Informace z února

Obsah:

Vinařský
věstník

2
2020

2

Z domova
Potraviny na pranýři (falšované víno a burčák – únor)

10

Ze zahraničí

11

Ve spolupráci s Jihomoravským krajem zpracoval
Produkováno s podporou Vinařského fondu ČR.
Projekt s podporou Vinařského fondu

KEŘ S JEDNÍM TAŽNĚM PO ŘEZU, FOTO: ZBYNĚK VIČAR

1

Z domova
Chystaná novela zákona o myslivosti dá myslivcům nové možnosti, jak
snížit počty spárkaté zvěře a ochránit tak lesy
12. 2. 2020 Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství připravuje novelu zákona o myslivosti, jejímž cílem je
zjednodušit lov spárkaté zvěře, která
způsobuje v lesích a zemědělství velké
škody. Novela chce zavést úpravu plánů
lovu podle reálných škod a nově stanovuje sankce za nesplnění plánu. Počítá
také s jednodušším prokazováním úlovků pomocí mobilní aplikace a rozšiřuje
možnosti lovu.
Ministerstvo zemědělství (MZe) připravuje novelu zákona o myslivosti, která pomůže snížit počty spárkaté zvěře.
Ta v současnosti způsobuje velké škody na lesních porostech a také v zemědělství. Novela umožní využití mobilní
aplikace, kterou si myslivci instalují do
telefonu a s její pomocí budou fotograficky dokumentovat ulovenou zvěř. Fotky s informacemi pak do 24 hodin pošlou mysliveckému hospodáři, který je
zkontroluje a dále přepošle státní správě
myslivosti (obec s rozšířenou působností). Podle dosud platné legislativy musí
myslivci vést papírové hlášení o lovu,
které jednou měsíčně odevzdávají. Mobilní aplikace tak bude administrativně
snazší, přehlednější a jasně kontrolovatelná. Nahradila by tak také obtížně
proveditelnou povinnost, kterou chce
od listopadu 2021 zavést už schválená
poslanecká novela. Ta totiž nařizuje, že
by myslivci dokládali ulovení zvěře takzvanými markanty, tedy odříznutými
částmi ulovené zvěře.
Novela, kterou připravuje MZe, respektuje základní práva vlastníků honebních pozemků na určení druhů
chované zvěře a stanovení plánu mysliveckého hospodaření, zejména plánu
lovu zvěře. Reálný stav lesa by posuzovali zaměstnanci Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v rámci kontinuální
kontroly, kterou běžně provádějí na
území ČR. Pokud bude někde les zvěří
nadměrně poškozený, nařídí orgán státní správy myslivosti zvýšení lovu. Tento
postup by reagoval pružněji a také eko-
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nomičtěji než poslanecký návrh, podle
kterého by plán lovu musely zajistit a financovat obce s rozšířenou působností.
Vycházely by přitom z posudku, který
by jednou za pět let vypracoval znalec
pro každou honitbu zvlášť, přičemž v ČR
je přibližně 5 800 honiteb.
Nově by bylo podle ministerské novely
možné udělit za nesplnění plánu sankci, a to až 200 tisíc korun pro myslivce
a myslivecké spolky. Stejná pokuta bude
hrozit, pokud myslivci nesplní opatření
ke snížení stavu zvěře, které jim nařídí orgán státní správy myslivosti. MZe
plánuje novelou také maximálně otevřít
možnosti lovu. Nově by se tak povolil
lov v noci, během sklizně nebo s pomocí
noktovizorů (zařízení pro lov v noci).
Novela zatím prošla meziresortním
připomínkovým řízením, do konce
února chce MZe vypořádat připomínky
a poté návrh předložit Legislativní radě
vlády. Novela je reakcí na aktuální stav
v lesích, kdy chce před negativními vlivy
zvěře co nejvíce ochránit nově vysazované porosty na kalamitních plochách.
Příliš vysoké stavy zvěře totiž komplikují nebo dokonce znemožňují úspěšnou
obnovu lesů zlikvidovaných kůrovcem.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Ministr Toman po jednání s eurokomisařem Wojciechowskim: Komisař
má pochopení pro naše obavy z nedostatečného rozpočtu SZP a pro strukturu českého zemědělství
14. 02. 2020 – Tisková zpráva – O specifické struktuře českého zemědělství,
prioritách pro novou Společnou zemědělskou politiku (SZP), jejím financování
a přechodném období či předsednictví
ČR ve Visegrádské skupině včera v Bruselu jednal ministr zemědělství Miroslav
Toman s novým eurokomisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowskim.
„Jsem rád, že jsem se mohl s novým
komisařem pro zemědělství sejít a vysvětlit mu specifika českého zemědělství. Považuji to za velice důležité, proto-

že naše zemědělství se svojí strukturou
výrazně liší od většiny evropských zemí.
Proto jsem rád, že eurokomisař Wojciechowski přijal mé pozvání do České republiky a v rámci návštěvy si prohlédne
i některé zemědělské podniky,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
ČR má nejvyšší průměrnou velikost
zemědělských podniků v celé EU. Dosahuje 133 hektarů oproti průměru EU,
který je 16 hektarů. Velké podniky obhospodařují 70 % zemědělské půdy
v ČR a významně se podílejí na živočišné výrobě. Konkrétně u skotu ze 75 %
a u prasat a drůbeže dokonce z 94 %.
S živočišnou výrobou přitom úzce souvisí následné zapracování organické
hmoty do půdy, což významně zlepšuje
její vlastnosti.
Za zásadní aspekt ve vyjednávání
o budoucí podobě SZP považuje ministr Toman zajištění dostatečného financování. „Plně si uvědomujeme potřebu
zajistit ochranu životního prostředí
a s tím související využívání postupů
šetrných k přírodním zdrojům, jako je
voda a půda. Komise již představila takzvanou Zelenou dohodu, která je velmi
ambiciózní, a strategii Od farmy po vidličku. Podle nás je však třeba stanovit
cíle realisticky, aby nedošlo k omezení
konkurenceschopnosti našich zemědělců. Proto je třeba pro nové cíle zajistit
i dostatečné financování. Nemůžeme po
farmářích chtít stále více a přitom jim
poskytovat méně peněz,“ uvedl ministr
Toman.
Komisař Wojciechowski vyjádřil pochopení pro obavy z nedostatečného
financování nové SZP. Uvedl, že debata nad Víceletým finančním rámcem je
nyní věcí premiérů a ministrů financí
členských zemí EU. Dodal také, že chápe
specifickou strukturu českého zemědělství, protože podobná je i v některých
částech Polska.
Tématem jednání byla i definice tzv.
skutečného zemědělce. ČR tuto podmínku dlouhodobě odmítá, zemědělci
by při jejím povinném zavedení museli
každý rok složitě prokazovat, že jsou
zemědělci. Dlouhodobě odmítá ČR i povinné zastropování přímých plateb, a to
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s ohledem na historickou strukturu českého zemědělství. „S eurokomisařem
Wojciechowskim jsme tyto naše zásadní
výhrady projednali. Upozornil jsem ho,
že v navržené podobě jsou pro zemědělce velkou administrativní zátěží. Nadále
proto budu prosazovat, aby bylo jejich
zavedení pro členské státy dobrovolné,“
řekl ministr Toman.
S eurokomisařem ministr diskutoval
také o přechodném období nové SZP.
To je v současnosti navrženo jako jednoleté. ČR a další země prosazují jeho
prodloužení na dva roky. Zmínil také
blížící se jednání zemí Visegrádské skupiny na konci března v Brně v rámci
českého předsednictví V4. Na něm chce
ČR přijmout společnou deklaraci k SZP.
Na závěr pozval eurokomisaře Wojciechowskiho na návštěvu ČR, ten přislíbil,
že ČR bude jednou z prvních zemí, kterou v pozici eurokomisaře pro zemědělství navštíví.

řízení má smírčí orgán měsíc na to, aby
vypracoval své stanovisko a zaslal ho dotčeným úřadům. EK poté vydá nová rozhodnutí o sankci, ve kterém může, ale
nemusí závěry smírčího orgánu zohlednit, píše web. Česko podle Bílého splnilo
obě podmínky, které jsou pro vyvolání
smírčího řízení potřeba. „Je to podmíněno určitou minimální výší částky, kterou
Evropská komise navrhne k vyloučení
z financování, a dále odůvodněním žádosti, to znamená argumentací, v čem
se členská země neztotožňuje se závěry
Evropské komise,” uvedl. České úřady se
s EK dostaly do sporu o výklad institutu
aktivního zemědělce. Komise následně
Česku za chybné čerpání evropských
peněz v letech 2015 až 2017 vyměřila
pokutu ve výši 7,5 miliardy korun. Tu se
nakonec podařilo snížit o více než šest
miliard korun.
ZDROJ:NOVINKY.CZ, AUTOR: NOVINKY, ČTK,
11. 2. 2020

VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Česko žádá Brusel o smírčí řízení
kvůli dotacím. Hrozí mu miliardová
pokuta
Česko požádalo o smírčí řízení kvůli
sankci za chyby v zemědělských dotacích. Žádost podaly české úřady minulý
týden prostřednictvím českých diplomatů v Bruselu, zjistil server iROZHLAS.cz.
Evropská komise (EK) chce vrátit 1,16
miliardy korun a vyměřila Česku pokutu 7,5 miliardy. Ministerstvo zemědělství
s výsledkem prověrky nesouhlasí, proto
požádalo o smírčí řízení. Sankce vychází
z auditního šetření, které se konalo před
třemi lety. Auditoři tehdy kvůli zavedení institutu takzvaného aktivního zemědělce prověřovali, zda dotace čerpají
skuteční zemědělci.
Podle EK byla kontrola, komu se evropské peníze přidělují, nedostatečná.
„Česká republika podala minulý týden
prostřednictvím Stálého zastoupení ČR
při Evropské unii žádost o smírčí řízení.
Jedná se o postup, který má k dispozici
členská země, pokud nesouhlasí s výsledky auditního šetření, které EK uvede
ve své závěrečné zprávě,” sdělil serveru
mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch
Bílý. Smírčí řízení trvá čtyři měsíce, během nich se smírčí orgán – nezávislý na
EK a složený z pěti odborníků nominovaných z různých členských států – snaží najít kompromisní řešení. Po skončení
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Velké přehrady jsou na sucho připraveny, kvůli nedostatku sněhu může
na jaře chybět voda v tocích
11. 2. 2020 – Tisková zpráva – Přestože deště z posledního týdne na většině
území alespoň dočasně zvýšily průtoky
ve vodních tocích, zásoby vody ve sněhu
zůstávají minimální. V porovnání s loňským rokem jsou celkové zásoby přibližně desetkrát nižší, v okolí některých
přehrad dokonce nulové. Silně podnormální zůstávají i hladiny podzemních
vod. Na většině vodních děl snížili vodohospodáři odtoky na minimální hodnoty, aby zajistili dostatek vody pro jarní
a letní měsíce.
„Prakticky od začátku roku s obavami
sledujeme stav srážek na našem území.
Situace se v posledním týdnu alespoň
částečně zlepšila, přesto bude velkým
problémem chybějící sněhová pokrývka.
Nejen, že se nedoplní zásoby podzemní
vody, ale voda bude pravděpodobně už
brzy na jaře chybět i ve vodních tocích,“
řekl ministr zemědělství Miroslav Toman, který dnes kvůli hrozícímu nedostatku vody mimořádně jednal s generálními řediteli státních podniků Povodí.
V jednotlivých povodích museli vodohospodáři v uplynulých týdnech snížit
odtoky z velkých přehradních nádrží
na minimální hodnoty. Díky tomu jsou
důležité přehrady naplněny z více než
80 procent. Výjimku tvoří vodní dílo Orlík, které má kvůli rekonstrukci zásobní

prostor snížený zhruba na třetinu, ale
od příštího týdne by se mělo začít pozvolna napouštět.
„S řediteli státních podniků jsem dnes
hovořil o situaci v jednotlivých povodích
a opatřeních, která přijímají. Prioritou
je, aby nebylo ohroženo zásobování obyvatel pitnou vodou. Probírali jsme nejen
kroky, které mohou udělat bezprostředně, ale také dlouhodobá opatření, která
nám zajistí dostatek vody i do budoucna. Mírné zimy s nedostatkem sněhu se
totiž budou opakovat stále častěji,“ uvedl ministr Toman.
S řediteli jednotlivých Povodí se Miroslav Toman dohodl, že Ministerstvo zemědělství bude vždy na začátku týdne
zveřejňovat aktuální stavy naplněnosti
přehrad, průtoků, podzemních vod a zásob vody ve sněhu za jednotlivá povodí.
Přestože zásobování obyvatel pitnou
vodou zatím není ohroženo, v létě mohou být omezovány odběry vody pro
průmysl nebo zemědělství. Je také pravděpodobné, že již během jara se vodní
toky dostanou do stavu sucha, menší
toky pak mohou vyschnout úplně. Aktuální odhad celkového množství vody
ve sněhové pokrývce na území ČR je
zhruba 0,126 mld. m3, což představuje
v průměru zhruba 1,6 mm (1,6 litru) na
jeden metr čtvereční.
S ohledem na jednoznačně nejhorší zásoby vody ve sněhu za posledních
několik let v jednotlivých povodích
očekávají vodohospodáři, že v případě
výskytu podprůměrných srážek a vysokých teplot během léta dosáhne sucho
v roce 2020 ještě vyšší intenzity, než
v letech 2015 a 2018. V souvislosti s velmi nízkými zásobami vody ve sněhu lze
předpokládat velmi rychlý a krátký průběh jarního tání s následným rychlým
poklesem průtoků. V souvislosti s nízkým stavem hladin podzemních vod lze
očekávat, že ke konci jara a během léta
mimořádně klesnou průtoky u velkého
počtu sledovaných profilů, menší vodní
toky mohou zcela vyschnout.
Ministerstvo zemědělství (MZe) v současnosti dělá řadu aktivit k omezení následků nedostatku vody. V loňském roce
do těchto opatření investovalo 13,7 mld.
Kč. Pokračuje příprava navýšení hladin
Novomlýnských nádrží o 35 cm, čímž
by se podařilo zadržet až 9 mil. m3 vody
navíc oproti stávajícímu stavu. V současnosti končí předběžné posouzení,
zda bude nezbytné vypracovat kompletní posouzení vlivu na životní prostředí
(EIA), MZe předpokládá, že vodní zdroje
na jižní Moravě budou již v tomto roce
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posíleny, mimo jiné k zaplavování chřadnoucího lužního lesa v poldru Soutok.
Připravuje se navýšení počtu lokalit
v Generelu chráněných území pro výstavbu budoucích přehradních nádrží
v případě, kdy nebudou vodní zdroje
dostatečné. Návrh počítá s rozšířením
současného seznamu 65 lokalit o dalších
47. Tyto nové lokality byly projednány
se 123 obcemi, jejichž katastry by při
realizaci nádrží v budoucnu byly dotčeny. Obce a krajské úřady odsouhlasily
a podporují 31 lokalit, ty chce MZe do
Generelu uplatnit.
MZe také v letošním roce zahájí rekonstrukci páteřních vodovodů a propojování vodovodních soustav, v příštích
dvou letech do těchto projektů investuje půl miliardy korun. V následujících
deseti letech plánuje MZe investovat
také 6,2 mld. Kč do budování koncových
vodovodů v obcích, celkem jde o 1400
opatření lokálního charakteru. Náklady
na navržená propojení vodárenských
soustav a skupinových vodovodů jsou
22,6 mld. Kč. Jde o 59 opatření nadregionálního charakteru.
V legislativním procesu je nyní také
novela vodního zákona, která mimo jiné
zavede tzv. komise pro období sucha. Ty
budou fungovat na krajské i celostátní
úrovni a v případě potřeby budou moci
upravit, omezit nebo zakázat nakládání
s vodami, omezit užívání vody z vodovodu nebo nařídit na vodním díle mimořádnou manipulaci nad rámec schváleného manipulačního řádu. Podobně jako
komise pro sucho již několik let úspěšně
fungují povodňové komise, podstatou
je operativní rozhodování na základě
rozsáhlé sítě informací o výskytu vody
v konkrétním území.
Povodí Moravy
Zásoba vody ve sněhu byla v loňském
roce 480 mil. m3, nyní je 57 mil. m3. Z nádrží v povodí Moravy vodohospodáři
vypouští jen nezbytné minimum vody.
Významné vodní nádrže Vranov a Vír
jsou naplněné na zhruba 60 % zásobního objemu. Právě z tohoto důvodu podal
státní podnik Povodí Moravy již v lednu žádosti o mimořádné manipulace na
těchto vodních dílech. Jejich cílem je
akumulovat co nejvíce vody pro případ,
že by se v průběhu roku sucho nadále
prohlubovalo. Nádrže v Beskydech jsou
naplněny téměř na 100 %.
Zásadním opatřením pro zajištění
vody pro oblast Zlínska a Uherskohradišťska je připravovaná vodárenská ná-
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drž Vlachovice, která může zajistit odběr
pro vodárenské účely ve výši až 350 l/s.
Opatřením, které je možné realizovat ve výrazně kratším časovém horizontu, je navýšení hladiny na střední
a dolní nádrži vodního díla Nové Mlýny
o 35 cm. Bez technických úprav nádrže
by tak bylo možné navýšit zásobní objem o 9 mil. m3.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ (KRÁCENO)

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na
Ekologické zemědělství
Praha 11. února 2020 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná
ode dneška vydávat rozhodnutí na podporu Ekologického zemědělství v rámci
Programu rozvoje venkova 2014–2020.
O dotaci si zažádalo téměř 4,5 tisíce zemědělců, mezi které bude vyplaceno přibližně 1,47 miliardy korun.
Ekologické zemědělství spadá do Programu rozvoje venkova (PRV) a jeho cílem je podporovat systémy hospodaření
šetrné k životnímu prostředí – posílit
prevenci degradace půdy, zachovat a obnovit cenná stanoviště na zemědělské
půdě z hlediska druhové různorodosti
a zvýšit ekologickou stabilitu a estetickou hodnotu krajiny. O dotaci mohou
požádat pouze žadatelé, kteří nehospodaří souběžně v režimu konvenční
produkce na zemědělské půdě v případě
kultur, které jsou způsobilé pro dotaci
na ekologické zemědělství.
Podpora Ekologické zemědělství se vyplácí na trvalé travní porosty při dodržení minimální intenzity chovu hospodářských zvířat. Dotace se dále vztahuje na
ornou půdu, na které se pěstuje zelenina
a speciální byliny, případně ostatní plodiny, tráva na semeno, jahodník nebo
je vedena jako úhor. Z trvalých kultur
jsou podporovány ovocné sady, vinice, chmelnice nebo jiné trvalé kultury
s ekologicky významným prvkem krajinotvorný sad.
O tuto dotaci zažádalo prostřednictvím Jednotné žádosti 2019 celkem
4 490 zemědělců, mezi něž bude rozděleno téměř 1,47 miliardy korun. Přehled
sazeb dle jednotlivých kultur uvádí Příručka pro žadatele 2019, která je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz.
Pro výplatu této podpory je nezbytné,
aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urych-

lení výplat využili možnosti vzdání se
práva na odvolání. Díky tomuto kroku
platbu uspíší. Upozorňujeme žadatele,
že vzdání se odvolání je nutné podat až
po obdržení rozhodnutí. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je
k dispozici na webových stránkách www.
szif.cz/ JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke
stažení“, ve složce Jednotná žádost.
Tento formulář lze podat jedním z následujících způsobů:
1. p
 rostřednictvím Portálu farmáře
2. p
 řes datovou schránku
3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF
4. poštou
5. e -mailem, ale pouze s uznávaným
elektronickým podpisem.
V případě dotazů se žadatelé mohou
obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871871 nebo
e-mailu info@szif.cz.
LENKA REZKOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ SZIF

Vinic v České republice stálé přibývá, stoupá výměra ploch PIWI odrůd
6. 2. 2020 – Tisková zpráva – Ze statistických údajů ÚKZÚZ vyplývá, že
plochy vinic stále rostou. Svědčí o tom
i zájem o povolení nových výsadeb pro
rok 2020. Ve srovnání s předchozími
roky dochází ke zvyšování ploch PIWI
odrůd, které jsou vhodné pro ekologické
pěstování.
V roce 2019 tvořila obhospodařovaná
plocha vinic v ČR přibližně 18,2 tis. ha;
přičemž současný produkční potenciál
v ČR byl na úrovni 18,716 tis. ha. K 31. 12.
2019 bylo zaregistrováno 17 788 pěstitelů
s osázenými vinicemi na celkové ploše
18 189,223 ha. Okamžitě využitelná plocha pro výsadbu je přibližně 43 ha. Plocha, kterou by mohli pěstitelé využít na
základě žádosti a následného správního
řízení je přibližně 345 ha. V roce 2019
byla stanovená kvóta pro přidělení povolení pro novou výsadbu ve výši 181,3
ha. Ve stanoveném termínu požádalo
214 pěstitelů o povolení výsadby na plochu 248,1097 ha. Proto došlo ke krácení
plochy na jednotlivých žádostech. Byla
vydána povolení pro novou výsadbu
pěstitelům na plochu 181,3 ha ve viniční
trati a pěstitelům mimo trať byla žádost
dle platné legislativy zamítnuta.
V roce 2019 bylo vysázeno 416,76 ha
nových vinic. Mezi nejčastěji pěstova-
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Čechy je největší obcí Mělník (105 ha).

né odrůdy révy vinné v roce 2019 patřily: Veltlínské zelené (1677 ha), Müller
Thurgau (1458 ha), Ryzlink rýnský (1359
ha) a Ryzlink vlašský (1182 ha) z bílých
odrůd; Frankovka (1056 ha), Svatovavřinecké (1012 ha), Zweigeltrebe (745 ha)
a Rulandské modré (724 ha) z modrých
odrůd. Ve srovnání s minulým rokem
modrých odrůd mírně ubývá.
Z celkových 18 189 ha obhospodařované plochy vinic tvoří více než dvě třetiny odrůdy moštové bílé, jejichž plocha
se zvyšuje, jednu třetinu odrůdy moštové modré a zanedbatelný podíl necelé
0,5 % připadá na stolní a podnožové odrůdy, ke kterým lze přiřadit i šlechtitelský materiál.

Pro rok 2020 je určena kvóta k povolení nové výsadby 181,4ha. O povolení je možno žádat do 29. 2.
2020.
Opět evidujeme
zájem
o její čerpání. loňsku o 87 hektarů víc. Nejpěstovanější
Průměrné
stáří značný
nejvíce
pěstovaných

odrůd je 21 let. Zvláštní skupinou jsou je odrůda Hibernal.
K největším vinařským obcím v ČR
odrůdy PIWI, vhodné pro ekologické, či
v roce 2019
patřily
podobně jako v lePříloha:
Statistické Jejich
výstupyvýměra
o plochách,
vinic a odrůdách
révy k 31.
12. 2019
bio pěstování.
je stáří
na konci roku téměř 694 hektarů. To je oproti tech předešlých Velké Bílovice (788 ha),

ÚKZÚZ, Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

Plocha vinic v ČR k 31. 12. 2019 dle podoblastí (ha)

Zdroj: ÚKZÚZ
Plocha vinic v ČR k 31. 12. 2019 dle podoblastí (ha)

Podnožové,
stolní odrůdy a pokusy
48,50 ha
0%

Moštové modré
odrůdy
5 185,03 ha
29 %

Moštové bílé odrůdy
12 955,70 ha
71 %

Zdroj: ÚKZÚZ
Struktura ploch vinic v ČR dle kategorií
k 31. 12. 2019

Staré vinice
nad 50 let
1 022,34 ha
6%

Plodné vinice
od 30 do 50 let
4 705,48 ha
26 %

Plocha moštových bílých odrůd v ČR k 31. 12. 2019 dle podoblastí (ha)

Mladé výsadby
do 4. roku
1 498,36 ha
8%

Mladé
plodné vinice
od 4. do 10. roku
2 538,30 ha
14 %

Plodné vinice
od 10 do 30 let
8 424,75 ha
46 %

Zdroj: ÚKZÚZ
Věková struktura vinic v ČR k 31. 12. 2019
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Plocha moštových modrých odrůd v ČR k 31. 12. 2019 dle podoblastí (ha)
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ÚKZÚZ, IVANA KRŠKOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ,
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Valtice (585 ha), Mikulov (518 ha), Čejkovice (512 ha), Dolní Dunajovice (454
ha), Novosedly (419 ha), Velké Pavlovice
(379 ha), Vrbovec (350 ha) a Kobylí (301
ha). Ve vinařské oblasti Čechy je největší
obcí Mělník (105 ha).
Pro rok 2020 je určena kvóta k povolení nové výsadby 181,4ha. O povolení je
možno žádat do 29. 2. 2020. Opět evidujeme značný zájem o její čerpání.

Zdroj: ÚKZÚZ

4 239,64

Přehled nejvíce pěstovaných odrůd v ČR k 31. 12. 2019 (ha)
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Vývoj ploch vinic v ČR id vstupu do EU (ha)
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ČR ekologicky obhospodařuje 14,8
procent půdy, je nad průměrem EU
Plocha obhospodařovaná ekologickým zemědělstvím činila v roce 2018
v Evropské unii 13,4 milionu hektarů,
což je 7,5 procenta z veškeré obdělávané půdy. Ve srovnání s rokem 2012 je to
o třetinu více. Uvedl to včera evropský
statistický úřad Eurostat. V České republice je tento podíl téměř dvojnásobný, činil 14,8 procenta, což představuje
519.900 hektarů. Největší podíl plochy
obdělávané ekologickým způsobem
mělo s 24,1 procenta Rakousko. Za ním
se s podílem 20,6 procenta umístilo Estonsko a třetí skončilo s 20,3 procenta
Švédsko. Nad deset procent zemědělské
půdy obhospodařované ekologicky mají
kromě České republiky ještě Itálie, Lotyšsko, Finsko a Slovinsko. V Polsku se
tímto způsobem v roce 2018 pracovalo
na 484.700 hektarech (3,3 procenta),
v Maďarsku na 209.400 hektarech (3,9
procenta) a na Slovensku na 189.000
hektarech (9,9 procenta). Nejnižší podíl
biofarem v roce 2018 měla Malta (0,4
procenta), dále Rumunsko (2,4 procenta) a pak Británie, Irsko a Bulharsko se
shodnými 2,6 procenta.
ZDROJ: EKOLIST.CZ, AUTOR: ČTK, 3. 2. 2020
(KRÁCENO)

Firma začala do ČR dovážet nealkoholické destiláty
Praha 3. února (ČTK) - Společnost
W/O začala dovážet z Velké Británie,
Německa a Austrálie do ČR nealkoholické destiláty. Jde o whisky, giny nebo
rumy. Mělo by jít o alternativu pro lidi,
kteří se rozhodnou jít do baru a dát si
nealkoholický koktejl chuťově připomínající alkoholickou variantu nebo
jednu z alkoholických složek nahradit
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Zdroj: ÚKZÚZ
Plocha PIWI odrůd v ČR k 31. 12. 2019 (ha)
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Zdroj: ÚKZÚZ
Vývoj ploch PIWI odrůd v letech 2015 až 2019

nealkem. Zástupci firmy dnes na tiskové
konferenci uvedli, že v posledních letech
stoupá světová obliba nepití alkoholu,
například kvůli zdravému životnímu
stylu. V ČR se snaží pití alkoholu omezit
například kampaň Suchej únor.
Podle Jana Jelínka je ve světě aktuálně
kolem 70 až 80 výrobců nealkoholických
destilátů, které se vyrábí kromě klasické
destilace, tedy rozdělování těkavé a netěkavé složky kapaliny také parní destilací, k výrobním procesům patří také
macerace bylin nebo koření. Nealkoholické destiláty jsou podle něj ve špičkové
kvalitě. Ceny nealkoholických destilátů
jsou podle zástupců firmy podobné jako
u alkoholu. "V cenách pro retail se pohybujeme zhruba od 450 korun do 800
korun - je to cenově úplně stejné jako
kvalitní alkohol," dodal. Kromě některých barů by tyto nápoje měl nabízet
i internetový prodejce Rohlík.cz.
Podle údajů Českého statistického
úřadu spotřeba alkoholu v ČR předloni meziročně stoupla o 1,1 procenta na
172,5 litru alkoholických nápojů, každý
Čech tak v průměru vypil 9,9 litru čistého lihu. Spotřeba tvrdého alkoholu
stoupla o 0,9 procenta na sedm litrů
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nápojů, v nich tak každý vypil 2,8 litru
lihu. Největší spotřebu klasicky tvoří pivo, předloni jeho spotřeba stoupla
o 0,6 procenta na 145,2 litru na hlavu,
v průměru šlo o 4,8 litru lihu na osobu.

a hospodám jako celku se naopak velice daří. „Od zavedení EET jich přibylo
přes dvanáct tisíc,“ tvrdí Karel Dobeš,
předseda představenstva Asociace malých a středních podniků. Jinak hledí na
snižování spotřební daně na určitý druh
piva adiktologové, lékaři, kteří se dnes
a denně setkávají s následky nemírného
pití a snaží se alkoholikům pomáhat ze
dna. „Je to kouzlo (ne)chtěného,“ reaguje známý adiktolog Petr Popov na oznámení nižší sazby na točené pivo v době,
kdy současně probíhá Suchej únor. Tedy
akce, která naopak Čechy nabádá, aby se
v tento měsíc zřekli pití alkoholu úplně.
Podle lékaře zabývajícího se závislostmi
se jedná o iracionální krok. „Nevychází
to z doporučení odborníků adiktologů,“
komentoval pro deník Metro adiktolog
Popov situaci nejen s alkoholickými
závislostmi. Obdobný názor má na připravovanou nižší sazbu u točeného piva
Aleš Kuda, ředitel pražského Neocentra,
které se léčbou závislostí na alkoholu
zabývá. „Je to protichůdné a může to jen
dále podporovat mýtus, že pivo vlastně
není alkohol,“ řekl deníku Metro ředitel Neocentra. Lidé si podle něho často
myslí, že konzumují-li pivo i ve větším
množství, není to problém. „Půllitr piva
však obsahuje stejné množství alkoholu jako panák tvrdého pití,“ vysvětluje
Kuda.
ZDROJ:METRO.CZ/AUTOR: PAVEL
HRABICA/10. 2. 2020 (KRÁCENO)

ZDROJ: PK ČR, AUTOR: ČTK, 4. 2. 2020,
KRÁCENO

Stát bojuje pro alkoholismu, současně však zlevňuje pivo
Současný kabinet cenu piva snižuje. Po prvním květnu, kdy začne platit
snížená sazba DPH na točený „tekutý
chléb“, hostinští pivo rozhodně nezlevní.
Už loni většina cenu navýšila kvůli zdražení ze strany pivovarů, vyšší spotřební
dani a vyšším platům personálu. Vláda
zdůvodňuje snížení sazby jako podporu
především hospod na venkově, kde jich
v posledních letech rapidně ubývá. Má
to být i kompenzace nákladů spojených
se zavedením EET v pohostinství. „Hospodští asi zlevňovat nebudou, ale určitě
by mě překvapilo, kdyby začali naopak
zdražovat, to doufám nenastane,“ věří
ministryně Schillerová. Restauracím

Tuzemskou úrodu budou častěji poškozovat jarní mrazy
Tuzemskou úrodu zemědělských
plodin budou v příštích letech kvůli
dřívějším příchodům jara stále častěji
poškozovat jarní mrazíky. Už nyní způsobují značné ztráty zejména pěstitelům
ovoce a zeleniny. Na semináři Šlechtění
a charakterizace šlechtitelských materiálů v éře genomiky to dnes v Olomouci
řekl bioklimatolog Zdeněk Žalud z týmu
projektu InterSucho, na němž se podílí
Ústav výzkumu globální změny AV ČR
a Mendelova univerzita v Brně. Vegetační období v Česku se kvůli postupnému
růstu průměrné roční teploty v příštích
30 letech podle Žaluda prodlouží až
o měsíc. Dřívější začátek jara je ale podle
Žaluda pro pěstitele velmi nevýhodný.
"Čím dříve jaro začne, tím dříve plodina ztratí mrazuvzdornost. Okno na jarní mrazíky je přitom třeba o pět týdnů
delší než bylo dříve. Takže to pak prostě
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zmrzne," uvedl Žalud. Jarní mrazíky na
přelomu zimy a jara přicházejí po předchozím výrazném oteplení, přičemž jich
podle Žaluda v posledních letech přibývá. Teploty totiž už v únoru často krátkodobě překračují hranici deseti stupňů
a poté se začíná probouzet vegetace. Je
to případ i letošního února. "Kolem roku
2050 očekáváme, že každý druhý rok
bude naše jarní vegetace poškozena silnými jarními mrazíky," upozornil. Brzký
příchod jarního počasí má podle Žaluda
negativní dopad také na množství vody
v půdě, kterou v prvních měsících roku
spotřebuje předčasně probuzená vegetace. "Potom tady máme v létě, i když
prší naprosto normálně, tak tady máme
letní sucho a nikdo neví proč," řekl Žalud. Rychlý nástup jara škodí i včelám,
jelikož se zkracuje období, kdy kvetou
stromy. Změna klimatu je už pro některé tuzemské zemědělce podle Žaluda
velkým problémem, platí to hlavně pro
farmáře hospodařící v nížinách na jižní Moravě, kde se zvyšuje teplota i intenzita sucha. Tamní farmáři se tak už
nyní potýkají s propadem výnosů obilí.
Naopak na Vysočině bude změna klimatu pro zemědělce do budoucna novou
příležitostí, jelikož se zvýší teplota při
zachování celkového úhrnu srážek i sněhové pokrývky. Zemědělská produkce ve
vyšších polohách Česka v příštích letech
podle Žaluda kvůli změnám klimatu
vzroste, naopak klimatické podmínky
v tuzemských nížinách se do roku 2050
přiblíží jihu Evropy. Žalud upozornil, že
kvůli klimatickým změnám vzroste podíl severněji položeného Polska na zemědělské produkci.
ZDROJ:AGRIS.CZ, AUTOR: CESKENOVINY.CZ,
21. 2. 2020

Tržby ochodníků se loni zvýšily o 4,8
procenta, rostou šestým rokem
Tržby v maloobchodě bez aut se loni
zvýšily meziročně o 4,8 procenta, rostou
tak šestým rokem, předloni to bylo o 4,9
procenta. V samotném prosinci, kdy tradičně vrcholí vánoční nákupy, zrychlily
meziroční růst na 4,8 procenta po listopadových 2,9 procenta, oznámil Český
statistický úřad (ČSÚ). Aktuální čísla podle analytiků potvrdila, že si tržby za rok
udržely solidní tempo – navzdory tomu,
že v prosinci zklamaly prodeje automobilů a přestože se důvěra domácností
v průběhu roku snižovala. Ve všech měsících loňského roku tržby překročily
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předloňskou úroveň. Nejvýrazněji rostly
v září, kdy obchodníkům stouply tržby o 7,1 procenta. Naopak nejpomalejší
tempo růstu bylo v květnu: 2,8 procenta.
Loni bylo ve srovnání s rokem 2018 však
o jeden pracovní den více, tržby očištěné
o kalendářní vlivy se tak reálně meziročně zvýšily o 4,7 procenta.
Nadále také platí, že dynamika maloobchodních tržeb v Česku patří mezi
ty vyšší v rámci zemí EU a ve srovnání s průměrem EU28 je dvojnásobná,
což souvisí s nadále přehřátým trhem
práce v tuzemské ekonomice a pokračujícím solidním růstem mezd,“ říká
hlavní analytik ING Bank Jakub Seidler.
Za celý loňský rok vzrostly neočištěné
tržby za prodej nepotravinářského zboží o 7,7 procenta, pohonných hmot o 2,3
procenta a potravin o 1,8 procenta. Tradičně nejvýrazněji rostly tržby za zboží
prodávané přes internet či prostřednictvím zásilkové služby, a to o 18,3 procenta. Toto tempo je ale nejpomalejší
za posledních sedm let. Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským
zbožím se o 9,6 procenta zvýšily tržby
za počítačové a komunikační zařízení,
o 7,7 procenta za výrobky pro kulturu,
sport a rekreaci, o 6,8 procenta za oděvy
a obuv, o 6,1 procenta za výrobky pro
domácnost a o 3,4 procenta za farmaceutické, zdravotnické a kosmetické
zboží.
ZDROJ: CT24.CZ, 6. 2. 2020 (KRÁCENO)

Česko jako velmoc supermarketů.
Konkurence likviduje menší původní obchody
Prodejen spadajících pod velké obchodní řetězce je v současnosti v České
republice více než 1500. Jejich síť v přepočtu na obyvatele je jedna z nejhustších na světě. Pořád přitom přibývají
nové a firmy neplánují omezení expanze
ani v příštích letech. Ve velkých městech
ale už chybí příhodné pozemky. Nákupní
parky se tak přesouvají do menších sídel
a konkurují původním místním prodejnám. Města se snaží vysokou koncentraci velkých prodejen regulovat. Více
než dvacet supermarketů na necelých
sedmdesát tisíc obyvatel města připadá
například v Kladně, které je na žebříčku
zastavěné prodejní plochy v přepočtu na
množství lidí na předních místech. Stále
má přitom volné pozemky, které lákají
další developery. Nová výstavba se nyní
plánuje nedaleko sídliště Kročehlavy,

kde bydlí přes 35 tisíc obyvatel. Vedení
města se obává, že s velkým obchodem
se navýší také počet projíždějících aut,
hluk a prašnost. Obchodů v okolí je podle vedení Kladna přebytek, další plánované projekty se tak snaží zastavit. Místo jiného plánovaného obchodu proto
vznikne výstavba potřebná pro město.
„Vzhledem k tomu, že jsme k tomu záměru přišli na začátku, tak se podařilo
s developerem domluvit, že postaví dům
pro seniory a normální bydlení,“ říká
radní pro rozvoj, dopravu a územní plánování Lukáš Hanes (ODS).
Ani nedostatek pozemků přitom obchodní řetězce v Česku od nových investic neodrazuje. Do rozvoje chtějí i letos
dát miliardy korun, často ale s novou
strategií. „Češi milují nakupování, vždycky milovat budou, ale nechtějí už trávit
tolik času při nakupování. Takže ty největší hypermarkety začínají zákazníky
ztrácet, začínají zmenšovat prodejní
plochu,“ upozorňuje prezident Svazu
obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš
Prouza. Variantou pro expanzi může být
budování malých spádových prodejen
zásobovaných z těch velkých.
Růst supermarketů není dobrou zprávou pro soukromníky na vesnicích. Ti
velkým řetězcům totiž často dokážou
konkurovat jen s finančním přispěním
obcí. Podle Asociace českého tradičního obchodu prodejci udržují v chodu
kolem 17 procent ztrátových podniků,
a to hlavně na venkově. „Dnes se uzavírají spíš jednotky prodejen. Je to i díky
podpoře z obcí nebo krajů, které na to
mají dotační tituly. Ministerstvo pro
místní rozvoj také chce podporovat
provoz malých prodejen na venkově,
takže si myslím, že ten trend už nebude
tak dynamický,“ říká předseda Asociace
českého tradičního obchodu Pavel Březina. Právě v menších obcích likviduje
původní obchody kromě zmíněné nové
konkurence i několik dalších faktorů,
konkrétně malá kupní síla, nedostatek
personálu a vysoké provozní náklady.
Některé prodejny mají problém i se
zásobováním nebo sortimentem zboží.
Největších prodejen – hypermarketů –
funguje v České republice přes 300. Za
sedm let jich přibylo 26. Supermarketů a diskontů je zhruba 1440. Na trhu
dále působí zhruba 2 tisíce menších
obchodů, často prodejen potravin nebo
smíšeného zboží. Jejich počet se oproti roku 2013 přibližně o 2200 prodejen
snížil.
ZDROJ:CT24.CZ, AUTOR: ČT24.CZ, 10. 2. 2020
(KRÁCENO)
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Antimonopolní úřad pohrozil pekařům pokutami kvůli kritice levných
rohlíků
Reakce svazu pekařů na akci obchodního řetězce Lidl na levné rohlíky vzbudila pozornost u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Upozornil, že pokud
by se pekaři snažili ovlivnit své kolegy,
aby nešli s cenami tak nízko, nebo tlačili
na obchodní cenu řetězce, mohlo by se
jednat o porušení zákona. Podle mluvčího antimonopolního úřadu Martina
Švandy by pak pekařům hrozila pokuta.
Ceny rohlíků se staly předmětem diskuze poté, co na akci Lidlu upozornil
ředitel Svazu pekařů a cukrářů ČR Jaromír Dřízal. Řetězec totiž začal prodávat
rohlíky za 1,50 Kč, což Dřízal označil za
nešťastné, protože do budoucna by to
mohlo vést k problémům pekáren, ukončení jejich výroby a nahrazení čerstvého
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pečiva dopékanými zamrazovanými polotovary. A i když si je antimonopolní
úřad vědom složité situace na pekárenském trhu, trvá na dodržování pravidel volného trhu. „Jestliže by se pekaři
snažili společným postupem ovlivnit
některého ze svých kolegů, aby neprodával příliš lacino, nebo obdobně tlačili
na prodejní cenu obchodního řetězce,
mohlo by se jednat o porušení zákona
o ochraně hospodářské soutěže. Za porušení soutěžních pravidel přitom hrozí
pokuty až do výše 10 procent z obratu
soutěžitele. Proti výkladu ÚOHS se Svaz
pekařů a cukrářů v ČR ohradil v tiskové
zprávě. „Bohužel vyjádření pana výkonného ředitele pana Dřízala nebylo úplně
správně pochopeno, když se ve svém komentáři pouze pozastavil nad kroky obchodního řetězce Lidl, které učinil tento
obchodní řetězec v nedávné minulosti,“
uvedl svaz. Podle něj Dřízal pouze popsal reálnou situaci na pekařském trhu,

kdy v důsledku postupného snižování
výkupních cen docházelo v minulých
letech k rušení pekáren. „Jak svaz, tak
jeho jednotliví členové se distancují od
výkladu, že by měli v úmyslu jakkoli
sjednocovat tržní strategii nebo jakkoli
ovlivňovat cenovou politiku či obchodní
vyjednávaní svých členů,“ stojí ve zprávě.
Současná běžná cena za rohlík se
v Česku pohybuje okolo 1,90 Kč. Ani to
ale podle svazu neodpovídá reálné hodnotě produktu. Denně se v ČR vyrobí
okolo 13 milionů rohlíků, do řetězců se
jich dodává kolem osmi milionů. „Dodavatelská cena deset haléřů pod výrobními náklady znamená pro obor roční
ztrátu 290 milionů korun, které pak
chybí na rozvoj, investice, mzdy zaměstnanců,“ argumentoval ve zmíněném rozhovoru Jaromír Dřízal.
ZDROJ:AGRIS.CZ, AUTOR: PEKARSKETECHNOLOGIE.CZ, 14. 2. 2020 (KRÁCENO)
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Potraviny na pranýři
(falšované víno a burčák –
únor)
Modrý Portugal, víno červené, suché,
bez CHOP/CHZO, alk. 11,5% obj., z.p.
Maďarsko
Víno bylo falšováno nepovoleným přídavkem vody. Přídavek vody do vína je
nepovolený enologický (vinařský) postup.
Šarže: 180050
Obal: nádoba č. 02, č.15, č.18, č.20 a č.21
Místo kontroly: Vinařství Dubňany
s.r.o., Dubňany (Nádražní 812, 696 03
Dubňany), IČ: 04724992
Země původu: Maďarsko
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Ze zahraničí

Zpráva ze zasedání pracovní skupiny
Víno při COPA-COGECA 17. 12. 2019
Cla USA na víno a protiopatření EU
Francouzská družstva varovala před
negativní následky zvýšení cla z 25 na
100 % vzhledem k pozici evropských
producentů v USA. Požadovala opatření
ke kompenzaci.
Španělská družstva požadovala, aby
tato opatření nebyla na úkor rozpočtu
SZP.
Německý svaz vinařů poukázal na
článek nařízení o SOT, který umožňuje
Komisi, přijmout mimořádná opatření,
pokud dojde k zásadnímu narušení trhu.
Závěr: Všichni členové se vyzývají k zaslání podkladů a výhledů trhu obchodu
s USA na sekretariát C/C. Sekretariát se
pak obrátí na Komisi s příslušnou žádostí.
Značení přídavných látek a energetické
hodnoty na etiketě vína
Sekretariát poukázal na tři možnosti
značení cukru (sacharóza nebo rektifikovaný moštový koncentrát):
1. Údaj má být vždy uveden, pokud látka
byla použita ke zvýšení cukernatosti
(alkoholu) nebo k přislazení, nezávisle
na tom, zda zbytky látky se ve víně vyskytují.
2. Údaj má být vždy uveden, pokud látka
byla použita k přislazení a u některých
kategorií vína ke zvýšení cukernatosti
(v tomto případě pokud víno obsahuje
zbytky látky v určené koncentraci).
3. Údaj má být vždy uveden, pokud látka
byla použita k přislazení, ale nemusí
být uveden v případě použití ke zvýšení cukernatosti (alkoholu).
Závěr: Sekretariát bude shromažďovat
reakce členů a zapracuje téma na program příštího jednání pracovní skupiny.
Kompenzace za americká cla
Emmanuel Macron chce letos na jaře
zavést evropskou pomoc pro francouzská vína. Prezident Francouzské republiky, který je senzitivní na stav hos-
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podářské nouze v odvětví vína, vnímá
potřebu zřízení vyrovnávacího fondu na
úrovni Společenství. Od října 2019 bylo
v USA zavedeno 100 % na francouzská
vína jako reakce na evropské subvence,
které neoprávněně obdržel Airbus. „Za
poslední tři měsíce klesl francouzský
vývoz do Spojených států o 30 až 40 %“,
říká Jean-Marie Fabre, prezident Vinařů
Francie (VIF). "Před několika týdny nám
bylo řečeno, že to není možné. Dnes říká
prezident republiky nové stanovisko: nejdříve v dubnu bude existovat evropský
kompenzační fond, který bude pocházet
z celkového rozpočtu EU, nikoli ze společné zemědělské politiky (SZP)“, uvádí
Jean-Marie Fabre.
Francie potřebuje vyrovnávací fond co
nejdříve. Všechna vína, která se již nevyváží do Spojených států, se nacházejí ve
francouzských sklepech bez odbytu. Existuje riziko velké krize, zatímco francouzské podíly na trhu získávají italští sousedé, kteří nejsou ovlivněni clem. Situace
je velmi znepokojivá na prvních čtyřech
vývozních trzích francouzských vín (Čína,
USA, Hongkong a Velká Británie).
WWW.VITISPHERE.COM/ ALEXANDRE

Vína Ile-de-France konečně získávají
chráněné zeměpisné označení
Po letech vyjednávání získalo několik
vín Ile-de-France chráněné zeměpisné
označení (CHZO). Toto uznání ještě musí
být potvrzeno na evropské úrovni. Více
než 20 let trvalo získání chráněného zeměpisného označení (CHZO) pro vína
Île-de-France. Jedná se o území na několika kopcích. Problémem byla obava odborníků z jiných částí Francie, že se tím
poškodí vynikající obraz francouzského
vinařství. Prospěch bude mít i Coteaux
de Blunay, Acy, Provins nebo Paříž. Území mimo tento region, protože odpovídají „historickému vinařství Ile-de-France“.
Kritéria, která musí být dodržována:
Hrozny musí pocházet z departementů
Ile-de-France nebo poblíž regionu (seznam je přesně vymezen), stejně jako
jejich vinifikace. Odrůdy révy jsou také
uvedeny ve specifikacích, jakož i výnos
stanovený maximálně na 100 hektolitrů
na hektar. Kromě toho musí mít červené, bílé nebo růžové víno obsah alkoholu
nejméně 9 % obj.

ABELLAN/21. 2. 2020/JS

FRANCE3-REGIONS.FRANCETVINFO.
FR/15.2.2020/JS

Bude Chablis vyloučeno z apelace
Bourgogne?
Chablis hrozí, že ztratí burgundské
označení. Národní institut původu a kvality (Inao), který je podřízen ministerstvu
zemědělství, by mohl z AOC vyloučit 64
obcí. Toto rozhodnutí vyvolalo polemiku mezi vinaři. Zdá se jim, že je to jako
„Paříž bez Eiffelovy věže“. Inao, organizace, která rozhoduje o AOC, zvažuje nové
zeměpisné rozdělení vín Burgundska založené zejména na přírodních kritériích,
jako je například kvalita a typ půdy. Tak
by se asi šedesát obcí z této budoucí oblasti vyloučilo. Zároveň by vinice Beaujolais mohly získat toto nové označení, což
se některým vinařům rovněž nelíbí.
WWW.FRANCETVINFO.FR/2. 2. 2020/JS

Sicílie DOC narůstá: v roce 2019 bylo
vyprodukováno 95 milionů lahví
vína (+ 19 %)
Počet lahví vyrobených konsorciem
DOC Sicilia v roce 2019 vzrostl na 95 milionů. Produkce vína DOC se tak zvyšuje
o 19 %. Autochtonní sicilské odrůdy zvyšují produkci a Grillo DOC Sicilia a Nero
d'Avola DOC Sicilia jsou potvrzeni šampióny. Je to výsledek rostoucího úspěchu
těchto vín v Itálii i v zahraničí, neustálého zlepšování kvality vín a propagační
kampaně v Itálii i v zahraničí. Zvláštní
pozornost byla v roce 2019 věnována
Číně: mladý trh, který nadále projevuje
velký zájem o vína DOC Sicilia. Další propagační akce jsou zaměřeny na Němec-
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ko a Rakousko, kde bude v červnu 2020
konsorcium DOC Sicilia poprvé přítomno
na veletrhu VieVinum ve Vídni. Investiční kampaň bude navíc zahájena v Kanadě
v roce 2020.
HTTPS://MEDIUM.COM/ANTONIO
DAVID/17. 2. 2020/JS

Rekordní prodej sektu Crémant d'Alsace v roce 2019, prodáno více než 35
milionů lahví
Rekordní rok 2019 pro prodej crémantů v Alsasku. Ve Francii a v zahraničí se
prodalo více než 35 milionů lahví. Nikdy
předtím nepřekročily jemné alsaské bublinky hranici 35 milionů. Narůstá prodej
ve Francii, ale také ve Spojených státech.
V porovnání s rokem 2018 vzrostly celkové tržby o 6,8 %, u vývozu o 2,6 %
a u Francie o 7,9 %. Belgie, Německo
a Spojené státy jsou tři země, do kterých
se crémant nejvíce exportuje. Ve Spojených státech došlo ke zvýšení prodeje
o 14 %. U vín z Alsaska je současný podíl
crémantu v objemu 28,8 % neslýchaný.
Apelace vznikla v roce 1974, kdy označení
začalo používat pět alsaských producentů.
WWW.FRANCEBLEU.FR/GUILLAUME
CHHUM, RADIO FRANCE/13. 2. 2020/JS

V Porýní-Falci byla registrována odrůda Rosa Chardonnay
Dnem 19. února 2020 byla odrůda révy
Rosa Chardonnay schválena Spolkovým odrůdovým úřadem. To znamená,
že tato odrůda je rovněž schválena pro
jakostní víno ve všech vinařských oblastech země Porýní-Falc. Rosa Chardonnay
bude zapsána do registru odrůd EU pod
číslem 772. Podle šlechtitele (Hochschule Geisenheim University, Institut für
Rebenzüchtung) je Rosa Chardonnay
variantou odrůdy Chardonnay. Univerzita vyhodnocovala a šlechtitelsky zpracovávala odrůdu od roku 2002. Od roku
2006 probíhalo klonování s využitím testů na virózy. Odrůda se podle šlechtitele
vyznačuje vyšší odolností proti hnilobě
než klasická Chardonnay. Výnos je dobrý
a stabilní. Vína této odrůdy jsou v chuti a barvě srovnatelná s Chardonnay, ale
lze je označit za plnější. Ve spolkové zemi
Porýní-Falc byla tato odrůda dosud pěstována na 6 ha.
DDW/21. 2. 2020/JS
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Nové odrůdy révy v Kalifornii odolnější vůči bakteriálnímu hnědnutí
a odumírání révy
Bakteriální hnědnutí a odumírání révy
(Pierceova choroba) pochází z Ameriky.
Původcem choroby je bakterie Xylella
fastidiosa, přenašečem je savý hmyz. Vyskytuje se již i v EU. University of California Davis nyní vyšlechtila pět nových
odrůd révy, které mají velmi dobrou odolnost proti Pierceově chorobě. Odrůdy
byly vyšlechtěny vícenásobným křížením
druhu Vitis vinifera s americkým druhem
Vitis arizonica, který nese gen odolnosti vůči Pierceově chorobě. To vše trvalo
asi 20 let a vyústilo v odrůdy révy, které
mají 97 % „krve“ Vitis vinifera, a současně vysokou odolnost vůči Pierceově chorobě. Názvy nových odrůd: Paseante noir,
Errante noir, Ambulo blanc, Camminare
noir a Caminante blanc.

jí moderní technologii ochrany plodin,
rozšířený signalizační systém pro výskyt
houbových chorob a rozšíření výzkumu
a vývoje. Svaz mimo jiné vyzval členy ke
snížení pesticidů na polovinu do roku
2025 a k zákazu pesticidů v chráněných
oblastech. Při úplné absenci pesticidů by
výroba potravin a nápojů nebyla možná.
Bude nutné pokračovat a rozšiřovat dialog se spotřebiteli a environmentálními
skupinami. V budoucnu budou spotřebitelé informováni o pěstitelských postupech na vinařských festivalech a jiných
akcích s informačními stánky.
WWW.PROPLANTA.DE/9. 2. 2020/JS

WWW.VITISPHERE.COM/JULIETTE

Přicukřit lze pouze mošt za účelem
zvýšení obsahu alkoholu
Rozsudkem ze dne 30. ledna 2020
Spolkový správní soud v Německu rozhodl, že přicukření vinařského produktu ve
fázi kvašení může pouze zvyšovat obsah
alkoholu a nemůže se tím obcházet zákaz přislazení vína cukrem (sacharózou).
Žalobcem byl vinař odsouzený soudem
nižší instance, který se odvolal k soudu
nadřízenému, jenž rozhodl v podstatě
stejně v neprospěch vinaře. Jednalo se
o to, že vinař přidal druhou dávku cukru do dokvášejícího vína v březnu, ale na
alkohol prokvasilo jen 10 %. 90 % přidané sacharózy zůstalo v původním stavu
ve víně. Vinař se domníval, že jakýkoliv
přídavek cukru, k němuž dochází během
fáze kvašení v množství v souladu se
zákonnými ustanoveními, je v pořádku.
I když cukr neprokvasí.
Spolkový správní soud zamítl odvolání
proti rozhodnutí zemského soudu a zdůraznil, že podle příslušných ustanovení
evropského vinařského práva nesmí být
jakostní víno přislazeno cukrem. Během
fáze fermentace by se sacharóza měla
přidávat do produktu pouze za účelem
zvýšení obsahu alkoholu v souladu s podrobnějšími předpisy EU.

CASSAGNES/19. 2. 2020/JS

DDW/10. 2. 2020/JS

Přípravky na ochranu rostlin: vinaři
mezi ekologií a ekonomikou
Weinsberg – vinaři ve Württembersku
chtějí stále více využívat alternativní
metody k omezení chemických pesticidů
„v nezbytném rozsahu“ - uvedl Svaz vinařů Württemberg ve své roční rozvaze
v úterý ve Weinsbergu. Opatření zahrnu-

Rekordní hodnota australského vývozu vína v roce 2019
Celková hodnota australského vývozu
vína vzrostla v roce 2019 o tři procenta
na 2,91 miliardy australských dolarů (46
miliard Kč). Toto zvýšení hodnoty exportu umožnil nárůst v segmentu s vyššími
cenami. Je to dosud druhá nejvyšší hod-

WWW.BKWINE.COM/BRITT
KARLSSON/4. 2. 2020/JS

Savojsko: katastrofická bilance fytoplazmového zlatého žloutnutí révy
(flavescence dorée) v roce 2019
Na valné hromadě vinařů Savojska
byla představena bilance rozšíření fytoplazmového zlatého žloutnutí révy.
Meziročně (2019/2018) se zvýšilo napadení o 65 %. Na 1 516 ha zkoumaných
vinic bylo nalezeno asi 27 500 kontaminovaných keřů. V roce 2016 to bylo
„jen“ 10 000 keřů, v roce 2017 již 17 000
a 18 000 v roce 2018. Kontaminace se
týká již 2 000 savojských parcel osázených vinicemi, přičemž na dvanácti
z nich napadení již přesahuje 20 % keřů,
budou muset být vyklučeny. Dále je třeba
vyklučit nemocné keře, opuštěné a divoce rostoucí keře, které byly identifikovány jako důležité zdroje šíření choroby.
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nota vývozu vína. Převažovala australská
vína s cenou nad 10 AU$ (australské dolary) za litr. Přestože celkový objem vývozu
klesl v důsledku poměrně malých sklizní
v Austrálii v letech 2018 a 2019, hodnota dosáhla podobné úrovně jako před finanční krizí 2007/2008. Průměrná cena
za litr vyváženého vína se vyšplhala na
3,91 AU$, což je nárůst o 18 %. Vývoz lahvového vína dosáhl 2,4 miliardy AU$ (nárůst o 7 %), zatímco objem klesl o 5 % na
342 milionů litrů. Vývoz sudového vína
výrazně poklesl, v objemu o 18 % na 395
milionů litrů a finančně o 12 % na 488
milionů AU$. Čína, Spojené státy, Velká
Británie, Kanada a Singapur jsou jejich
hlavními vývozními trhy.
Dopad ničivých požárů na začátku
roku 2020 na budoucí australský vývoz
vína nelze zatím odhadnout. Zhruba jedno procento plochy vinic (1 500 hektarů)
bylo zničeno, ale nakolik vznikla poškození způsobená „kouřovou pachutí“, stále
není známo.
DER WINZER/10. 2. 2020/JS

Vinařství na evropském severozápadě
Ve středověku bylo teplé období, v letech 950 až 1250, Vikingové tehdy osídlili
Grónsko a ve Skotsku se pěstovala réva
vinná. Nyní dochází rovněž k oteplování,
hranice vinařství se posouvají na sever.
Toho využívají vinaři a nově vznikající
vinaři v Anglii, Dánsku, Polsku, Švédsku,
Norsku, ale i na východní Sibiři a 4 vinařství lze nalézt i na Aljašce. V Anglii je již
přes 1.800 ha vinic, v Dánsku přes 100 ha
s 45 vinařskými podniky, od roku 2000
je Dánsko v EU považováno za vinařskou
zemi. Ve Švédsku se o více než 25 ha vinic stará 40 podniků, pěstují se tam především odrůdy Phoenix, Regent, Rondo
a Solaris. Vinařství se nachází i na 60.
stupni severní šířky, na úrovni jihu Grónska nebo Sibiře či Aljašky. Konkrétně
jde o 1,5 ha vinice s jedním tisícem keřů
v Norsku, tato vinice je nejsevernější na
světě.
VINUM 2019/JS

Spotřebitelé v Německu kupují méně
vína
Jak sdělil Německý vinařský institut,
Němci v minulém roce vypili méně vína.
Spotřeba na hlavu a rok se snížila o 0,4
litru na 20,1 l. U sektů se meziročně spo-
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třeba nezměnila, zůstala na 3,3 l. Celková
spotřeba vína klesla o 1,9 % na 16,7 mil.
hl.

rychle zaslal dva kartony vína dronem.
Japonská pobřežní hlídka nevěděla, co
se děje.

WWW.ZDF.DE/CARMEN

DER WINZER/13. 2. 2020/JS

JASPERSEN/17. 2. 2020/JS

Robot do vinic jako pojízdná mikrovlnná trouba
Start-up vyvíjí autonomní robot, který ničí plevel pomocí mikrovln. Stroj je
vybaven umělou inteligencí. Výzkum
pokračuje. Po využívání plamene, horké
vody nebo vysokého napětí elektřiny,
se testuje použití vysokofrekvenčního
elektromagnetického záření. Začínající
kanadská společnost Eleos Robotics vyvíjí „RoboWeeder“ určený zejména pro
vinařství. Autonomní a „inteligentní“
robot likviduje plevel teplem. Ničí jeho
buňky, dehydratuje je a vytváří smrtelný tepelný šok. Ale před odstraněním
plevelů je musí robot detekovat a identifikovat! Zde přichází program umělé inteligence. Rozpoznává plevel díky
kameře. Předpokládá se, že robot bude
hlídat GPS a bude tak moci sám pracovat i v noci. Musí fungovat bez dozoru.
Vývoj ale trvá déle, než se očekávalo, letos se bude zkoušet v jednom vinařství
v Britské Kolumbii.
WWW.VITISPHERE.COM/VINCENT

Bílé zuby i po dni ochutnávání červených vín
Krém odstraní nevzhledné taniny ze
rtů a zubů. Trojice žen vyvinula přípravek Red and Reday na odstranění taninů
ze zubů a rtů. Claire Brosseová (bývalá
novinářka), Caroline Furstossová (sommelierka) a Michaël Kleinová (bioložka
a zakladatelka Cosmetosource) tento přípravek představily 10. 2. 2020 na WineParis. Na nápad vyvinout Red and Reday
přišly po delší degustaci červených vín,
když chtěly jít večer do společnosti, ale
jejich zuby a rty byly fialové od tříslovin.
Vytvořily proto čisticí mléko, složené ze
100 % z přírodních rostlinných extraktů
a rozpouštědel, minerálního oxidu křemičitého a vody. Prodávat se bude ve formě malého spreje, který se aplikuje buď
na omyvatelnou bavlnu na rty, nebo na
mini silikonový zubní kartáček pro čištění zubů. Kromě čistění je další předností
mléka regenerace chuťových pohárků po
ochutnávání vín.
WWW.VITISPHERE.COM/MARION SEPEAU
IVALDI/10. 2. 2020/JS

GOBERT/5. 2. 2020/JS

Dodávka vína dronem na karanténní
loď
Výletní loď „Diamond Princess“ byla
od 6. 2. v karanténě v Japonsku, v přístavu Yokohama. Cestující, který opustil
loď v Hongkongu, byl pozitivně testován
na koronavirus. Poté, co se loď vrátila do
Jokohamy, byli další cestující a členové
posádky vyšetřeni na příznaky. Virový
test se okamžitě ukázal jako pozitivní
u deseti lidí. Přibližně 3 700 osob nyní
nemůže opustit výletní loď a počet infikovaných lidí roste – dosud nejméně
200. Cestující musí trávit téměř veškerý čas ve svých kabinách. Karanténa
„Diamantové princezny“ bude podle
japonských úřadů zachována nejméně
do 19. února. Navíc zásoby alkoholu na
lodi evidentně došly. Proto pro zlepšení
nálady si pár z Austrálie objednal víno
dronem. Jan a Dave Binskin, pár z Austrálie, kontaktovali přes Facebook „Naked Wine Club“ s objednávkou vína. Ten

Kouř a jeho vliv na kvalitu hroznů
Oheň je součástí australské krajiny
a byl po tisíce let. Studie dopadu kouře
na hrozny jsou novější a začaly v roce
2003 po závažných a rozšířených požárech v jihovýchodní Austrálii. Od té doby
byly následky kouře na hrozny sledovány
napříč vinařskými zeměmi v Evropě, Severní Americe a Africe.
Základní fakta o účincích kouře:
• kouř ovlivňuje hrozny, nikoli vinnou
révu;
• mezi ročníky nedochází k žádnému
přenosu;
• riziko poškození hroznů kouřem se
zvyšuje s blížící se sklizní;
• n a zdroji paliva nezáleží – kouř je
kouř;
• vzdálenost ohniska a doba působení
kouře ovlivňují úroveň rizika poškození hroznů;
• následky kouře se ve víně v průběhu
času mění a různí lidé jej vnímají odlišně.
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Existuje jen velmi malý pohyb sloučenin kouře z listů do hroznů a nevstupují
do hroznů půdou ani kořeny, pouze přes
slupku bobule. Následky kouře se projevují pouze v dané sezóně: pokud

je vinice
zasažena kouřem jednom ročníku, nepřevádí se do následujícího ročníku. Jedním
z nejdůležitějších rizikových faktorů pro
poškození kouřem je fenofáze růstu hroznů v době expozice kouře. I když existuje
nízké až střední riziko až do okamžiku
zaměkání, největší riziko je během zrání
bobule - těsně před sklizní hroznů. Velký
vliv má i vzdálenost vinice od ohně. Senzorické testování vnímání kouře ve víně
v Australian Wine Research Institute
ukázalo významné rozdíly mezi jednotlivci. Až 20 procent lidí necítí kouřovou
pachuť ve vínech, kterou ostatní považují za nepřijatelnou. Charakteristiky kouře se v průběhu času také mění v láhvi.
Obecně platí, že čím déle bylo víno v láhvi, tím je pravděpodobnější, že se kouřová pachuť zvýrazňuje.

až pět procent plochy vinic se vysazuje
každým rokem. A ty potřebují vodu k nastavení systému. Pokud je keř v mladém
věku poškozen suchem, je poškozen navždy. Podle ministryně pro digitální záležitosti je digitální technologie ve vinici
nezbytná. Vinaři ve vinařských obcích
využívají společné zavlažovací systémy,
aby předešli nedostatku vody. V zimě se
dešťová a tající voda shromažďuje a čerpá
do zásobní nádrže. V suchém létě proudí
voda kilometry dlouhým potrubím apřes
kapkovače do vinic. Do takových zavlažovacích systémů je nutné investovat 15
000 až 25 000 EUR na hektar. Vinaři se
současně zavázali, že budou po celý rok
udržovat své vinice ozeleněné, takže za
silného deště bude menší eroze půdy. Pro
dodavatele vody to znamená méně znečišťujících látek v pitné vodě a méně nečistot v systémech. Široká veřejnost má
tedy také výhodu.
WWW.PROPLANTA.DE/17. 2. 2020|JS

WWW.WINEAUSTRALIA.COM/31. 1. 2020/JS

Optimalizace přívodu vody do vinic:
pomocí klimatických modelů a dronů
Würzburg – S ohledem na rostoucí
sucho by měl bavorský stát více investovat do digitálně řízených zavlažovacích systémů ve vinařské oblasti Franky.
Ve Francích je v průměru třikrát méně
dešťových srážek než v jižním Bavorsku. Zejména pro mladé keře to může
znamenat jejich konec ještě před sklizní
prvních hroznů. Pomoc by měla přicházet ze vzduchu a z počítačů. Je-li stát
ochoten utratit 100 milionů eur za jediný
koncertní sál v Mnichově, proč by neměl být ochoten investovat 100 milionů
eur do kulturní krajiny. Podpora je nutná pro vodní nádrže ve vinicích, hadice
na keřích révy, ale také pro počítačové
systémy, které by mohly pomocí měření
drony řídit, která část vinice potřebuje
vodu. Dron může pomocí infračervených
kamer přesně určit, kde systém potřebuje
vodu. A počítačový systém pak nasměruje vodu do vinice přesně tam, kde je to
potřeba. Bavorský zemský ústav pro vinařství a zahradnictví ve Veitshöchheimu
u Würzburgu testuje tuto technologii již
léta.
V žádném jiném německém vinařském
regionu není v létě tak horko a sucho
jako na severu Bavorska. Réva se zde
pěstuje na ploše asi 6 300 hektarů, tři
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Flavonoly nacházející se ve víně jsou
spojeny s nižším rizikem Alzheimerovy choroby
Nová studie zjistila, že mírná konzumace vína, jako součást stravy bohaté na
antioxidanty, by mohla snížit riziko degenerativního onemocnění. Nová studie
z Rush University v Chicagu zjistila, že
vyšší příjem flavonolů, nalezených v ovoci, zelenině a víně, je spojen s nižším rizikem rozvoje Alzheimerovy choroby. Výsledky přispívají k narůstajícím důkazům
upřednostňujícím mírnou konzumaci
vína jako základní součásti vhodné stravy. Účastníci, kteří dodržovali dietní režim s nejvyšším příjmem flavonolů, měli
o 48 procent nižší riziko vzniku Alzheimerovy choroby ve srovnání s těmi, kteří
je konzumovali nejméně.
Kaempferol, vyskytující se ve fazolích,
čaji, špenátu a brokolici, byl spojen s 51%
poklesem rizika rozvoje Alzheimerovy
choroby a demence. Konzumace myricetinu, který se vyskytuje ve víně, čaji,
pomerančích a rajčatech, byla spojena
s 38% snížením rizika rozvoje demence,
zatímco isorhamnetin, který se nachází
ve víně, hruškách, olivovém oleji a rajčatové omáčce, byl spojen s 38 % redukce.
Nebyl nalezen žádný přínos u kvercetinu.
Listová zelenina je největším přispěvatelem k dodávání flavonolů, ale sklenka
vína je rovněž dobrým zdrojem flavonolů.
WWW.WINESPECTATOR.COM/SHAWN
ZYLBERBERG/4. 2. 2020/JS

Konzumace alkoholu v Německu: informace místo regulace
Spolková vláda se v rámci prevence
nadále spoléhá na vzdělávání a informace, aby se zabránilo škodlivé a riskantní
konzumaci alkoholu. Vyplývá to z odpovědi na dotaz parlamentní skupiny
Bündnis 90/Die Grünen. V šetření Aliance Zelení uvedli, že navzdory poklesu
spotřeby od roku 1970, je Německo s 10,6
litru čistého alkoholu na hlavu stále jednou ze „zemí s vysokou spotřebou“. Podle jejich názoru Německo nevyčerpává
„další právní a zdravotní opatření“ pro
prevenci alkoholu. Odkazují na WHO,
která doporučuje omezit reklamu na alkohol, na další země EU se zákazy nebo
omezeními reklamy na alkohol a na zavedení jednotné minimální ceny za alkohol
jako ve Skotsku. Prevence zůstává pro ni
důležitým problémem, zdůrazňuje spolková vláda ve své reakci. Poukazuje na
to, že v posledních letech se konzumace
alkoholu snižuje. To platí také pro skupinu adolescentů (12–17 let) a mladých
dospělých (18–25 let). V dlouhodobém
horizontu pravidelná konzumace i „intoxikace“ v obou skupinách poklesly. V této
souvislosti chce federální vláda zavést
dvě kampaně „Nulový alkohol - plná síla“
a „Alkohol? – Poznej svůj limit“.
Spolková vláda neplánuje minimální
cenu za alkohol ani jednotnou daňovou
sazbu za alkohol, jak požaduje Aliance
Zelení. Ve své odpovědi odkazuje na právo EU, podle něhož není jednotná daňová sazba na litr čistého alkoholu možná.
Podle vlády zákon o dani z alkoholu pro
„alkohol za účelem konzumace“ rovněž
stanoví minimální cenu ve vztahu ke
standardní sazbě daně. V odpovědi na
otázku Aliance Zelených spolková vláda
odpovídá, že nevidí žádný důvod ke zvýšení věku prodeje pro všechny alkoholické nápoje, včetně vína a piva, na 18 let.
Je odhodlána „povzbuzovat mladé lidi
k odpovědnému užívání alkoholu a vytvářet obecné povědomí o potenciálních
nebezpečích“. Na otázku, kolik alkoholu
je podle jejich názoru „odpovědná“ konzumace mezi nezletilými, odkazuje spolková vláda na omezení a zákazy zákona
o ochraně mládeže.
Spolková vláda nemá konkrétní odpověď na otázku, zda považuje stávající předpisy o reklamě na alkohol za
dostatečné. Podle odpovědi se domnívá, že „zákonné a dobrovolné předpisy
o reklamě“ mají smysl omezovat škodlivou konzumaci alkoholu a odkazuje na
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samoregulaci hospodářství v Německu.
Spolková vláda se také vyhýbá odpovědi na otázku, zda hodlá zavést povinná
varování - podobně jako varování na cigaretových obalech. Odkazuje na předpisy EU o označování potravin a povinné
informace o obsahu alkoholu. Varování
nejsou v evropských předpisech povinná.
V tomto ohledu je také „opatrná“ ohledně
národního zavedení povinných varování
pro těhotné ženy, jak to požaduje Aliance
Zelení. Pokud jde o prevenci konzumace
alkoholu během těhotenství a kojení, poskytuje také informace o nebezpečích.
DDW/25. 2. 2020/JS

Gumoví medvídci s vodkou vyvolali
žalobu původního německého výrobce
Španěl Ander Méndez dostal nápad
prodávat „opilé gumové medvídky“
a jeho internetový obchod začal prosperovat, jenže tradiční výrobce sladkých
medvídků, velká německá firma Haribo,
mu hrozí žalobou. Méndez vyrábí medvídky s rumem, vodkou, ginem, whisky
nebo tequilou. Německý velkovýrobce
tvrdí, že jejich výrobek je velmi podobný.
Alkoholický medvídek prý vypadá jako
tradiční Goldbären, světově známí medvídci od Hariba. Španělskou firmičku Ositos & Co dopis od právníků velmi překvapil. Velká německá firma založená v roce
1920 v Bonnu sice nabízí mimosoudní
řešení „po dobrém“, ale klade tvrdé požadavky. Výroba a prodej produktu se má
zastavit a podnik i internetovou doménu
ositosconalcohol.com má postoupit Haribu”. Jejich značce neškodíme a medvídci
si nejsou podobní,“ uvedl Ander Méndez.
Jsou prý větší než ti původní. Jak dopadne spor španělských „Ositos“ s německými „Gummibärchen“ není jasné. Zakladatel španělského podniku teprve přemýšlí,
jak bude reagovat.
ZDROJ:NOVINKY.CZ, 3. 2. 2020 (KRÁCENO)

Britská daň uvalená na nealkoholické nápoje obsahující větší množství
cukrů přináší pozitivní výsledky. Britská
daň z roku 2018 uvalena na nealkoholické nápoje obsahující více jak 5 g cukrů na
100 ml nápoje přináší pozitivní výsledky.
Podle studie publikované v lékařském
deníku PLOS Medicine by před zavedením daně spadalo do této kategorie 52 %
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nápojů, zatímco v únoru 2019 se týkala
pouhých 15 %.
ZPRAVODAJ PK ČR 8/2020

řazení genu OsABA8ox2 výrazně zvyšuje
snášenlivost sucha u rýže. Výsledky studie jsou zveřejněny v The Crop Journal.
ZDROJ:BEZPECNOSTPOTRAVIN.CZ, AUTOR:
BIOTRIN, 17. 2. 2020

Koalice pro Skutečné ceny živočišných proteinů usiluje o zavedení daně na
maso s cílem snížit jeho spotřebu a ulehčit klimatu a životnímu prostředí. Cílem
by mělo být omezení spotřeby těchto
výrobků a snížení environmentální a klimatické zátěže. TAPP označuje zvýšení
ceny termínem „Poplatek za udržitelnost masných výrobků“. Celkově by tak
do roku 2030 mohly členské státy ročně
díky daním získat 32,2 miliard EUR. Požadavkem TAPP by se měl zabývat i EP.
ZPRAVODAJ PK ČR 6/2020

Zvýšení tolerance rýže vůči suchu
Vědci z čínské akademie zemědělských
věd (Chinese Academy of Agricultural
Sciences) studovali funkci OsABA8ox2,
katabolického genu kyseliny abscisové,
v růstu a vývoji kořenů a reakci na sucho u rýže. Zjistili, že se jedná o potenciální genetický cíl pro zlepšení tolerance
rýže vůči suchu. Gen OsABA8ox2 kóduje
v rýži 8´-hydroxylasu kyseliny abscisové
(ABA), která hraje důležitou roli v katabolismu ABA. Protože přínos katabolismu ABA k vývoji kořenů zůstává nejasný,
vědci zkoumali roli OsABA8ox2 v růstu
a vývoji kořenů a reakci na sucho. Pro
studii využili systém CRISPR-Cas9 a barvení β-glukuronidasy. Analýzy ukázaly,
že OsABA8ox2 byl exprimován především v kořenech ve stadiu sazenic a byl
silně exprimován v meristematické zóně
kořínku. Exprese OsABA8ox2 v kořenech byla výrazně snížena po ošetření
polyethylenglykolem (PEG) a zvýšena po
rehydrataci, což naznačuje, že tento gen
reaguje na sucho. Nadměrná exprese tohoto genu potlačila prodlužování kořenů
sazenic rýže, zvýšila stomatální vodivost
a rychlost transpirace vody. Sazenice
s nadměrnou expresí OsABA8ox2 byly
přecitlivělé na stres ze sucha. Naopak
vyřazení genu zprostředkované technikou CRISPR-Cas9 zvýšilo akumulaci
ABA a kyseliny indol-3-octové vyvolané
suchem v kořenech, zvýšilo citlivost ABA
a podporovalo vertikálně orientovanou
architekturu kořenového systému (RSA)
prospěšnou pro odolnost vůči suchu. Na
základě těchto nálezů lze usoudit, že vy-

Tisková zpráva – 12. únor 2020, Brusel: Komise vítá schválení obchodní
a investiční dohody mezi EU a Vietnamem
Evropská komise vítá dnešní rozhodnutí Evropského parlamentu, kterým
schválil obchodní dohodu a dohodu o investicích mezi EU a Vietnamem. Obchodní dohoda mezi EU a Vietnamem by měla
vstoupit v platnost v roce 2020 poté, co
bude ve Vietnamu ukončen ratifikační proces. Obchodní dohoda odstraní
prakticky všechna cla na zboží, s nímž se
mezi oběma stranami obchoduje, a prostřednictvím silných, právně závazných
a vymahatelných ujednání v oblasti udržitelného rozvoje zaručí dodržování pracovních práv, ochrany životního prostředí a Pařížské dohody o klimatu. Dohoda
mezi EU a Vietnamem má obrovský ekonomický potenciál. Profitovat z ní budou
spotřebitelé, pracovníci, zemědělci i podniky. Nejde v ní ale jen o hospodářské
přínosy. Je důkazem, že obchodní politika může představovat pozitivní sílu. Jakmile začnou tyto dohody platit, budeme
mít možnost reformy ve Vietnamu dále
podporovat a monitorovat.
Jedná se o nejkomplexnější obchodní dohodu mezi EU a rozvojovou zemí
a tato skutečnost byla plně vzata v potaz: Vietnam odstraní svá cla postupně
v průběhu delšího období 10 let, aby bylo
možné zohlednit jeho rozvojové potřeby.
Mnoho důležitých vývozních položek EU,
jako jsou léčivé přípravky, chemické látky
nebo strojní zařízení, však bude při dovozu osvobozeno od cla již ode dne vstupu dohody v platnost. Obchodní dohoda rovněž obsahuje zvláštní ustanovení
ohledně necelních překážek v automobilovém průmyslu. Dále poskytne ochranu
pro 169 tradičních evropských potravin
a nápojů (známých jako chráněná zeměpisná označení) – např. víno Rioja nebo
sýr Roquefort. Podle obchodní dohody se
evropské společnosti budou moci rovněž
ucházet o veřejné zakázky vypisované
úřady a státními podniky ve Vietnamu
za stejných podmínek jako jejich vietnamské protějšky. Dohoda nenabízí jen
významné ekonomické příležitosti. Díky
stanovení přísných norem v oblasti prá-
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ce, ochrany spotřebitelů a životního prostředí také zajišťuje vzájemnou provázanost obchodu, investic a udržitelného
rozvoje a zabraňuje při obchodu a investicích nežádoucímu podbízení.
Dohoda zavazuje obě strany k:
• ratifikaci osmi základních úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP)
a dodržování, prosazování a účinnému
provádění zásad MOP týkajících se základních práv při práci,
• provádění Pařížské dohody a dalších
mezinárodních dohod o životním prostředí a jednání ve prospěch udržitelné
ochrany volně žijících a planě rostoucích druhů, biologické rozmanitostí,
lesnictví a rybolovu a
• zapojení nezávislé občanské společnosti
do monitorování realizace těchto závazků oběma stranami.
Vietnam již pokročil při plnění některých
závazků:
• v červnu 2019 ratifikoval Úmluvu MOP
č. 98 o kolektivním vyjednávání,
• v listopadu 2019 přijal revidovaný zákoník práce,
• p otvrdil harmonogram pro ratifikaci zbývajících dvou základních úmluv
MOP o svobodě sdružování a o nucené
práci.
Obchodní dohoda rovněž obsahuje
institucionální a právní vazbu na dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU
a Vietnamem, která umožňuje přijmout
příslušná opatření v případě závažného
porušování lidských práv.
Další kroky
Po schválení v Parlamentu může nyní
Rada obchodní dohodu uzavřít. Poté,
co obchodní dohodu ratifikuje také vietnamské Národní shromáždění, může
vstoupit v platnost, k čemuž s největší
pravděpodobností dojde počátkem léta
2020. Dohodu o ochraně investic s Vietnamem budou ještě muset ratifikovat
všechny členské státy v souladu s příslušnými vnitrostátními postupy. Po ratifikaci nahradí dvoustranné dohody o ochraně investic, které s Vietnamem uzavřelo
21 členských států EU.
Souvislosti
Vietnam je po Singapuru druhým největším obchodním partnerem EU v rámci Sdružení národů jihovýchodní Asie
(ASEAN). Vzájemný obchod zbožím dosahuje ročně hodnoty 49,3 miliardy eur,
u služeb je to 4,1 miliardy eur. Hlavními
vývozními artikly z EU do Vietnamu jsou
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jednak špičkové technologické produkty
včetně elektrických strojů a zařízení, letadel a automobilů, jednak farmaceutické
výrobky. Vietnam vyváží do EU zejména
elektronické výrobky, obuv, textil a oděvy, kávu, rýži, mořské plody a nábytek.
EU je jedním z největších zahraničních
investorů ve Vietnamu – v roce 2017 činil celkový objem přímých zahraničních
investic 6,1 miliardy eur. Většina investic
EU se týká průmyslového zpracování
a výroby.
(KRÁCENO)

Tisková zpráva – 31. leden 2020, Brusel: První rok dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem přinesl nárůst vývozu z EU
Na 1. února 2020 připadlo první výročí
vstupu v platnost dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem.
Během prvních deseti měsíců její platnosti vzrostl vývoz z EU do Japonska
v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 6,6 %. Tento výsledek
předčil růst v posledních třech letech,
kdy obchod rostl průměrně o 4,7 % (podle údajů Eurostatu). Japonský vývoz
do Evropy se ve stejném období zvýšil
o 6,3 %. Evropská unie je a i nadále bude
největším a nejaktivnějším obchodním
uskupením na světě. EU je důvěryhodným bilaterálním partnerem pro více než
70 zemí, se kterými tvoří největší světovou obchodní síť.
V některých odvětvích vzrostl vývoz ve
stejném období ještě výrazněji:
• Vývoz masa se zvýšil o 12 %, přičemž
vývoz vepřového vzrostl o 12,6 %
a v případě zmrazeného hovězího masa
došlo k více než trojnásobnému nárůstu.
• V ývoz mléčných výrobků vzrostl
o 10,4 % (včetně zvýšení vývozu másla
o 47 %).
• Nápojů se vyvezlo o 20 % více, vína pak
o 17,3 %.
• Vývoz koženého zboží a oděvních výrobků vzrostl o 14, respektive o 9,5 %.
• Vývoz elektrických strojů, jako jsou
telekomunikační zařízení, úložná zařízení a elektronické obvody, se zvýšil
o 16,4 %.
Dohoda o hospodářském partnerství
mezi EU a Japonskem nabízí evropským
podnikům všech velikostí nové příležitosti pro vývoz do Japonska. Odstraňuje
převážnou většinu cel ve výši 1 miliardy

eur, která byla každoročně uvalena na
vývoz z EU do Japonska. Jakmile bude
dohoda plně provedena, zruší Japonsko
cla na 97 % zboží dováženého z EU a roční objem obchodu mezi EU a Japonskem
by se mohl zvýšit o téměř 36 miliard eur.
Souvislosti
Dohoda o hospodářském partnerství
vytváří nové příležitosti pro evropské zemědělce a producenty potravin a současně plně chrání zájmy EU. Díky dohodě se
nyní může 211 vysoce kvalitních potravin
a nápojů z EU (chráněných tzv. „zeměpisným označením“) prodávat v Japonsku
pod svým názvem a je zajištěna jejich
ochrana před napodobováním.
EU navíc získala lepší přístup k veřejným zakázkám v Japonsku, které je
jedním z největších trhů s veřejnými zakázkami na světě. Dohoda rovněž přináší
lepší podmínky pro poskytovatele služeb,
větší mobilitu zaměstnanců podniků
a poskytuje rámec umožňující vzájemné
uznávání odborných kvalifikací. EU a Japonsko se dohodly i na stanovení ambiciózních norem pro udržitelný rozvoj
a dohoda poprvé zahrnuje také konkrétní
závazek týkající se Pařížské dohody o klimatu.
(KRÁCENO)

Tisková zpráva – 24. únor 2020, Brusel: COVID-19: EU je činná na všech
frontách: 232 milionů eur v rámci celosvětového boje proti šíření nákazy
Komise dnes ohlásila nový balíček podpory ve výši 232 milionů eur, který má
posílit globální připravenost, prevenci
a kontrolu koronaviru. Část těchto prostředků bude okamžitě přidělena jednotlivým odvětvím, zbývající část bude
uvolněna v příštích měsících. Počet případů neustále roste, a proto je prioritou
číslo jedna veřejné zdraví. Mezinárodní
společenství musí spolupracovat, aby se
posílila připravenost – v Evropě, v Číně
či jinde. Evropa zde hraje vedoucí úlohu.
Zemřelo již více než 2 600 osob. Nezbývá,
než se připravit na všech úrovních. Nový
balíček pomoci podpoří Světovou zdravotnickou organizaci a rozdělí finanční
prostředky tak, aby nebyly opomenuty
země se slabšími zdravotními systémy.
Cílem je omezit šíření nákazy na celosvětové úrovni.
V návaznosti na vývoj situace v Itálii
zvyšuje Komise podporu členským státům v rámci probíhající činnosti týkající
se plánování připravenosti a reakce na
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mimořádné události. Vzhledem k rapidnímu vývoji situace je třeba pomoc zvýšit. Proto se také tento týden do Itálie vypraví společná odborná mise Evropského
střediska pro prevenci a kontrolu nemocí
a Světové zdravotnické organizace, aby
poskytla pomoc italským orgánům.
Souvislosti
Nové financování z prostředků EU pomůže při odhalování a diagnostice nákazy, péči o nakažené osoby i prevenci dalšího přenosu v této kritické době.
Z balíčku podpory ve výši 232 milionů
eur:
• 114 milionů eur podpoří Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), zejména
celosvětový plán připravenosti a reakce.
Cílem je posílit připravenost a reakci na
mimořádné události v oblasti veřejného
zdraví v zemích se slabými zdravotními
systémy a omezenou odolností. Část
tohoto financování podléhá souhlasu
rozpočtových orgánů EU.
• 15 milionů eur bude dle plánu přiděleno v Africe, mimo jiné nadaci Institute
Pasteur v senegalském Dakaru, na podporu takových opatření, jako je rychlá
diagnostika a epidemiologický dozor.
• 100 milionů eur bude investováno na
naléhavě nutný výzkum související
s diagnostikou, terapeutikou a prevencí, z čehož 90 milionů eur prostřednictvím iniciativy pro inovativní léčiva,
partnerství mezi EU a farmaceutickým
průmyslem.
• 3 miliony eur budou přiděleny na mechanismus civilní ochrany EU pro repatriační lety občanů EU z čínského Wu-chanu.
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a trvalé zvyšování jednotkových nákladů
práce. Při plnění doporučení z roku 2019
vykázala Česká republika omezený pokrok. Při plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje dosahuje Česká republika
celkově pokroku.
Hlavní strukturální problémy analyzované v této zprávě, které poukazují na
konkrétní výzvy pro české hospodářství,
jsou následující:
• Chybí opatření, která by zajistila dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
• Zdanění práce je nadále vysoké, kdežto
daně z nemovitostí a environmentální
daně patří k nejnižším v EU.
• Ačkoli růst cen nemovitostí zpomaluje,
stoupající ceny snižují dostupnost bydlení.

• Systém sociální ochrany vykazuje určité nedostatky. Starší osoby, nezaměstnaní, rodiče samoživitelé a osoby
se zdravotním postižením čelí vyššímu riziku chudoby nebo sociálního
vyloučení. K chudobě a nerovnosti
přispívají faktory, jako je nadměrné
zadlužení, bezdomovectví a rostoucí
počet sociálně vyloučených lokalit.
Zdravotní a sociální služby a služby
dlouhodobé péče kromě toho nejsou
zcela připraveny na stále rychlejší
stárnutí obyvatelstva.
• Výsledky vzdělávání jsou negativně
ovlivněny menší atraktivností učitelského povolání, sociálně-ekonomickými
nerovnostmi a nízkými investicemi.

(KRÁCENO)
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PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ
KOMISE
Zpráva o České republice 2020
Průvodní dokument k SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU,
EVROPSKÉ RADĚ, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE A EUROSKUPINĚ
(výtažek)
Hospodářský růst bude v nadcházejících letech zpomalovat. Veřejné finance
sice neohrožují žádná krátkodobá rizika,
ale dlouhodobý výhled se vzhledem k nákladům souvisejícím se stárnutím obyvatelstva zhoršuje. Trh práce je stále silný,
ale další růst mohou brzdit nedostatek
pracovních sil a chybějící dovednosti
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• Pokrok v oblasti zlepšování dopravní
infrastruktury je pomalý, což brzdí soukromé investice.
• Podpora pro inovativní domácí podniky
je stále omezená.
• Nové digitální technologie nabízejí ekonomice možnosti, jak se stát inovativnější. Vzhledem k tomu, že páteř ekonomiky stále představuje automobilový
průmysl, lze očekávat, že se v České republice výrazně projeví technologická
změna. Robotizace, k níž dochází vlivem
zahraničních investic, již dnes tvoří významnou složku českého hospodářství.
V poslední době se k hlavním politickým prioritám zařadily také automatizace a umělá inteligence, avšak pokrok
v této oblasti by se měl teprve projevit.
K tomu, aby bylo možné podpořit hlubší ekonomickou změnu a využít jejích
přínosů, jsou zapotřebí přiměřené, účinné a udržitelné investice do dovedností.
• České regiony se potýkají s rozdílnými
problémy. Bohatší regiony trápí cenová
nedostupnost bydlení a tlak na příměstské dopravní sítě, kdežto v nejchudších
oblastech je problémem odlehlost, demografické tlaky, sociální vyloučení
a nedostatečné zaměření na důležité
oblasti, jako je transformace energetiky,
inovace a digitalizace.
• P ro ekonomickou změnu je zásadní
zlepšit výkonnost veřejného sektoru.
• Pro Českou republiku bude obtížné dosáhnout klimatické neutrality a opustit
využívání pevných fosilních paliv.
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