálezy hodnotili velmi přísně," sdělila
šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová. "Citróny z Billy v našem testu propadly, protože obsahovaly rovnou
dva pesticidy naráz. To je podle ministerstva zemědělství u ekologicky pěstovaného ovoce nepřijatelné, bez ohledu
na zjištěné koncentrace,“ upozornila
Hana Hoffmanová. Pro srovnání – čerstvé citróny z běžné neekologické produkce obsahovaly čtyři až deset různých
stop pesticidů.

laboratoři SZPI, potvrdily, že u 9 vzorků
nešlo o „extra panenské“ oleje, jak výrobci uvedli na obalu, ale o nižší třídu
kvality olejů. Tuzemští spotřebitelé tak
byli klamáni nepravdivou deklarací na
etiketě.
Ve čtyřech případech šlo o oleje z Řecka, ve dvou případech o oleje ze Španělska, 1 vzorek pocházel z Itálie a u 2 vzorků byla jako země původu uvedena EU.
Výsledky kontrol v průběhu několika
let ukazují, že se do ČR dovážejí olivové oleje, které svými charakteristickými
vlastnostmi často neodpovídají deklarované kategorii a indikují, že dovozci
podceňují schopnost dozorových orgánů v ČR hodnotit jakost olivových
olejů. Přestože ČR není produkční zemí
tohoto typu potraviny, úroveň kontroly
olivových olejů v tuzemsku se uskutečňuje dle standardů kladených evropskými právními předpisy, a to za využití
akreditovaných laboratoří v tuzemsku
i zahraničí. Potravinářská inspekce
bude v kontrole jakosti a bezpečnosti
olivových olejů pokračovat v nesnížené
intenzitě i v příštím roce. O zjištěných
nevyhovujících vzorcích SZPI informuje
dozorové orgány v příslušných státech.
SZPI nařídila prodejcům stáhnout
nevyhovující šarže z trhu a s kontrolovanými osobami zahájí správní řízení
o uložení pokuty.

Sušené výrobky byly v normě
Dalším typem testovaných potravin
byly sušené citrónové kůry v obchodech
prodávané mezi kořením. Všechny tři
výrobky této skupiny obsahovaly pesticidy, měly v sobě sedm až deset různých
pozůstatků, ovšem v povolených limitech. Nejčistší z pohledu pesticidů byla
kandovaná ovocná kůra – u osmi vzorků
analytické přístroje žádné pesticidy nezaznamenaly. U zbylých tří už se několik
látek proti škůdcům objevilo, ale všechny byly v povoleném limitu. Na druhou
stranu kandovaná kůra často obsahuje
přídané látky jako siřičitany, sorban draselný nebo umělá barviva – o jejich přítomnosti se spotřebitel dočte na obale.

ZPRACOVAL: PAVEL KOPŘIVA - TISKOVÝ

ZDROJ:DENIK.CZ, AUTOR: LUKÁŠ FRIDRICH,

MLUVČÍ, 14. 11. 2019 (KRÁCENO)

5. 11. 2019

Kontroly Potravinářské inspekce
ukázaly klamání spotřebitelů u třetiny hodnocených olivových olejů
Výsledky kontrolní akce Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI)
zaměřené na kvalitu olivových olejů
v ČR ukázaly, že každý třetí hodnocený
vzorek klamal spotřebitele. Olivové oleje
při hodnocení nevyhověly označení „extra panenské“, ve skutečnosti se jednalo
o oleje nižší kategorie.
Inspektoři odebrali k analýzám celkem 28 vzorků olivových olejů různých
zemí původu, které byly dodány na český trh. Cílem akce SZPI bylo prověřit,
zda extra panenské a panenské olivové
oleje splňují fyzikální, chemické a senzorické parametry stanovené nařízením
Komise (EHS) 2568/91. Analýzy, které
SZPI uskutečnila v akreditované laboratoři Laboratory of Olive Oil Tasting ve
Slovinsku a v tuzemské akreditované
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Do obchodů s vlastní lahví, sáčkem či
taškou?
Revoluce klepe na české dveře Drogerie Rossmann ve spolupráci s firmou
Henkel umožní zákazníkům „načerpat“
si prací gely, přípravky na mytí nádobí
nebo šampony. A není sama. Každý rok
lidstvo vyprodukuje přes osm miliard
tun plastů. A jelikož se moc nerecyklují,
více než šest miliard tun skončí celosvětově jako odpad. Ostatně jen v Evropě
výrobci ročně využijí 52 milionů tun
plastu a dvě pětiny slouží jen k tomu,
aby se jimi obalilo zboží.
ZDROJ: IDNES.CZ, 11. 11. 2019

Novým zákonem č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dochází k poměrně

významným změnám v úpravě místních poplatků vybíraných obcemi
Dochází zejména k nahrazení poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
a poplatku z ubytovací kapacity novým
poplatkem z pobytu, kterému budou
podléhat všechny krátkodobé pobyty
do 60 dnů, bez ohledu na jejich místo
a účel. Poplatek z pobytu budou moct
zavést všechny obce, bez ohledu na
to, zda se jedná o lázeňské místo nebo
o místo soustředěného turistického
ruchu. Novela dále zpřísňuje možnost
osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku ze
vstupného u charitativních akcí. Současně dochází k přesnějšímu vymezení osob, které mají nárok na sníženou
sazbu poplatku nebo jsou od něj zcela
osvobozeny, a to u poplatku ze psů a poplatku za povolení k vjezdu motorových
vozidel do vybraných míst a částí měst. |
účinnost 1. ledna 2020
VÝBĚR LEGISLATIVNÍCH AKTUALIT, PEYTON
LEGAL, ŘÍJEN-LISTOPAD 2019, PK ČR

3 800 000 000 korun získají v příštím
roce čeští zemědělci prostřednictvím
národních dotací
Jsou určené hlavně na programy, které přispívají ke zlepšování podmínek
v chovech zvířat nebo k udržení odvětví, která jsou důležitá pro zachování
zaměstnanosti na venkově i ke zvýšení
konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru.
32 procent olivových olejů klame
spotřebitele
Potravinoví inspektoři odhalili 9 z 28
vzorků z různých zemí původu, u kterých nešlo o „extra panenské“, ale o nižší
třídu kvality oleje.
1 300 000 000 korun přesáhly škody
způsobené přemnoženými hraboši
Jak uvedl Zemědělský svaz ČR, poškozeno je 131 tisíc hektarů plodin. Podle
nás nejde o konečnou hodnotu, MZe odhaduje dvoumiliardové škody. V některých lokalitách je hrabošů víc než v létě.
2 200 000 lahví vín se letos prodává
pod značkou Svatomartinské
Jde o 366 druhů vín od 97 vinařů a vinařských firem. Nejvíce zastoupena jsou
tradičně bílá vína (169), následována růžovými (105) a červenými víny (92).
ZPRÁVY Z MZE, LISTOPAD 2019
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Falšované potraviny – víno
(listopad 2019)
Burčák červený
Kategorie: Falšované potraviny
Výrobek byl nabízen k prodeji jako
burčák o objemu 1,5 l, objem burčáku ve
výrobku byl však ve skutečnosti nižší.
Šarže: B4/19
Obal: PET lahev + šroubovací uzávěr
Množství výrobku v balení: 1,5 l
Místo kontroly: VELBUR s. r. o., Kutnohorská 226, 500 04 Hradec Králové,
IČ: 29191840
Země původu: Česko
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Ze zahraničí

Produkce vína ve světě v roce 2019
V Evropě byla sklizeň ovlivněna počasím, předpoklad je sklizeň o 15 % nižší
oproti roku 2018 (156 mil. hl). Alespoň
podle OIV, jak sdělil v Paříži 31. října generální ředitel Pau Roca. Po mimořádně
úrodném roku 2018 se předpokládá letošní celosvětová produkce vína ve výši 263
mil. hl a tedy přibližně ve výši průměru
posledních let. V Itálii a Francii je meziroční pokles výnosu o 15 %, ve Španělsku
o 24 %. Důvodem bylo extrémní počasí,
především velmi studené deštivé jaro
a extrémně horké suché léto. Mimo EU
byla sklizeň při srovnání s rokem 2018
vyšší. V Rusku o 7 % a v Gruzii o 1 %.
Ve Švýcarsku došlo meziročně k poklesu
o 6 %, ale pětiletý průměr byl překročen
o 10 %. V USA došlo meziročně k 1 %
poklesu produkce a byl to tak čtvrtý po
sobě jdoucí rok s vysokou úrodou.
Na jižní polokouli končila sklizeň začátkem roku 2019. I zde došlo k meziročnímu snížení výnosu hroznů, ale odpovídá pětiletému průměru. Na světové
produkci vína se jižní polokoule podílí
jenom 20 %. V Argentině a Brazílii činil
meziroční pokles produkce 10 %, v Chile 7 %. V JAR bylo sucho, které výrazně
snížilo výši sklizně již druhým rokem za
sebou. Oproti pětiletému průměru byl
výnos nižší o 9 %. V Austrálii byl výnos
meziročně o 3 % nižší a na Novém Zélandu o 1 %.
OIV/31. 10. 2019/JS

Letošní úroda hroznů v EU bude
oproti ročníku 2018 slabší
Podle sdělení Komise EU bude sklizeň
hroznů 2019 nižší téměř ve všech členských státech. Srovnání s předcházejícím rokem 2018 je ale zavádějící, protože to bylo sklizeno po řadě let rekordní
množství hroznů. Komise předpokládá
asi o 4 % nižší sklizeň ve srovnání s pětiletým průměrem. Nejvíce postiženy byly
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Lucembursko (o 45 % oproti pětiletému
průměru), Bulharsko (o 21 %) a Řecko
(o 20 %). Naopak nadprůměrného výnosu dosáhl Kypr (+33 %), Rumunsko
(+20 %) a Rakousko (+15 %). Letos největší produkci v EU bude mít zase Itálie,
i když o 3 % pod pětiletým průměrem,
následuje Francie (–4 %) a Španělsko
(–11 %). Z našich sousedů bude mít Slovensko o 1 % méně a Německo o 1 % více.
Je třeba zdůraznit, že to jsou odhady
Komise z 20. 10. na základě dat dodaných jednotlivými členskými státy před
dokončením sklizně, takže realita může
být nakonec jiná.
JIŘÍ SEDLO

Výsledky mezinárodní soutěže vín
interspecifických (PIWI) odrůd 2019
Letos v listopadu bylo v Německu hodnoceno 471 vzorků ze 14 zemí. 28 z nich
získalo velkou zlatou medaili, 196 zlatou
a 198 stříbrnou medaili. Téměř polovina
vzorků pocházela z bioprodukce, 17 z 28
získalo velkou zlatou medaili. Nejlépe
ohodnocené bylo biovíno Göcseji Zamatos 2018 (99 bodů) ze slovenského vinařství Víno Hladký v Malých Karpatech.
S 98 body následovaly vzorky Souvignier
gris kabinett 2018 suché z biovinařství
Jürgen Walz Kaiserstuhl (Německo) a Saphira Barrique 2018 z vinařství Bosshart
+ Grimm (biovinařství v německém Švýcarsku). Mezi červenými víny získalo
velkou zlatou medaili 10 vín. Nejvyšší
ocenění (98 bodů) obdrželo 5 vín. UTOPIA 2018 z Chateau Thivin ve francouzském Beaujolais, stolní barikové PIWI-cuvée víno z odrůd Prior, Chambourcin,
Sauvignier gris a Pinotin. Stejný počet
bodů získala vína 2016 Réserve biodynamického vinařství Schönhals z Porýní-Hesenska Cuvée Cabertin a Satin noir
barrique, Cabernet Cantor barrique 2018
vegan, jakostní víno, z vinařství Wohlgemut-Schnürr v Porýní-Hesensku, stejně
jako Regent 2018 pozdní sběr, bio-vegan, z biovinařství Vollmayer z Báden-

ska, dále cuvée Cabertin a Satin noir,
suché jakostní biodynamické víno 2016
Réserve z vinařství Schönhals (Porýní-Hesensko) a Nugerolo 2018 (Cabernet
Jura), AOC – vegan z vinařství Schmid
Stingelin (severní Švýcarsko).
Z České republiky bylo v soutěži 10
vzorků (2,1 %). Zlatou medaili získalo
5 vzorků vín (2,6 % ze všech udělených
zlatých medailí). Nejvyšší ocenění (95
bodů) a zlatou medaili získala vína Laurot 2017-BIO - pozdní sběr, Vinselekt
Michlovský, a.s., Hibernal 2016 - pozdní sběr – bio, František a Hana Mádlovi. Ze Slovenska pak Hibernal - Pozdní
sber, 2018 - bio-vegan, Vino Hruška s.r.o.
Zlatou medaili ještě získala vína Nativa
2017 z firmy Vinselekt Michlovský, a.s.
a Rinot 2018 Vinselekt Michlovský, a.s.,
zemské víno.
Kompletní výsledky jsou k dispozici
na adrese www.piwi-international.de.
JIŘÍ SEDLO/29. 12. 2019

V Gruzii uchovávají 150 původních
odrůd révy vinné
TIFLIS. Současná politická reprezentace v Gruzii příliš nepřeje zemědělství,
alespoň podle názoru vedoucího zemědělského výzkumného ústavu v Saguramo na úpatí Kavkazu. Cílem ústavu je
vrátit konkurenceschopnost gruzínskému zemědělství a snížit závislost Gruzie
na dovozu zemědělských produktů. Prozatím patří k prvním úspěchům shromáždění a další uchovávání 150 původních odrůd révy vinné.
WWW.MEINBEZIRK.AT/AUTOR: THOMAS
KRAMESBERGER/24. 10. 2019/JS

Německo podalo žádost k UNESCO
o zapsání německé vinařské kultury
do nehmotného dědictví lidstva
Žádost podala Německá vinařská
akademie (DWA) 23. 10. 2019 prostřed-
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nictvím Ministerstva pro vědu, další
vzdělávání a kulturu země Porýní-Falc.
Cílem je podpořit v Německu všeobecné povědomí o vinařství. DWA shromáždila podporu na on-line petici 4.100
osob ze všech oblastí vinařské kultury
a ministr vinařství země Porýní-Falc
se již předtím vyjádřil, že akci podpoří.
Další postup je takový, že země Porýní-Falc do poloviny dubna 2020 vybere,
stejně jako ostatní spolkové země, ze
všech žádostí 4, které Německo v rámci své možnosti maximálně 64 žádostí
navrhne.
WEINWIRTSCHAFT/5. 11. 2019/JS

Valná hromada Svazu vinařů Rakouska 2019
7. 11. proběhla na Pokusné stanici pro
ovocnictví a vinařství Haidegg u Štýrského Hradce valná hromada rakouského svazu vinařů. President svazu Johannes Schmuckenschlager, rakouský
poslanec, oznámil, že budou zapotřebí
nové volby ve svazu. Měla by se posílit
role presidentů vinařských svazů jednotlivých spolkových zemí a on sám se chce
věnovat jenom presidiu agrární komory
Dolního Rakouska.
Sklizeň 2019 byla co do množství průměrná. J. Schmuckenschlager při této
příležitosti zkritizoval rakouský statistický úřad, který uváděl nadprůměrnou
sklizeň. Neodborný odhad sklizně se
projevil na cenách hroznů. Zásoby vína
jsou po rekordní loňské sklizni stále
vysoké. Rozšiřuje se počet DAC – letos
vzniklo DAC Carnuntum a před schválením je DAC Wachau. S novou Komisí
se očekává reformní balíček SZP 2020,
ale reálná účinnost bude nejdříve v roce
2022. Bude se týkat finančních podpor,
výsadbových práv, částečně odalkoholizovaného vína a značení energetických
hodnot na etiketě.
Ředitel svazu Josef Glatt podal informaci o zahraničních aktivitách. Jde
o běžnou lobbystickou práci na oficiální úrovni: COPA-COGECA (výbor pro
víno), poradní výbor Komise (EU) pro
výbor, AREV, OIV. V označování výživné hodnoty na etiketě vína je svaz
pro údaj v kaloriích. Stávající finanční
podpory EU poběží beze změn. Národní
podpory se ale budou muset přizpůsobit cílům nové Komise, především ekologizaci. Bude pokračovat digitalizace
katastru.
DER WINZER/W. KALTZIN/11.11.2019/JS
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Veltlínské zelené v ohrožení?
Změna klimatu je tady, nic s tím nenaděláme. Trend je stále dřívější počátek
vegetačního období a s tím související poškození jarními mrazy. Zvyšuje se
používání různých opatření proti těmto
mrazíkům. V létě se prodlužují periody
veder a stresu révy ze sucha. Kde je to
možné, vinice se zavlažují. Kde to možné není, využívají se jiná pěstitelská
opatření, například dodatečné zastínění
hroznů. Taky využívání optimální expozice svahu vhodnou volbou orientace
řádků při výsadbě vinice. Pokud je to
reálné, přesouvají se vinice do vyšších
poloh. Důležité je i hospodaření s vodou
a ochrana půdy proti erozi, stejně jako
sítě proti krupobití. Zde je nutné připomenout i pojištění úrody. Z biologického hlediska získají na významu podnože, které opožďují zrání hroznů. Důležitá
bude i klonová selekce nejrozšířenějších
odrůd, zvláště Veltlínského zeleného.
DER WINZER/JOSEF GLATT/11. 11. 2019/JS

koliv. V Porýní-Falci se tak nyní nachází 49 ha mimo vinařské oblasti, jejichž
víno nemůže být označováno jako víno
s CHOP nebo CHZO.
PROPLANTA/9. 11. 2019/JS

Pozorovatelna pro vývoj trhu s vínem v EU
Evropská unie je největším producentem vína na světě. Její podíl na produkci
činí 65 % a 70 % na vývozu. V listopadu
zahájila svou práci nově zřízená pozorovatelna pro trh s vínem. Jejím úkolem
bude podávat orgánům EU řadu pravidelných informací jako o cenách, produkci, obchodu, zpracovávat analýzy,
krátkodobé a střednědobé prognózy
vývoje trhu v odvětví vína. To se týkat
bílého, červeného i růžového vína, vína
s CHOP a s CHZO. Obdobné pozorovatelny již delší dobu fungují pro obilí,
cukr, maso a mléko. V říjnu 2019 přibyla
i pro ovoce a zeleninu. Komise EU si od
nich slibuje lepší odolnost vůči výkyvům
trhu a větší transparentnost.
DER WINZER/19. 11. 2019/JS

Vinice v Porýní-Falci
Ve spolkové zemi Porýní–Falc se nachází přes 64.400 ha vinic. Je to 63 %
plochy vinic Německa. Meziročně se plocha zvýšila o 153 ha. Bílé moštové odrůdy tvoří 46.347 ha vinic, modré 18.076 ha.
Pomalu narůstá podíl bílých odrůd. Ryzlink rýnský se 17.751 ha tvoří 27,6 % vinic
v zemi a jeho podíl stále narůstá. Z bílých odrůd následuje Müller-Thurgau na
7.315 ha (trend je klesající). Ubývá plochy
Sylvánského zeleného (2.856 ha) a Kerneru (1.768 ha). K nejvíce vysazovaným
odrůdám patří Sauvignon blanc, nyní je
pěstován na 1.174 ha, a Rulandské šedé
(4.329 ha). Obecně bílé burgundské odrůdy narůstají, nyní tvoří celkem 15,1 %
vinic. Mezi modrými odrůdami se zvyšuje plocha pouze Merlotu (celkem 582 ha)
a Pinot noir (4.255 ha). Nejvíce se z vinic
vytrácí Modrý Portugal (2.440 ha), Dornfelder (6.937 ha) a Regent (1.316 ha).
V zemi Porýní-Falc se nachází celkem
6 vinařských oblastí: Rheinhessen (největší vinařská oblast Německa, 26.854
ha), Pfalz (23.683 ha), Mosel (v zemi
se nachází větší část oblasti s plochou
8.588 ha vinic), Nahe (4.239 ha), Ahr (562
ha, prakticky vše modré odrůdy) a Mittelrhein (448 ha). V celém Německu
je celkem 13 vinařských oblastí, ale od
roku 2016 je možné pěstovat révu kde-

Sabotáž v jižní Itálii
V Apulii („podpatek“ Itálie) přišla koncem října dvě vinařská družstva celkem
o 4 miliony litrů vína z letošní sklizně.
Maskovaní zločinci v nich vypustili tanky s vínem na zem a zaplavili tak vínem
a moštem přilehlé silnice a pole. Škoda ve
výši kolem 2 milionů € tak postihne stovky členů těchto dvou vinařských družstev. Podle zemědělského svazu Coldiretti
regionu Apulie je cílem kriminálníků oslabit místní zemědělství. Často jde o organizovaný zločin spojený s vydíráním.
DER WINZER/19. 11. 2019/JS

Revoluce ve sklepě?
Sudy „rebarriQue“ získaly v listopadu
2017 cenu země Porýní-Falc za design.
Jde o hranaté, rozložitelné dřevěné sudy
v ocelovém rámu, u nichž lze jednoduše
obnovovat jednotlivé dužiny. Je možné
je ohoblovat, znovu ožehnout nebo úplně vyměnit. Podle výrobce je to i v zájmu ochrany přírody. Hranatý tvar uspoří ve sklepě až 80 % místa.
WEINWIRTSCHAFT/5. 11. 2019/JS
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Víno z České republiky bodovalo
v Hongkongu
Popularita vína z naší země v Hongkongu roste, což dokládá jak úspěšná expozice sedmi českých firem na významném veletrhu Hong Kong International
Wine & Spirits Fair od 7. do 9. listopadu 2019, tak i získaná ocenění v rámci mezinárodní soutěže vín. Význam
hongkongského trhu s vínem roste, je
saturován místní spotřebou a zejména
reexportem, který směřuje hlavně do
Číny a Macaa.
Českou expozici na ploše 72 m 2
v Hong Kong Convention and Exhibition Centre připravil Svaz vinařů ČR
s finanční podporou Ministerstva zemědělství ČR. Celkem šest vinařství a firem vyvážejících víno představilo řadu
mezinárodních i ryze národních odrůd:
Vinařství Ludwig, Bluetouch s.r.o., Vinařství Krásná Hora, Vinařství Baraque,
Víno J. Stávek, Vinařství Fučík. Sedmým
vystavovatelem byla firma Česká whisky, která prezentovala svoji Třebíčskou
whisky. České firmy představily téměř
čtyři desítky výrobků a kromě vín mohli návštěvníci ochutnat i již zmíněnou
whisky nebo absint.
V úvodu slavnostního zahájení veletrhu vystoupila výkonná ředitelka Hong
Kong Trade Development Council pani
Margaret Fong a jako čestný host ministr financí Paul Chan, kteří v čele „VIP
Tour“ navštívili výstaviště a jako první
se zastavili na pavilonu České republiky.
Zde dostali základní informaci o českém
vinařství a vystavujících firmách od generálního konzula Jana Juchelky a viceprezidentky Svazu vinařů paní Liany
Hrabálkové.
Veletrh Wine & Spirits je úspěšný
veletrh zaměřený na víno a alkoholické nápoje; na letošním 12. ročníku se
představilo více než tisíc firem z 33 zemí
a počet návštěvníků dosáhl 19 tisíc. Obliba veletrhu každoročně roste, stejně
jako význam Hongkongu na světovém
trhu s vínem. Podle oficiálních statistik
poroste prodej vína v Asii i kontinentální Číně o 4% ročně v období 2019-2023.
K rapidnímu růstu obchodu s vínem
došlo v Hongkongu po roce 2008, kdy
vláda zrušila clo a administrativní kontrolu vína. Od té doby se dovoz vína zvýšil sedm krát z 1,6 mld. HKD v roce 2007
na 12 mld. HKD/36 mld. CZK v roce
2018. Zhruba 80% dováženého vína je
z Evropy a 84% reexportu vína směřuje z Hongkongu do kontinentální Číny
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a 8% do Macaa. Přitom místní konzumenti hledají nové chutě i odrůdy a nápoje vysoké kvality, což dokládá vyspělý
trh se stabilním růstem a poptávkou.
Postavení Hongkongu na tržní mapě dokládá jeho význam v širším regionálním
kontextu, kdy se stává místem setkání
obchodníků s vínem z Evropy a celého světa s odběrateli nejen z místa, ale
i z kontinentální Číny a Macaa, jihovýchodní, jižní a východní Asie. Hongkong
patří i mezi nejvýznamnější aukční místa pro kvalitní vína. Jen v roce 2018 zde
dosáhl prodej vína na aukcích výše 133
mil. USD/3,1 mld. CZK.
Svaz vinařů ČR koordinoval svoji
účast na veletrhu s generálním konzulátem, který v předvečer jeho zahájení
připravil na rezidenci generálního konzula pro české firmy a dvacítku vybraných místních dovozců, distributorů
a promotérů vína networkingovou akci
s názvem „Czech Wine Night“. Setkání se
uskutečnilo v rámci projektu ekonomické diplomacie a znásobilo prezentační
příležitosti českých firem při jejich pobytu v Hongkongu.
K propagaci vývozu českých a moravských vín na hongkongský trh významně napomůže úspěch našich vinařství
v letošním ročníku prestižní soutěže
Cathay Pacific Hong Kong International
Wine & Spirits Competition. Celkem 5
vinařství z naší země získalo za své výrobky v kategorii vín stříbrné medaile
(B/V Vinařství, Vinařství Lahofer, Vinařství Ludwig a Znovín Znojmo) a bronzové medaile další čtyři firmy (Templářské
sklepy Čejkovice, Vinařství Pavlov, Víno
Mikulov, Znovín Znojmo). V kategorii
šumivých vín stříbro získal Bohemia
Sekt a bronz tatáž firma a navíc Chateau
Bzenec. A na závěr poznámka, že výborné víno z firmy Víno J. Stávek si již dnes
v Hongkongu můžete koupit.
ZDROJ: GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ
REPUBLIKY HONGKONG, MILAN VÁGNER
A JAN JUCHELKA, 15.11.2019

tu a je zcela suché. Při degustaci se jeví
na oranžové víno nezvykle čisté v barvě
i vůni. K tomu je víno velmi intenzivní
ve vůni i chuti. Šarže obsahuje 20 tisíc
lahví. První oranžové víno do diskontu
dodal tento producent v roce 2018 do
Aldi v Anglii.
WEINWIRTSCHAFT/31. 10. 2019/JS

Požáry v Kalifornii
Na podzim zničil požár opět značné
území Kalifornie, přibližně 30 tisíc hektarů země. Ve středu 30.10. byl požár
zvládnut a 30 tisíc obyvatel se mohlo
vrátit do svých domovů. Zničeno nebo
poškozeno bylo přes 300 budov. Podle
sdělení Wine Institute of California většina vinařství v dané oblasti nebyla poškozena, ani úroda hroznů.
WEINWIRTSCHAFT/31. 10. 2019/JS

Špačci způsobili velké škody na hroznech v Rustu
Ve vinicích burgenlandského Rustu způsobili v říjnu špačci velké škody,
když i přes ochranné sítě sežrali téměř
veškeré hrozny ponechané na výběrová
sladká vína. Jakoby věděli, že mají nejvyšší čas sežrat vinařům úrodu, protože
ti se už připravovali na sklizeň. Sklidili
tak místy 90 až 100 % hroznů ponechávaných na známý „Ruster Ausbruch“.
Ohromná hejna nezastavila ani výstražné výstřely, ani v létě pracně nainstalované ochranné sítě. Organizovaná hejna
si nejdříve vybrala menší zasíťovanou vinici, na kterou se snesla. Polovina hejna
tlačila svou hmotností na sítě, až se síť
dostala k hroznům. Druhá polovina tak
mohla oky v síti vyzobávat hrozny a pak
se vystřídali. Na kompletní „sklizeň“ nepotřebovali ani půl hodiny.
DER WINZER/24. 10. 2019/JS

V Penny v Německu prodávají i oranžové víno
Diskont Penny zavedl prodej oranžového vína od rumunského výrobce Cramele Recas. Mimo údaje o oranžovém
víně je na etiketě uvedeno i označení
„natural“. Překvapivě nízká je i regálová
cena 3,99 €. Cuvée tvoří odrůdy Feteasca
Alba, Tamaioasa, Chardonnay a Sauvignon blanc. Víno bylo 3,5 týdne na rmu-

New York zakázal foie gras. Příště
zakážou telecí, bouří se restauratéři
Město New York ve středu zakázalo
prodej tučných husích a kachních jater
známých pod francouzským termínem
foie gras. Zákaz prodeje delikatesy odůvodňuje ochranou zvířat. Restaurace
i prodejci s tím nesouhlasí. Tvrdí, že by
radní měli řešit mnohem naléhavější
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etické záležitosti. Foie gras platí za vyhlášenou delikatesu zvláště ve Francii.
Opatření zakazuje prodej tučných jater
z kachny nebo husy v restauracích, obchodech s potravinami, lahůdkářstvích
a na jiných místech po celém městě.
Těm, kdo zákaz poruší, hrozí pokuta až
2 000 dolarů (45 720 korun), uvádí list
The New York Times. Město zákaz zdůvodňuje ochranou zvířat. Foie gras jsou
totiž připravována poměrně násilnou
formou. Ptákům se skrze vole rovnou
do žaludku zavede trubice, kterou dostávají speciální směs sestávající především z převařené kukuřice. Jejich játra
se následkem procedury značně zvětšují
a ztučňují a ptáci tloustnou tak, že sotva
mohou chodit či dokonce dýchat.
„Je to jedna z nejnásilnějších praktik,
která je uskutečňována čistě pro získání
luxusního gastronomického produktu,“
uvedla Carlina Rivera, jedna z newyorských radních. Podle farmářů, kteří se
na produkci foie gras specializují, jsou
zprávy o krutosti vůči ptákům výrazně
nadsazené. Za vším je podle nich je skutečnost, že jde o luxusní produkt, a kritici jsou vůči němu zaujatí. Pokuta se
týká jen takových foie gras, které byly
vyprodukovány nuceným vykrmováním
ptáků sondou. List The New York Times
ovšem upozorňuje, že ne všechna jatýrka na trhu byla vyprodukována tímto
procesem. Podle listu bude velkou výzvou pro policii, aby rozhodla, jak játra
rozeznat. Zákon totiž předpokládá, že
veškerá husí a kachní játra byla vyprodukována pomocí trubkového krmení,
pokud důkazy neprokáží opak.

Jeffrey Chouinard. Podle něho s ním
ani s dalšími majiteli newyorských restaurací o zákonu nikdo nemluvil. Tvrdí, že opatření povede jen k zvýšení
cen delikatesy. Chouinard má za to, že
v pohostinství jsou mnohem důležitější etické problémy, které by radní měli
řešit. „Co třeba alkohol? Kolik lidí kvůli
němu umírá? Ale o tom neradi mluvíme,
protože si rádi tu a tam dáme koktejl,“
dodal restauratér. Podle dalších majitelů
a manažerů zákon poškodí gurmánskou
pověst New Yorku. „Je to, jako kdybyste z abecedy vyhodili některá písmena.
Vezmou z naší kuchyňské slovní zásoby
něco, co je pro naši restauraci podstatné,“ poukazuje majitel a šéfkuchař uznávané francouzské restaurace Tocqueville
Marco Moreira.
Američtí farmáři už jeden lukrativní
trh ztratili. V Kalifornii foie gras zakázali už v roce 2012. Během tří let byl ale
zákaz zrušen. V lednu 2019 jej Nejvyšší
soud opět potvrdil. Produkce foie gras je
zakázána v několika zemích: Argentině,
Austrálii, Izraeli, Dánsku, Finsku, Itálii, Lucembursku, Německu, Polsku, ČR,
Turecku nebo v Velké Británii. V Indii je
zakázán i import tučných husích a kachních jatýrek. Zákon přijatý newyorskými
radními by měl začít platit v roce 2022.
Podle radních je to dostatečná doba, aby
mu farmy, restaurace či obchody s potravinami přizpůsobily své obchodní plány.
ZDROJ:IDNES.CZ, AUTOR: JAN HRON,
4. 11. 2019 (KRÁCENO)

rem jde i řetězec z Atlanty Chick-fil-A.
Jídlo se objednává a platí přes mobilní
aplikaci. Objednávání jídel z restaurací
prostřednictvím mobilních aplikací nutí
restaurační řetězce změnit svůj desítky
let zavedený obchodní model. Místo
budování jídelen nové pobočky už mají
pouze výdejní pult, kde si lidé objednávku vyzvednou. Tím, že se platí online,
odpadá také potřeba pokladny.
Nový trend ukazuje společnost Chopt
Creative Salad, jež má většinu ze svých 61
poboček v New Yorku. Nová pobočka už
nemá žádné stolky ani pokladny. Pouze
kuchaře, kteří vydávají připravená jídla. Stejně se zařídil i restaurační řetězec
z Atlanty Chick-fil-A. Jeho pobočky v Nashvillu a Louisville přijímají pouze online
objednávky. Tento trend souvisí s rozmachem služeb Uber Eats a Grubhub na americkém trhu, napsala agentura Reuters.
ZDROJ: EURO.CZ, AUTOR: FRANTIŠEK
NOVÁK, 19. 11. 2019 (KRÁCENO)

EU je dovozcem GM plodin
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na svých webových stránkách
přehled vydaných povolení a projednávaných žádostí o dovoz geneticky modifikovaných (GM) plodin do EU. Podle
přehledu vydaných rozhodnutí a projednávaných žádostí bylo k 1. listopadu
2019 pro dovoz do EU a zpracování na
potraviny a krmiva povoleno 20 modifikací GM sóji, 4 modifikace řepky a 13
modifikací bavlníku.
ZPRAVODAJ PK ČR 42/2109

Odpor restauratérů
V New Yorku má foie gras na svém
menu asi tisícovka restaurací. Mnozí
jejich vlastníci se vůči novému zákonu
ostře vymezují. „Byl jsem šokován,“ sdělil britskému listu The Guardian ředitel
manhattanské restaurace Dirty French

Bez pokladen a stolů pro hosty:
v USA se množí restaurace, které jen
vydávají jídlo
Nová pobočka newyorského řetězce
Chopt Creative Salad nemá žádné stolky
pro zákazníky ani pokladny. Slouží pouze pro vyzvedávání jídel. Stejným smě-

Pěstování geneticky modifikovaných
plodin – statistika ploch GM kukuřice v EU

Tab. Pěstování GM kukuřice v EU (ha)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

75 148

79 269

79 706

76 575

97 346

116 307

136 962

131 537

107 749

129 081

124 228

115 246

Portugalsko

4 199

4 856

5 094

4 869

7 724

7 700

8 202

8 542

8 017

7 056

7 307

5 733

ČR

Španělsko

5 000

8 380

6 480

4 677

5 091

3 053

2 561

1 754

997

1

0

0

Polsko

100

300

3 000

3 500

3 900

4 000

0

0

0

0

0

0

Slovensko

930

1 930

875

1 281

760

189

100

411

400

112

0

0

Rumunsko

331

7 146

3 400

822

588

217

834

771

3

0

0

0

Francie

22 135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Německo

2 685

3 171

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CELKEM

110 528

105 052

98 555

91 724

115 409

131 466

148 659

143 015

117 166

136 250

131 535

120 979
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2006

1 290

82

2007

5 000

126

né kávové kapsle. Trochu jiným způsobem se s problémem nerecyklovatelných
kávových kapslí, kterých je za rok po
celém světě spotřebováno až 20 miliard,
potýká společnost Nespresso. Švýcarská
firma se totiž spojila s švédským výrobcem kol a z kapslí staví bicykly.

2008

8 380

167

ZDROJ: IDNES.CZ, AUTOR: IDNES.CZ,

2009

6 480

121

7. 11. 2019 (KRÁCENO)

Vývoj ploch a počtu pěstitelů GM
kukuřice v ČR
Rok

Plocha (ha)

Počet pěstitelů

2005

150

51

2010

4 680

82

2011

5 090

64

2012

3 050

41

2013

2 560

31

2014

1 754

18

2015

997

11

2016

75

1

2017

0

0

2018

0

0

ZDROJ: MZE, 19.11.2019

Plastové držáky balení piva skončí.
Plechovky spojí lepenka nebo lepidlo
Nizozemská společnost Heineken
nahrazuje plastové držáky multipacků
plechovek piva ekologičtější lepenkou.
Do nové technologie investovala už 22
milionů liber. Není ale jediná, kdo hledá
ekologicky šetrné alternativy při balení spotřebního zboží. Pivovar Carlsberg
plechovky piv spojuje lepidlem, zatímco
Nespresso staví z kávových kapslí kola.
Nový materiál firmy Heineken je stoprocentně recyklovatelný a dost silný na to,
aby udržel balení čtyř, šesti nebo i osmi
plechovek. Ve Velké Británii bude lepenka
držet plechovky heinekenu a dalších dvou
značek piv, původně australského Foster’s a francouzské značky Kronenbourg
od dubna 2020. V roce 2021 má dojít ke
změně i u dceřiných společností firmy, například u ciderů značek Strongbow nebo
Bulmer’s. Nizozemská společnost předpokládá, že do dvou let tak zmizí z balení
piva 517 tun plastu, píše the Guardian. Do
nové technologie firma investovala 22 milionů liber (asi 650 milionu korun).
Stejně tak i britská společnost Diageo
vyrábějící pivo Guinness nahrazuje držáky recyklovatelnými lepenkovými krabicemi. Ty fungují zatím jenom v Irsku,
odkud značka piva pochází. Do ostatních
evropských zemí by se mělo krabicové
balení guinnessu dostat v roce 2020.
Italská společnost Lavazza, která vyrábí
kávové produkty, představuje tento týden první stoprocentně kompostovatel-
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Čína zrušila embargo na dovoz drůbežího z USA
Čína zrušila embargo na dovoz drůbežího masa ze Spojených států, které
zavedla před téměř pěti lety kvůli ptačí
chřipce. Oznámil to čínský celní úřad.
Americký obchodní zmocněnec Robert
Lighthizer tento krok přivítal. Dodal, že
roční hodnota vývozu drůbežích produktů z USA do Číny by mohla přesáhnout
miliardu dolarů (zhruba 23 miliard Kč).
Plán na zrušení embarga již koncem října ohlásilo čínské ministerstvo obchodu.
"Čína je důležitým exportním trhem pro
americké chovatele drůbeže," upozornil Lighthizer. Zpráva o zrušení embarga dnes vedla k růstu akcií amerických
producentů drůbežího, například firem
Tyson Foods, Sanderson Farms a Pilgrim's Pride. Obnovení dovozu amerického
drůbežího do Číny přichází v době, kdy
se Washington a Peking snaží dokončit
částečnou obchodní dohodu. Ta se podle
agentury Reuters zaměřuje především
na zvýšení čínských nákupů amerických
zemědělských produktů a na otevírání
čínského trhu s finančními službami.
Čína se v poslední době potýká s nedostatkem masa, protože čínské chovy
vepřů decimuje africký mor prasat. Čínský celní úřad již začátkem října zrušil
embargo na dovoz drůbežího ze Slovenska a ze Španělska zavedené před třemi
lety, upozorňuje Reuters. Spojené státy
a Čína spolu už od loňského roku vedou
obchodní válku, ve které na sebe vzájemně uvalují cla. Americký prezident
Donald Trump viní Čínu z řady nekalých
obchodních praktik, které podle něj poškozují americké podniky.
ZDROJ:AGRIS.CZ, AUTOR: ČTK, 14. 11. 2019

Dvojí kvalita potravin opět zařazena
na program jednání Výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh
a ochranu spotřebitelů

Český europoslanec Marcel Kolaja požaduje zařazení dvojí kvality na seznam
přímo zakázaných obchodních praktik.
Výbor požaduje po Evropské komisi,
aby se dále problematikou zabývala,
měl by být objasněn pojem „významné
rozdílnosti“, měla by být stanovena náležitá donucovací a kontrolní opatření,
srovnání potravin by mělo proběhnout
ve všech, nikoli některých zemích EU,
a měly by být zmapovány vnitrostátní
požadavky, které mohou výrobcům potravin umožnit měnit složky potravin.
ZPRAVODAJ PK ČR 42/2019

Evropská komise – Tisková zpráva:
Vylepšený systém DPH v EU lépe
odhalí podvody při elektronickém
obchodování a napomůže růstu malých podniků
Brusel 8. listopadu 2019 - Členské
státy se dnes dohodly na nových pravidlech, díky nimž bude systém DPH v EU
lépe připraven bránit podvodům v odvětví elektronického obchodování. Podle
dnešní dohody budou mít orgány činné
v boji proti podvodům poprvé k dispozici relevantní údaje o nákupech online.
Napomůže jim to v boji proti podvodům
s DPH, jejichž hodnota v EU je v tomto
odvětví odhadována přibližně na 5 miliard eur ročně. Ministři financí zemí EU
se dnes dále rozhodli, že v oblasti DPH
omezí byrokracii pro malé a střední
podniky a zjednoduší pravidla pro DPH
a spotřební daně pro ozbrojené síly členských států EU.
Lepší připravenost členských států na
boj proti podvodům s DHP při elektronickém obchodování zajistí dnes odsouhlasená pravidla tak, že odborníkům na
boj proti podvodům v členských státech
EU umožní přístup k údajům týkajícím
se DPH, které jsou v držení zprostředkovatelů plateb. Jsou jimi poskytovatelé kreditních karet a inkasních plateb,
kteří usnadňují více než 90 % nákupů
online v EU. V praxi to znamená, že poskytovatelé platebních služeb budou
povinni zpřístupnit úřadům členských
států určité platební údaje z přeshraničního prodeje. Odborníci na boj proti
podvodům (síť Eurofisc) pak tyto údaje
budou moci analyzovat. Jestliže tak některý internetový prodejce z EU či mimo
ni nedodrží své povinnosti v oblasti
DPH, bude možné ho identifikovat.
Podobná ustanovení zavedená v některých členských státech a jiných ze-
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pokojné revoluce dne 9. listopadu 1989
mích již prokázala, jak může mít taková
spolupráce na odhalování podvodů při
elektronickém obchodování hmatatelný
dopad. Nová pravidla bude nyní muset
potvrdit Evropský parlament a měla by
vstoupit v platnost v lednu 2024.

Jednodušší pravidla v oblasti DPH
pro malé a střední podniky
Ministři financí EU rovněž dosáhli politické dohody o aktualizaci stávajících
zvláštních pravidel pro DPH pro malé
a střední podniky v EU. Podniky by tak
mohly získat více příležitostí pro přeshraniční činnost. Nový režim by měl
omezit byrokracii a administrativní zátěž pro malé podniky a vytvořit podnikům rovné podmínky bez ohledu na to,
kde jsou v EU usazeny. Kvůli rozmani- Foto Komise EU
tým přístupům se limity pro osvobození
Foto
Komise EU
od DPH v různých státech EU
liší.
li vlastní svobodu, aby dosáhli svobody nejistota. To má vliv zejména na výrobPodle nových pravidel bude pro pod- pro všechny. Jejich odvaha bourala zdi, ní odvětví, které se zároveň potýká se
Brusel
8. listopadu
- Když lidé
na podzim
roku 1989
vyšli do ulic,
riskovaliV vlastní
svobodu, a
niky podnikající pouze ve svém
vlastním
strukturálními
změnami.
důsledku
jejich2019
jednotnost
inspirovala
Evropu
členském státě zaveden jednotný
limit
toho
zřejmě
evropskou
ekonomiku
čeká
i
celý
svět
a
jejich
pokojná
revoluce
změdosáhli svobody pro všechny. Jejich odvaha bourala zdi, jejich jednotnost inspirovala Evropu i ce
pro domácí obrat ve výši 85 000 eur. nila tok dějin. Uzdravili náš kdysi válkou dlouhé období pomalejšího růstu a tlusvět a jejich pokojná
revoluce
změnila
tok
dějin.
Uzdravili
náš kdysi válkou rozervaný kontinent a
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mené inflace.
rozervaný
kontinent
a smířili
jeho
histočinností budou moci být vsmířili
jiném jeho
člen- historickou
Podle současných prognóz se hrubý
rickou a zeměpisnou
podobu.
a zeměpisnou
podobu.
ském státě od DPH osvobozeny, pokud
Místo aby dějiny pouze snášeli, roz- domácí produkt (HDP) eurozóny v roce
v celé EU nedosáhnou obratu
100aby
000
2019 zvýší o 1,1 % a v letech 2020 a 2021
hodli
se je sami
tvořit.
Místo
dějiny
pouze
snášeli,
rozhodli se je sami tvořit.
eur. Malé a střední podniky vyhovující
Proto zná dnes celá generace mladých pak o 1,2 %. Ve srovnání s hospodářskou
uvedeným limitům budou moci při pl- Evropanek a Evropanů pouze život prognózou z léta 2019 je prognóza růstu
Proto zná dnes celá generace mladých Evropanek a Evropanů pouze život v míru a svobodě – Evr
nění povinností v oblasti DPH využít v míru a svobodě – Evropu, v níž mů- na rok 2019 o 0,1 procentního bodu nižší
v níž můžeme
cestovat,
žít ažít
milovat
bezbez
ohledu
na hranice.
i dalších zjednodušení, například
pokud žeme
(očekávala se na úrovni 1,2 %) a na rok
cestovat,
a milovat
ohledu
jde o registraci a vykazování. Tento vy- na hranice.
2020 o 0,2 procentního bodu (původně
Já osobně
na tenJá9.osobně
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nezapomenu.
vážné
jsem
se HDP
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a středV EUautonehodě
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na také
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v
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v
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Po
vážné
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to
v lednu 2024.
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pocit,v milník
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nového
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pro náš
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s létem
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upravena
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kómatuve
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Zjednodušení v oblasti
pro vizní záběry pádu Berlínské zdi. Byl to (z 1,6 %).
proDPH
mě osobně.
ozbrojené síly členských států
Evropská ekonomika zatím méně
nepopsatelný pocit, milník ve světové
Evropská komise rovněž 9.
uvítala
dnešpříznivým
podmínkám
politice
a
začátek
nového
života
pro
náš
listopad 1989 je rozhodujícím momentem evropských dějin.externím
A je pro nás
zároveň odoi pobídkou,
ní dohodu o opatřeních pro osvobození evropský kontinent i pro mě osobně.
lává: hospodářský růst trvá, vytvářeabychom se stejně
jako lidé tenkrát i my dnes zasazovali o svobodnou a demokratickou společno
od daně, jejichž cílem je usnadnit spo9. listopad 1989 je rozhodujícím mo- ní pracovních míst si udržuje solidní
Evropě.
lečnou obranu v rámci společné
bezpeč- mentem evropských dějin. A je pro nás tempo, máme silnou domácí poptávku.
nostní a obranné politiky EU (SBOP). zároveň i pobídkou, abychom se stejně Budoucnost ale může být méně zářivá:
Nová pravidla osvobodí od daně z při- jako lidé tenkrát i my dnes zasazovali obchodní spory, rostoucí geopolitické
dané hodnoty a spotřební daně dodáv- o svobodnou a demokratickou společ- napětí, dlouhodobě oslabený výrobní
ky ozbrojeným silám v případě, že jsou nost v Evropě.
sektor a brexit a z nich plynoucí značná
jejich jednotky rozmístěny mimo svůj
nejistota.
členský stát a podílejí se na evropském
Všechny ekonomiky v EU by v nadobranném úsilí.
cházejících dvou letech měly navzdory zhoršujícím se podmínkám dál růst.
(KRÁCENO)
Evropská komise – Tisková zpráva: Unijní ekonomika stojí na pevných záPodzimní hospodářská prognóza kladech – po šesti letech růstu je nezaměstnanost v EU nejnižší od přelomu
2019: Evropu čeká náročná cesta
Brusel 7. listopadu 2019 – Evropská století a celkový deficit je pod 1 % HDP.
Růst bude závislý na odvětvích orienEvropská komise – Prohlášení: Pro- ekonomika již sedm let po sobě roste
hlášení předsedy Komise Jeana- a očekává se, že růst bude pokračovat tovaných na domácí trhy
Přetrvávající obchodní napětí mezi
-Clauda Junckera k 30. výročí pokoj- i v letech 2020 a 2021. Trhy práce jsou
stále silné a nezaměstnanost dál klesá. USA a Čínou a vysoká míra politické
né revoluce dne 9. listopadu 1989
Brusel 8. listopadu 2019 – Když lidé na Vnější podmínky jsou však nyní mno- nejistoty, zejména v obchodní oblasti,
podzim roku 1989 vyšli do ulic, riskova- hem méně příznivé a panuje vysoká brzdí investice, výrobu a mezinárodní

Vinařský věstník 11/2019

zpět

15

obchod. Vzhledem k tomu, že růst celosvětového HDP bude zřejmě dál slabý,
bude růst v Evropě záviset na výkonu
odvětví, která jsou orientovaná spíše
na domácí trhy. Pro tyto sektory pak
bude důležitý trh práce podporující růst
mezd, příznivé podmínky financování
a v některých členských státech také
podpůrná fiskální opatření. Hospodářská expanze by sice měla ve všech
členských státech pokračovat, je však
pravděpodobné, že domácí faktory samy
o sobě nebudou k silnému růstu stačit.
Situace na trzích práce by měla zůstat
dobrá, ale zlepšovat se bude pomaleji
Tvorba pracovních míst v celé EU se
ukázala být překvapivě vytrvalá. To je
částečně způsobeno tím, že hospodářský vývoj se obvykle na zaměstnanosti
projeví až s určitým zpožděním, ale také
tím, že pracovní místa se přesouvají do
odvětví služeb. Zaměstnanost zůstává
rekordně vysoká a nezaměstnanost v EU
je nejnižší od začátku století. Ačkoli se
vytváření nových pracovních míst pravděpodobně zpomalí, míra nezaměstnanosti v eurozóně by měla nadále klesat,
a to z letošních 7,6 % na 7,4 % v roce
2020 a na 7,3 % v roce 2021. Míra nezaměstnanosti v celé EU by letos měla
klesnout na 6,3 % a v letech 2020 a 2021
by měla činit 6,2 %.
Inflace zůstane utlumená
Inflace v eurozóně letos zpomalila vzhledem k poklesu cen energií
a k tomu, že podniky se z velké části rozhodly absorbovat náklady na vyšší mzdy
v rámci svých marží a nepřenášet je na
zákazníky. Inflační tlaky by v průběhu
příštích dvou let měly zůstat mírné. Inflace v eurozóně se letos a v příštím roce
odhaduje na 1,2 % a v roce 2021 by měla
stoupnout na 1,3 %. V EU jako celku se
inflace letos a v příštím roce předpovídá
ve výši 1,5 %, v roce 2021 pak 1,7 %.
Úrovně veřejného dluhu budou již
pátým rokem klesat, kdežto schodky
mírně vzrostou
Veřejné finance v Evropě by měly i nadále těžit z velmi nízkých úrokových
sazeb u nesplaceného dluhu. Navzdory
nižšímu růstu HDP by měl celkový poměr veřejného dluhu k HDP v eurozóně
již pátým rokem dál klesat, a to letos na
86,4 %, v roce 2020 na 85,1 % a v roce
2021 pak na 84,1 %. Totéž platí i pro
celou EU, kde poměr veřejného dluhu
k HDP podle předpovědi letos klesne na
80,6 %, v roce 2020 na 79,4 % a v roce
2021 na 78,4 %.
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Salda veřejných financí se naopak
podle očekávání mírně zhorší v důsledku nižšího růstu a poněkud volnější
diskreční fiskální politiky v některých
členských státech. Souhrnný schodek
eurozóny, který v roce 2018 dosáhl historického minima 0,5 % HDP, se má za
předpokladu nezměněné politiky letos
zvýšit na 0,8 %, v roce 2020 na 0,9 %
a v roce 2021 pak na 1,0 %. Celková
orientace fiskální politiky eurozóny, tj.
celková změna strukturálního salda rozpočtu jejích 19 členských států, by však
měla zůstat víceméně neutrální. Nárůst
souhrnného schodku se očekává rovněž
v EU jako celku, a to z 0,7 % HDP v roce
2018 na 0,9 % v letošním roce, 1,1 %
v roce 2020 a 1,2 % v roce 2021.
Stále hrozí, že výhled bude spíše horší
Existuje řada rizik, která by mohla
vést k tomu, že růst bude nižší, než uvádí prognóza. Mohlo by jej oslabit další
zvýšení nejistoty nebo nárůst obchodního a geopolitického napětí, stejně jako
výraznější zpomalení čínské ekonomiky v důsledku slabšího účinku doposud
přijatých politických opatření. Mezi
evropská rizika se řadí neřízený brexit
a možnost, že oslabení výrobního sektoru výrazněji ovlivní odvětví orientovaná
na domácí trhy.
Na druhou stranu zmírnění napětí
v oblasti obchodu, silnější růst v Číně
a uvolnění geopolitického napětí by
mohlo růst podpořit. V rámci eurozóny
by růstu napomohlo, kdyby se členské
státy, které mají fiskální prostor, rozhodly pro expanzivnější fiskální politiku.
Celkově však lze konstatovat, že výrazně
převažují rizika, že výhled bude horší.
V případě Spojeného království byl
použit čistě technický předpoklad
Vzhledem k procesu vystoupení Spojeného království z EU vycházejí prognózy z čistě technického předpokladu,
že obchodní vztahy mezi EU-27 a Spojeným královstvím zůstanou beze změny.
Tento předpoklad slouží pouze pro účely
prognózy a nemá žádný vliv na probíhající proces na základě článku 50.
Souvislosti
Pokud jde o směnné kurzy, úrokové
sazby a ceny komodit, vychází prognóza ze souboru metodických předpokladů s datem uzávěrky 21. října 2019.
V případě všech ostatních vstupních
údajů, včetně předpokladů ohledně
vládních politik, zohledňuje informace do 24. října 2019 včetně. Projekce
nepočítají s žádnými změnami politik
s výjimkou případů, kdy jsou politi-

ky věrohodně a dostatečně podrobně
oznámeny.
(KRÁCENO)

Evropská komise – Tisková zpráva:
Erasmus+: v roce 2020 poskytne EU
více než 3 miliardy eur na studium
nebo odbornou přípravu mladých
Evropanů v zahraničí
Brusel 5. listopadu 2019 – Evropská
komise dnes zveřejnila výzvu k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+ na rok 2020. Rok 2020 je posledním rokem stávajícího programu
Evropské unie pro mobilitu a spolupráci
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy,
mládeže a sportu. Plánovaný rozpočet přesahující 3 miliardy eur se oproti
roku 2019 navýšil o 12 %. Program tak
nabídne mladým Evropanům ještě více
příležitostí ke studiu, odborné přípravě či získání odborné praxe v zahraničí.
V rámci výzvy k předkládání návrhů na
rok 2020 zahájí Komise druhý pilotní
projekt týkající se Evropských univerzit.
EU si navíc klade za cíl vytvořit 35 000
příležitostí pro africké studenty a zaměstnance, kteří se programu zúčastní
v rámci aliance mezi Afrikou a Evropou
pro udržitelné investice a zaměstnanost.
Vysokoškolské instituce vytvářejí
silné nové aliance, jež připravují půdu
pro univerzity budoucnosti a ze kterých
mají prospěch studenti, zaměstnanci
i společnost v celé Evropě. O finanční
prostředky v rámci této výzvy může požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý
subjekt, který působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.
Ucházet se mohou i skupiny mladých
lidí, které se věnují práci s mládeží, ale
nejsou formálně ustaveny jako mládežnická organizace. Spolu s výzvou
k předkládání návrhů dnes Komise
rovněž zveřejnila příručku k programu
Erasmus+ ve všech úředních jazycích
EU. Příručka poskytuje žadatelům podrobné informace o všech možnostech,
které mají v rámci programu Erasmus+
v roce 2020 v oblasti vysokoškolského
vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání, vzdělávání
dospělých a v oblasti mládeže a sportu
k dispozici.
Evropské univerzity
V červnu 2019 bylo vybráno prvních 17
Evropských univerzit, které nyní zahajují svou činnost. Druhá výzva k předklá-
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dání návrhů, která byla dnes zveřejněna,
na tuto první zkušební fázi navazuje.
Vzdělávání, odborná příprava
a vzdělávání dospělých
Třetím rokem poběží akce programu
Erasmus+ „Partnerství pro výměnu mezi
školami“, která evropským školám nabízí příležitosti k výměnám žáků a učitelů.
V posledních dvou letech se do tohoto
projektu zapojilo více než 15 000 škol.
V roce 2020 bude tuto možnost mít dalších 9 000 škol.
V oblasti odborného vzdělávání a přípravy se investice zaměřují na iniciativu ErasmusPro, jež nabízí studentům
a učňům příležitost strávit tři měsíce
až jeden rok v zahraničí a rozvíjet své
odborné a jazykové znalosti. Od svého
zahájení v roce 2018 iniciativa přispěla
ke zvýšení zájmu o dlouhodobé odborné vzdělávání a přípravu a podpořila
více než 12 000 studentů ročně. Podpora
rovněž napomůže vytvoření „pilotních“
nadnárodních center excelence pro
vzdělávání a odbornou přípravu, která
budou začleněna do strategií místního
a regionálního rozvoje. Centra budou
úzce spolupracovat s dalšími oblastmi
vzdělávání a odborné přípravy, vědeckou obcí a podniky s cílem vypracovat
vysoce kvalitní vzdělávací programy
zaměřené na dovednosti v jednotlivých
odvětvích.
Pokud jde o vzdělávání dospělých, finanční podpora pomůže vytvořit nebo
upevnit regionální či celostátní sítě
poskytovatelů tohoto typu vzdělávání,
kteří tak budou moci nabídnout v rámci
příštího programu Erasmus větší počet
kvalitních projektů.
Souvislosti
Erasmus+ je program EU pro mobilitu a nadnárodní spolupráci v oblasti
vzdělávání, odborné přípravy, mládeže
a sportu v období 2014–2020. Současný
program i jeho nástupce, který začne
platit v roce 2021, mají klíčový význam
pro vytvoření Evropského prostoru
vzdělávání do roku 2025. Erasmus+
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má za cíl usnadnit přístup k programu
účastníkům ze všech prostředí se zvláštním důrazem na sociálně, ekonomicky,
fyzicky či zeměpisně znevýhodněné osoby.
V květnu 2018 navrhla Komise zdvojnásobit rozpočet programu Erasmus
na období 2021–2027 na 30 miliard eur,
díky čemuž bude moci získat zkušenost
v zahraničí až 12 milionů lidí.
(KRÁCENO)

200 milionů eur na propagaci evropských zemědělsko-potravinářských
produktů v EU i mimo ni
Evropská komise vyčlení v roce 2020
na financování propagačních akcí na zemědělsko-potravinářské produkty EU
doma i v zahraničí 200,9 milionu eur.
Pracovní program propagační politiky
na rok 2020, který Komise přijala, vytyčuje hlavní priority pro podporu. Politika EU v oblasti propagace zemědělsko-potravinářských produktů má pomoci
tomuto odvětví využít rostoucího a stále
dynamičtějšího celosvětového zemědělsko-potravinářského trhu, zvýšit povědomí o režimech jakosti včetně ekologických produktů a pomoci výrobcům
v případě, že budou čelit narušení trhu.
Pokud jde o zemědělsko-potravinářské produkty, nemá pověst Evropy ve
světě obdoby. EU není největším světovým vývozcem zemědělsko-potravinářských produktů náhodou. Naše propagační politika se stále větším rozpočtem
podporuje výrobce v EU tím, že s jejich
výrobky seznamuje spotřebitele v EU
i za jejími hranicemi. Zároveň jim však
také pomáhá vyrovnávat se s obtížemi
na trhu, neboť zvyšuje informovanost
o jejich produkci. Uzavřené obchodní
dohody rovněž vytvářejí podmínky pro
zvyšování jejich vývozu na prudce rostoucí trhy.
V roce 2020 bude více než polovina
rozpočtu (118 milionů eur) směřovat na
kampaně zaměřené na trhy mimo EU,

které mají potenciál vysokého růstu,
jako je např. Kanada, Čína, Japonsko,
Korea, Mexiko a Spojené státy. Mezi
způsobilá odvětví patří odvětví mléka a mléčných výrobků, stolních oliv
a olivového oleje a vín. Očekává se, že
vybrané kampaně posílí konkurenceschopnost a spotřebu evropských zemědělsko-potravinářských produktů,
zviditelní je a zvýší jejich podíl na trhu
v těchto cílových zemích.
Kampaně budou také informovat
spotřebitele z EU i ze světa o různých
režimech jakosti a označeních EU, jako
jsou např. zeměpisná označení nebo
ekologické produkty. Cílem kampaní
bude rovněž zdůraznit vysokou úroveň
standardů bezpečnosti a kvality, jakož
i rozmanitost a tradiční aspekty evropských zemědělsko-potravinářských
produktů. V neposlední řadě se v EU
pozornost zaměří na podporu zdravého
stravování a v rámci vyvážené stravy
na zvyšování spotřeby čerstvého ovoce
a zeleniny.
Výzvy k předkládání návrhů pro připravované kampaně na rok 2020 budou
zveřejněny v lednu 2020. Žádat o financování a předkládat své návrhy bude
moci celá řada subjektů, od obchodních
organizací přes organizace producentů
až po zemědělsko-potravinářské skupiny zabývající se propagační činností.
Tzv. jednoduché programy může předložit jedna nebo více organizací ze stejné
země EU; „složené“ programy mohou
předložit alespoň dvě vnitrostátní organizace z alespoň dvou členských států
nebo jedna či několik evropských organizací. Pro rok 2020 bylo na jednoduché
programy vyčleněno 100 milionů eur,
zatímco na složené programy půjde 91,4
milionu eur.
Dalších 9,5 milionu eur bylo vyčleněno
na vlastní iniciativy Komise. Patří k nim
účast na veletrzích a komunikačních
kampaních, jakož i diplomatické kroky,
které podnikne evropský komisař pro
zemědělství a rozvoj venkova v doprovodu obchodní delegace.
(KRÁCENO)
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