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Z domova
Ministr Toman: S německou ministryní Klöcknerovou jsme se shodli
na potřebě silného zemědělského
rozpočtu i dvouletém přechodném
období SZP
6. 3. 2020 – Tisková zpráva – O posílení rozpočtu na Společnou zemědělskou
politiku (SZP), podpoře malých zemědělců i problematice afrického moru prasat
(AMP) dnes jednal ministr zemědělství
Miroslav Toman s německou ministryní výživy a zemědělství Julií Klöcknerovou. Tématem dnešního jednání bylo
především vyjednávání podmínek nové
SZP. Obě strany se shodly, že rozpočet
na ni je třeba navýšit, aby byli zemědělci schopni plnit očekávání ve vztahu k ochraně životního prostředí a boji
s klimatickou změnou.
„Shodujeme se také na nutnosti zjednodušení budoucí SZP, která nesmí zatěžovat zemědělce zbytečnou byrokracií
a také jsme se shodli na dobrovolnosti
zastropování přímých plateb a definici
skutečného zemědělce. Oba tyto nástroje by neměly být povinné,“ řekl ministr
Toman.
Vzhledem k tomu, že reforma SZP
stále nebyla dokončena, je důležité připravit přechodné období. ČR stejně jako
Německo považuje za nezbytné dvouleté
přechodné období, aby se nová pravidla
stihla zavést do praxe a nevzniklo riziko, že zemědělci zůstanou bez podpor.
Společný postoj má ČR a Německo také
k zavedení tzv. redistributivní platby.
„Jde o platbu na první hektary, která
efektivně a jednoduše podpoří nejmenší farmáře. V zavedení tohoto nástroje
jsme se s německou ministryní jednoznačně shodli,“ řekl ministr Toman.
Tématem jednání byl také africký mor
prasat. Nákaza AMP je v Polsku jen 65
kilometrů od českých hranic a od německé hranice je tato vzdálenost dokonce jen 14 kilometrů. Německo proto
např. na části hranice s Polskem postavilo oplocení a dělá i další opatření.
„I v České republice jsme zavedli řadu
opatření, která minimalizují rozšíření
afrického moru prasat na našem území. Jako příklad mohu uvést celoroční
intenzivní lov prasat divokých, zákaz je-
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jich přikrmování, zákaz dovozu „trofejí“
z prasat divokých ze zemí s výskytem
AMP nebo zákaz používat v chovech
prasat seno a slámu ze zemí s výskytem AMP,“ uvedl ministr zemědělství
Miroslav Toman. Spolupráce v oblasti
prevence šíření chorob mezi ČR a Německem bude dle dnešní dohody pokračovat. Zástupci české Státní veterinární
správy jsou také právě dnes na pracovní
návštěvě u německých kolegů, kde řeší
podrobnosti kolem opatření k zabránění
šíření AMP.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Ministerstvo zemědělství spouští
krizovou infolinku pro dotazy spojené s koronavirem
16. 3. 2020 – Ministerstvo zemědělství
spustilo novou infolinku pro veřejnost
a podnikatele. Na čísle 221 814 595 bude
veřejnosti odpovídat na dotazy týkající
se koronaviru ve spojitosti s rezortem,
například s potravinářstvím, dotacemi,
potravinářskými firmami, zemědělskými
podniky, prvovýrobou, kontrolami provozů, lesními a zahradnickými školkami
atd. Infolinka bude v provozu v pracovní
dny od 8:00 do 16:30. Pro písemné dotazy začala fungovat mailová adresa: krizovalinka@mze.cz.
INFOLINKA MZE: 221 814 595
MAIL: KRIZOVALINKA@MZE.CZ
ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

Ministr Toman: Musíme udržet chod
zemědělství a potravinářství, pro
nadcházející měsíce je to zásadní
23. 3. 2020 – Tisková zpráva – Produkce a výroba potravin je naprosto zásadní pro zvládnutí krizové situace kolem
pandemie koronaviru. Ministerstvo zemědělství (MZe) chce proto zachovat
veškeré dotační programy v nezkrácené
výši, připravuje také nové nástroje, které pomohou udržet české zemědělství

v chodu. Případné utlumení výroby by
mohlo mít důsledky pro dostupnost
potravin v České republice, ale i pro dostupnost surovin na výrobu dezinfekcí.
„Tuzemské zemědělství a potravinářství nabývá v současné krizové situaci
ještě více na významu. Jde o strategické
sektory, které musíme za každou cenu
udržet v chodu, případné zastavení výroby mléka, masa či nezaložení letošní
úrody by mělo zásadní důsledky pro
dostupnost potravin v České republice,“ řekl ministr zemědělství Miroslav
Toman. Aby k tomu nedošlo, je podle
ministra nezbytné zachovat veškeré
plánované podpory pro všechny sektory
v původně plánované výši. Pro zemědělství a potravinářství připravuje MZe
výrazné navýšení finančních prostředků
u existujících programů Podpůrného
a garančního rolnického a lesnického
fondu. Navýšit chce také národní financování u Programu rozvoje venkova.
„Všechna tato opatření směřují k udržení zemědělské a potravinářské výroby,
nemůže být řeč o nějakém dorovnávání
ztráty. Je třeba si uvědomit dopady, které
může utlumení zemědělství mít i na odvětví, které si s ním spojí málokdo. Třeba
pro výrobu dezinfekcí je naprosto klíčová produkce lihu z cukrové řepy,“ uvedl
ministr Toman. Udržení dostatečného financování se týká rovněž lesního hospodářství, přerušení podpor pro vlastníky
lesů by mohlo způsobit nevratné škody
a výrazně zhoršit boj proti kůrovci.
„Po vládě budu chtít uvolnit v rámci již schváleného programu na pomoc
nestátním vlastníkům lesů zbývající
prostředky ve výši 1,3 miliardy korun.
Pokud nebudou zničené lesy včas obnoveny, hrozí nám ekologická katastrofa, ze které se nevzpamatujeme dlouhé
roky,“ upozornil ministr Toman.
MZe v souvislosti s nouzovými opatřeními ohledně šíření koronaviru monitoruje situaci v zemědělských a zpracovatelských podnicích a hledá možnosti, jak
sektoru co nejúčinněji pomoci. Kromě
jiných opatření ministr Miroslav Toman
s rektory zemědělských univerzit vyzval
studenty, aby se zapojili do prací v zemědělském, potravinářském a lesnic-
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kém sektoru. Zemědělcům Ministerstvo
zemědělství a jemu podřízené organizace pomáhají také posunutím některých
termínů podání žádostí či omezením
množství kontrol.
MZe také spustilo infolinku pro veřejnost a podnikatele. Na čísle 221 814 595
odpovídá na dotazy týkající se koronaviru ve spojitosti s rezortem. Infolinka
je v provozu v pracovní dny od 8.00 do
16.30. Pro písemné dotazy funguje mailová adresa: krizovalinka@mze.cz.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Na zvýšení soběstačnosti dostanou
zemědělci a potravináři navíc 4,3 miliardy korun, rozhodla vláda
26. 3. 2020 – Tisková zpráva – Celkem
až 4,3 miliardy korun navíc z rozpočtové rezervy státu dostanou na pomoc se
zvládnutím současné krize čeští zemědělci a producenti potravin. Rozhodla o tom
dnes vláda. Peníze, které budou moci
primárně čerpat malé a střední podniky,
mají především zvýšit soběstačnost České republiky a snížit její závislost na dovozech. Menší část prostředků půjde také
na boj proti kůrovci. „Hlavním smyslem
námi navržených opatření je zajištění potravinové soběstačnosti našich obyvatel
a podstatné navýšení výrobních kapacit
potravinářského průmyslu. V současné
krizové situaci se ještě více ukazuje zásadní význam tuzemského zemědělství
a potravinářství,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Vláda dnes odsouhlasila navýšení rozpočtu na Program rozvoje venkova o 3,3
miliardy korun. Většina peněz, celkem
2,3 miliardy korun, by měla jít na investice do zemědělských podniků. Šest
set milionů korun dostanou zemědělci
na zlepšení životních podmínek zvířat,
zbylých 400 milionů korun dostanou
lesníci na pořízení techniky pro boj s kůrovcem. O 1 miliardu korun dnes vláda
svým rozhodnutím posílila také rozpočet Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). V rámci
stávajících programů PGRLF refunduje
část předepsaných úroků z komerčních
úvěrů. Jde zejména o investiční úvěry,
v jejichž rámci komerční banky financují
investiční činnost zemědělských podnikatelů a podnikatelů v oblasti lesnictví.
„Chceme maximálně vyjít vstříc našim
klientům v této krizové době. Jejich
požadavky budeme individuálně posu-
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zovat, abychom jim pomohli co možná
nejvíce eliminovat negativní dopady na
jejich podnikání,“ uvedl předseda představenstva PGRLF Vladimír Eck.
Fond bude v odůvodněných případech akceptovat odložení splátek
u stávajících komerčních úvěrů. Bude
tedy poskytovat úrokovou podporu
i na splátkách, které budou na základě
ujednání mezi úvěrující bankou a klientem PGRLF odloženy oproti původnímu splátkovému kalendáři, a to při
dodržení maximálních lhůt uvedených
v pravidlech programu. V případě úvěrů
poskytnutých přímo společností PGRLF
lze žádat o uvolnění či snížení zástav
peněžních vkladů, které nyní slouží
jako zajištění poskytnutých úvěrů. Bude
umožněn i odklad splátek jistiny úvěrů
poskytnutých PGRLF, a to vždy na základě individuálního posouzení.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Příjem Jednotných žádostí se prodlužuje o měsíc do 15. června. Rozhodl o tom ministr zemědělství Miroslav Toman
26. 3. 2020 – Tisková zpráva – Ministr
zemědělství Miroslav Toman prodloužil
termín příjmu tzv. Jednotných žádostí
až do 15. června 2020. Žadatelé tak získají více času na přípravu příslušných
žádostí a zajištění podkladů v současné
omezené krizové situaci. Na základě Jednotných žádostí se zemědělcům vyplácejí hlavní zemědělské dotace, ročně tak
získají více než 30 miliard korun. „V souvislosti s krizovou situací způsobenou
pandemií koronavirem jsem se rozhodl
prodloužit termín pro příjem Jednotných žádostí až do 15. června 2020. Tento postup nám umožní zvláštní opatření
Evropské komise, ke kterému se v současné době připravuje legislativní výjimka. Chci ujistit zemědělce, že výplata
podpor není ohrožena. Za loňský rok
jsou dotace v rámci Jednotných žádostí
téměř vypořádány,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Díky legislativní výjimce bude moci
Ministerstvo zemědělství posunout
termín pro příjem žádostí u řady plateb poskytovaných z evropských fondů.
Zejména jde o přímé platby, jako jsou
SAPS, greening, platbu pro mladé zemědělce či podporu citlivých sektorů, dále
plošné platby Programu rozvoje venkova (PRV), tedy například podpora ANC,

Agroenvironmentálně-klimatická opatření a Ekologické zemědělství, a platby
na zvířata – podpora pro opatření Dobré
životní podmínky zvířat.
V rámci Jednotné žádosti se vyplácejí
hlavní zemědělské dotace. Mezi zemědělce se tak rozdělí více než 30 miliard korun ročně, většina peněz je z EU. Příjem
žádostí začne podobně jako v předchozím
roce v první polovině dubna. Konkrétní
datum bude ještě upřesněno a zveřejněno
na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Posun termínu
do 15. června se bude týkat také podávání žádostí o zařazení do pětiletých, resp.
dvouletých navazujících závazků pro Agroenvironmentálně – klimatické opatření
a opatření Ekologické zemědělství. Dále
žádostí na platby na zalesňování zemědělské půdy či plošná lesnická opatření
PRV. Celkem musí být v krátkém mezidobí novelizováno 16 právních předpisů –
nařízení vlády, která stanovují podmínky
pro výše zmíněné platby. Prodloužení termínu ukončení z původního termínu 15.
května na 15. června poskytne žadatelům
čas pro přípravu příslušných žádostí a zajištění potřebných podkladů v současné
krizové situaci.
Výplata dotací v rámci Jednotné žádosti za rok 2019 není ohrožena. Loni
obdržel SZIF od zemědělců 30 798 Jednotných žádostí. To odpovídá v souhrnu
za všechny platby a opatření 159 025 žádostí o dotaci v objemu zhruba 32,2 mld.
Kč. K dnešnímu dni bylo vydáno již 153
925 rozhodnutí v souhrnné částce zhruba 30,3 mld. Kč. Z toho bylo zemědělcům
proplaceno 129 727 žádostí v celkové
výši zhruba 28,1 mld. Kč.
V porovnání s rokem 2018, kdy bylo
podáno v souhrnu za všechny dotační
tituly celkem 156 882 žádostí o dotaci,
bylo za srovnatelné období předchozího
roku vydáno 150 942 rozhodnutí, tzn.
nárůst v letošním roce o téměř dvě procenta. U vyplacených žádostí, kterých
bylo za srovnatelné období předchozího roku vydáno 127 034, činí nárůst
2,11 %. Celková vyplacená částka je vyšší
o zhruba 635,3 milionu Kč.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím
na integrovanou produkci ovoce,
vinné révy, zeleniny a jahodníku
Praha 16. března 2020 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokraču-
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je ve vyplácení dotací na Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO),
o které si zájemci požádali v loňském
roce. Jedná se o dotace na integrovanou
produkci ovoce, vinné révy, zeleniny
a jahodníku. Zemědělcům bude rozdělena podpora v celkové výši přes 371 milionů korun.
K dotaci na integrovanou produkci
ovoce (podopatření A) bylo v roce 2019
podáno 317 žádostí. Zájemcům bude rozdělena částka 101 486 717 korun. Žádost
o dotaci na základní a nadstavbovou
ochranu vinic (podopatření B1 a B2) podalo 674 zájemců, mezi něž bude rozdělena částka 189 476 621 korun. O dotaci
na integrovanou produkci zeleniny a jahodníku (podopatření C1 a C2) požádalo
96 zájemců, kterým bude rozděleno 80
464 796 korun.
Tato opatření podporují komplexní hospodaření v sadech, vinicích a na
orné půdě s minimalizací vstupů, které
využívá postupy a technologie šetrné
k životnímu prostředí. Žadatelé jsou
povinni dodržovat zákaz používání
stanovených účinných látek, provádět
rozbory půdy a dodržovat předepsané
postupy údržby sadů, vinic a požadavky
na pěstování zeleniny v systému integrované produkce.
Uvedené dotační tituly jsou součástí Agroenvironmentálně-klimatických
opatření a spadají pod tzv. neprojektová opatření v rámci Programu rozvoje
venkova (PRV). Žádost o dotaci se podává prostřednictvím Jednotné žádosti.
Informace o výpočtu platby jsou uvedeny v Příručce pro žadatele pro rok 2019,
která je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / PRV, v sekci „Ke stažení“, ve složce „Metodiky a příručky“.
Dotaci lze poskytnout pouze na základě pravomocného rozhodnutí. Výplatu
je možné urychlit vzdáním se práva na
odvolání. Tento právní úkon je však třeba učinit teprve po obdržení rozhodnutí. Dřívější podání nemá právní účinek.
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“. Lze jej podat jedním
z následujících způsobů:
•p
 rostřednictvím Portálu farmáře,
•p
 řes datovou schránku,
• osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF,
• poštou,
• e-mailem s uznávaným elektronickým
podpisem na adresu podatelna@szif.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF
prostřednictvím telefonního čísla 222
871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.
LENKA REZKOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ SZIF
KONTAKT: LENKA REZKOVÁ, TISKOVÁ
MLUVČÍ SZIF, TEL.: +420 222 871 668, MOBIL:
+420 733 696 550, E-MAIL: PRESS@SZIF.CZ

Informace o chodu Komise inspekce
pro hodnocení a zatřiďování vín
V termínu od 1. 4. 2020 se spouští
chod Komise v provizorním režimu

souvisejícím s pandemií virového
onemocnění COVID 19 za níže uvedených podmínek: vzorky budou přijímány do komise pouze v pondělí
a středu po předchozí telefonické domluvě (či e-mailem) od 8:00 do 14:00,
maximální počet napříjmovaných
vzorků během pondělí a středy vždy
pro následující týden bude 180 kusů,
až do odvolání.
Počet vzorků je volen s ohledem na
nutnou regulaci plynulého zajištění
chodu Komise a rovnoměrné uspokojení potřeb výrobců. Více na stránkách
SZPI.
SV ČR, 30. 3. 2020

Uznaný množitelský materiál révy z ČR může mít následující návěsky:
K výsadbě běžných vinic jsou určeny modrá (certifikovaný materiál) a zatím ještě
i žlutá (standard).

ZDROJ: ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY SDRUŽENÍ ŠLECHTITELŮ RÉVY VINNÉ, Z. S., AUTOR
ÚKZÚZ

K výsadbě běžných vinic jsou určeny modrá (certifikovaný materiál) a zatím ještě i žlutá (standard)
Zdroj: Zápis z valné hromady Sdružení šlechtitelů révy vinné, z. s., autor ÚKZÚZ
zpět
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a okresů kde hospodaří, popř. si je možné zvolit meteostanice a vybrat modely
prognózy výskytu u vybraných škodlivých organismů.
Součástí nabídky je i možnost zaslat
informaci o případném potvrzeném výskytu vybraných karanténních škodlivých organismů na území ČR, což ocení
především bramboráři nebo pěstitelé
okrasných rostlin. Po uložení svých požadavků přijdou následující den ráno do
e-mailové schránky uživatele veškeré
zvolené informace, a to v jednoduchých
interaktivních tabulkách. Tyto služby
lze například využít i k informovanosti
o situaci s kalamitním přemnožením
hraboše polního v daném okrese či okresech.
Tento nový uživatelský účet tak posouvá nabídku rostlinolékařských informací ÚKZÚZ opět o něco blíže individuálním požadavkům pěstitelské praxe,
kde je třeba často věci řešit operativně.
V průběhu letošního roku bychom rádi
zpřístupnili tuto možnost prostřednictvím Google účtu nebo Facebooku
i dalším uživatelům Rostlinolékařského
portálu.
Postup, jak si správně nastavit rozsah
požadovaných informací je k dispozici
v krátkém videomanuálu.

Letos nebyl žádný žadatel pro novou
výsadbu révy krácen
5. 3. 2020 – Tisková zpráva – V roce
2020 je pro novou výsadbu révy vyčleněno 181,4 hektarů. Tato stanovená kvóta
nebyla překročena. ÚKZÚZ v zákonném
termínu přijal 173 žádostí na celkovou
výměru 181,2 ha. To znamená, že v letošním roce 2020 nedojde ke krácení výměr
u jednotlivých žadatelů. Žadatelé obdrží
výměru v plném rozsahu tak, jak uvedli
na žádosti. Uspokojeni v letošním roce
budou i ti žadatelé, kteří požadovali povolení nové výsadby na pozemky ležící
mimo viniční trať.
Tradičně bylo nejvíce žadatelů z vinařské oblasti Morava, 31 % z velkopavlovické a stejně tak ze slovácké podoblasti, 14 % z mikulovské a 9 % ze
znojemské podoblasti. Ze všech došlých
žádostí bylo necelých 11 % z vinařské
oblasti Čechy, 3 % z mělnické a 1 % z litoměřické podoblasti.
V roce 2018 došlo ke krácení výměr
žadatelů, kteří měli pozemky mimo viniční trať a dostali tak pouhá 3 % z požadované plochy. V roce 2019 byli 20 %
kráceni i žadatelé, mající pozemky ve viniční trati. Rok 2020 je tak pro žadatele
o novou výsadbu úspěšný.

IVANA KRŠKOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ,

IVANA KRŠKOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ ÚKZÚZ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
ZEMĚDĚLSKÝ

Aktuální data o škůdcích a patogenech přímo do e-mailu
20. 3. 2020 – Tisková zpráva – Od
března je možno nechat si zasílat novinky z Rostlinolékařského portálu
ÚKZÚZ přímo do e-mailu dle individuálně navolených parametrů. Aktuální
informace z monitoringu výskytu sledovaných škodlivých organismů, výstupy prognostických modelů či jiné
aktuality tak získáte pravidelně každé
ráno v 6:00.
Pro uživatele s účtem na Portálu farmáře (osoby podnikající v zemědělství)
je od března možné nastavit účet pro
bezplatné zasílání novinek z Rostlinolékařského portálu. Toto nastavení je
možné pouze po přihlášení do „svého
e-AGRI“, kde se pak přes aplikaci Ministerstva zemědělství, nebo přímo ze stránek ÚKZÚZ klikne na Rostlinolékařský
portál, kde si uživatel nastaví rozsah zasílaných informací dle vlastní potřeby:
aktuální informace o výskytech škodlivých organismů z plodin, které pěstuje
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Výskyt hraboše polního v únoru
2020
6.3.2020 – Tisková zpráva – Zhodnocení stavu populace hraboše polního za
únor 2020 potvrzuje obecný pokles populací a lze jej srovnat s jarem 2019. Celorepublikový průměr intenzity hrabošů
je však na 13násobku prahu škodlivosti,
což představuje vysoké riziko ohrožení
zemědělských porostů vzhledem ke zvýšené aktivitě hrabošů v jarním období.
Nejvyšší nárůst výskytu hraboše je na
Vysočině.
Únorová data z monitoringu výskytu
hraboše polního potvrzují obecný pokles
populací hrabošů (z lednového průměru
1133 aktivních východů z nor / ha na
655 aktivních východů z nor /ha, tedy
pokles o 56 %). Na jaře 2019 bylo v tuto
dobu průměrně 625 aktivních východů z nor / ha. S ohledem na jarní práh
škodlivosti, který není 200, nýbrž pouze 50 aktivních východů z nor / ha, je
však současný celorepublikový průměr

intenzity výskytu hraboše na 13násobku
prahu škodlivosti, což stále představuje
velmi vysoké riziko ohrožení zemědělských porostů. Toto riziko je dáno mimo
jiné především tím, že příroda vstupuje
do jarního aspektu a aktivita hrabošů
(zejm. shánění potravy a reprodukce) se
začíná zvyšovat.
Populační hustoty hrabošů prokazatelně klesají na plochách s travními
porosty a víceletými pícninami. Na
plochách osetých ozimy se stav liší
pole od pole. Někde populace poklesly,
někde populace začínají zakládat nové
kolonie. Stále platí, že rozšíření hraboše v krajině je mozaikovité a jeho další
expanze je závislá na vnějších i vnitřních podmínkách, které v populacích
panují.
Z únorového monitoringu intenzity výskytu hraboše tedy vyplývá, že ve
většině českých krajů dochází k nárůstu
rizika ohrožení zemědělských porostů.
Razantní, čtyřnásobný nárůst je patrný
v kraji Vysočina, kde škodlivost hraboše
stoupla z původních 360 na 1460 %. Potvrzuje to tak již avizovaný předpoklad,
že gradace hraboše může v tomto roce
zasáhnout řadu okresů v české části republiky. V krajích, původně zasažených
hrabošem nejvíce, riziko ohrožení porostů mírně stoupá – Jihomoravský kraj
či stagnuje – Zlínský a Olomoucký kraj.
Avšak s ohledem na celkově dosažená
procenta prahu škodlivosti je i v těchto
krajích riziko pro zemědělské porosty
stále značně vysoké.
Postup při řešení kalamitního přemnožení hraboše je zveřejněn na webu
ÚKZÚZ.
ZDROJ: ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ
ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Pozastavení realizace náběru žádostí
v rámci všech programů na získávání
pracovníků ze zahraničí
V souvislosti s vyhlášením nouzového
stavu v ČR a s ním souvisejících opatření týkající se cestování do/z ciziny
dochází s účinností od 13. března 2020
od 24,00 hodin k pozastavení náběrů žádostí u všech pobytových titulů v rámci
řízené ekonomické migrace. V gesci Ministerstva zemědělství se jedná o žádosti
v Programu Mimořádné pracovní vízum
pro státní příslušníky Ukrajiny pracující
v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví, nicméně stejně pozastaveny jsou
i náběry žádostí v rámci Programu kva-
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lifikovaný zaměstnanec v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Toto opatření
platí do odvolání.
Podle informace Ministerstva práce
a sociálních věcí nebudou do odvolání
ani ze strany Úřadů práce přijímány žádosti o pracovní povolení.
JAN PETR ROMAN, MINISTERSTVO
ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, 13. 3. 2020

Nabídka volných pracovníků z Ukrajiny do zemědělství
20. 03. 2020 V návaznosti na požadavky některých sdružení a asociací na řešení platnosti schengenských
pracovních víz a pracovních povolení
bych rád odkázal na usnesení vlády 248
z 13. 3. 2020 o automatickém prodloužení obou titulů.
Při prověřování stavu na MPSV jsem
byl informován o výrazné vlně propouštění ukrajinských pracovníků a o snaze
jejich zaměstnání v ČR. Podle informace
MPSV se automatické prodloužení týká
nejen stávajícího pracovního zařazení, ale
Úřady práce vyřizují (údajně velice rychle)
i nové žádosti ukrajinských pracovníků,
kteří přišli o zaměstnání a našli si práci
u jiného zaměstnavatele tak, aby mohli
využít prodloužení svého schengenského
víza. Toho mohou využít noví zaměstnavatelé v ČR.
Doporučení, na která pracoviště Úřadu práce se obrátit: https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
ČR A MINISTERSTVO ZEMĚDĚSTVÍ ČR

AGROPRACE.cz – studenti na zkušenou do zemědělského provozu, lesů,
rybářství
20. 03. 2020 Práce pro studenty do
oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství
apod.
Mnozí se budete potýkat s problémem získat sezónní pracovníky či zajistit současnou výrobu/služby. Zaučte
naše studenty, ať něco umí pro život.
Vyplatí se to jim a vyplatí se to i českému zemědělství/lesnictví. Až bude
nabídek na portálu agroprace.cz více,
hromadně vyrozumíme studenty ČZU,
Mendelu a JČU.

Brigádníci k dispozici + Aktuální informace o zaměstnávání
Dobrý den členové SV ČR,
doufám, že v této nelehké situaci, která nás všechny zastihla nepřipravené,
zvládáte alespoň v nějaké míře nadále
pokračovat ve vaší činnosti. Chtěla bych
vás informovat, že se nám hlásí vysoký
počet zájemců o brigády. Jedná se převážně o pracovníky z projektů, které byly
vlivem okolností ukončeny a ocitli se ve
finanční nejistotě. Naše mise je nyní
jasná, propojit tyto kandidáty s vámi
a pokusit se tak pomoci udržet chod domácností a firem. Jsme připraveni vám
tyto kandidáty zprostředkovat v rámci
zrychlených smluvních podmínek, aby
k vám mohli nastoupit co nejdříve.
Pochopitelně teď neprobíhají osobní pohovory, ale zhruba 70% kandidátů jsme již dříve pomáhali zaměstnat
a známe je. Lékařská prohlídka v případě brigády není nutná. V ostatních
případech je dle vládního usnesení nahrazena čestným prohlášením. Protože
jsme subjekt, který se dlouhodobě věnuje i zaměstnávání cizinců, můžeme Vám
dát informační podporu i v rámci této
problematiky. Je zřejmé, že řada pracovníků ze zahraničí bude nucena v důsledku stávající krize odjet z území ČR,
ať už z důvodů osobních nebo poklesu
ekonomiky.
Poslední změna je, že cizinci mohou
změnit zaměstnavatele, aniž by museli čekat 6 měsíců a až poté žádat, jako
tomu bylo doposud. Nově stačí změnu ohlásit. Pokud se vás zaměstnávání
cizinců týká, doporučujeme sledovat
stránky MVČR. Věřím, že tento stav
brzy skončí a že to všichni zvládneme!
Těším se, až se budeme moci bez obav
potkávat a pracovat jako tomu bylo doposud.
Pokud byste potřebovali pomoci
v rámci legislativy zaměstnanosti, chtěli
si něco ověřit, zeptat se.. prosím neváhejte se ozvat, jsme tu stále pro vás. Můžete se na nás obrátit i s nestandardními
potřebami, pokud to bude v našich silách, pokusíme se pomoci, případně vás
nasměrujeme dál.
A především doufám, že jste v pořádku!
S úctou,
ALICE SOUKUPOVÁ, BUSINESS
DEVELOPMENT SPECIALIST, GRAFTON
RECRUITMENT S.R.O. | BENEŠOVA 14/16 |

WEB: HTTPS://AGROPRACE.CZ/ VLOŽIT

602 00 BRNO M +420 602 436 126 | T +420 542

NABÍDKU (PO REGISTRACI) LZE ZDE:

424 511 WWW.GRAFTON.CZ | BUSINESS.

HTTPS://AGROPRACE.CZ/VLOZIT-NABIDKU/

DEVELOPMENT@GRAFTON.CZ | FACEBOOK
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PGRLF přijímá opatření na podporu
českých zemědělců
Společnost Podpůrný a garanční
rolnický a lesnický fond, a.s. přijala
opatření k podpoře zemědělců, jejichž
podnikání je ohroženo v souvislosti se
současnou krizovou situací související
s šířením nákazy COVID-19. Společnost
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický
fond, a.s. si je vědoma nastalé situace na
českém trhu, a s tím spojenou potřebu
českého zemědělství. PGRLF se proto ve
spolupráci s Ministerstvem zemědělství
zapojilo do větší podpory tohoto klíčového sektoru a přijalo níže uvedená
opatření.
„Vzhledem k tomu, že produkce a výroba potravin je naprosto zásadní pro
zvládnutí krizové situace kolem pandemie koronaviru, přicházíme s nástroji,
které pomohou udržet české zemědělství v chodu. Je například nezbytné zachovat veškeré plánované podpory pro
všechny sektory v původně chystané
výši. Pro zemědělství a potravinářství
jsme připravili výrazné navýšení finančních prostředků u existujících programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu,“ řekl ministr
zemědělství Miroslav Toman. „Chceme
maximálně vyjít vstříc našim klientům
v této krizové době. Jejich požadavky
budeme individuálně posuzovat, abychom jim pomohli co možná nejvíce
eliminovat negativní dopady na jejich
podnikání. Pro tyto účely bude pro rok
2020 z Ministerstva zemědělství navýšen rozpočet společnosti PGRLF o 1
mld. Kč,“ dodal předseda představenstva PGRLF, Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck.
V tomto ohledu bude společnost
PGRLF v odůvodněných případech akceptovat odložení splátek u stávajících
komerčních úvěrů, bude tedy poskytovat úrokovou podporu i na splátkách,
které budou na základě ujednání mezi
úvěrující bankou a klientem PGRLF
odloženy oproti původnímu splátkovému kalendáři, a to při dodržení maximálních lhůt uvedených v pravidlech
programu. V případě úvěrů poskytnutých přímo společností PGRLF lze
žádat o uvolnění či snížení zástav peněžních vkladů, které nyní slouží jako
zajištění poskytnutých úvěrů, a dále
pak bude umožněn i odklad splátek
jistiny úvěrů poskytnutých PGRLF,
a to vždy na základě individuálního
posouzení.
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Veškeré žádosti klientů je možné podat elektronicky a budou individuálně
posouzeny.
PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ
A LESNICKÝ FOND, A.S., AUTOR: BARBORA
ŠENFELDOVÁ, 24. 3. 2020

Zničení výrobků z révy vinné 25. 2.
2020
Účel stanoviska
Účelem tohoto stanoviska je vymezit
případy, kdy inspektor vydává opatření,
kterým nařídí zničení výrobků z révy
vinné (dále také jen “opatření o zničení“) dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b)
bod 2 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní
zemědělské a potravinářské inspekci, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 146/2002 Sb.“)
Právní rámec
Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b)
bod 2 zákona č. 146/2002 Sb. inspektor
vydá opatření, kterým kontrolované
osobě nařídí na náklad kontrolované
osoby, pokud není zvláštním právním
předpisem stanoveno jinak, zničení výrobků z révy vinné, které nelze uvést na
trh podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie o společné organizaci
trhů se zemědělskými produkty. Citované ustanovení odkazuje na čl. 80 odst. 2
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince
2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty
a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72,
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES)
č. 1234/2007 (dále jen „nařízení č.
1308/2013“).
Podle čl. 80 odst. 2 nařízení č.
1308/2013 výrobky uvedené v příloze VII
části II tohoto nařízení (druhy výrobků
z révy vinné) se neuvádějí na trh v Unii,
pokud:
• b yly podrobeny enologickým postupům, které nejsou v Unii povoleny
• b yly podrobeny enologickým postupům, které nejsou povoleny na vnitrostátní úrovni; nebo
• nejsou v souladu s pravidly stanovenými v příloze VIII nařízení č. 1308/2013.
Jak vyplývá z dikce citovaného ustanovení, opatření o zničení lze vydat pouze ve vztahu k nepovoleným enologickým postupům nebo nejsou-li dodržena
pravidla stanovená v příloze VIII nařízení č. 1308/2013.
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Povolené enologické postupy a omezení, které se použijí při výrobě a ošetření výrobků z révy vinné jsou uvedeny
dle čl. 3 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/934, kterým
se doplňuje nařízení EP a Rady (EU)
č. 1308/2013, pokud jde o vinařské oblasti, kde lze zvýšit alkohol, povolené
enologické postupy a omezení týkající
se výroby a ošetření výrobků z révy vinné, minimální procentní podíl alkoholu
pro vedlejší výrobky a jejich likvidaci
a zveřejnění složek OIV (dále jen „nařízení (EU) 2019/934“) v příloze I tohoto nařízení (příloha I se člení na části
A až D). Jiným postupům než vymezeným v příloze I částech A až D nařízení
(EU) 2019/934 tedy nelze výrobky z révy
vinné podrobit – jedná se o nepovolené
enologické postupy a ošetření výrobků
z révy vinné.
Níže uvádíme situace, ve kterých inspektor vydá opatření o zničení výrobků z révy vinné (kurzívou jsou uvedeny
výjimky):
A) pokud ve smyslu provedených laboratorních analýz bude zjištěno, že
víno nevyhovuje požadavkům stanoveným v čl. 3 nařízení (EU) 2019/934
(tedy příloze I části A až D), bude zničeno v souladu s ustanovením článku
10 odst. 1 nařízení (EU) 2019/934.
Inspektor opatření o zničení nevydává –
v případech nedodržení „podmínek a mezí
použití“ povolených enologických sloučenin dle přílohy I části A tabulky 2 nařízení (EU) 2019/394 – především kyselina
L-askorbová, sorban draselný, kyselina
citronová a kyselina metavinná, dále překročení mezní hodnoty pro obsah oxidu siřičitého ve víně stanovené v příloze I části
B nařízení (EU) 2019/934. Předmětné víno
lze stáhnout z trhu a přepracovat – meze
použití jsou nastaveny vždy pro situaci při
uvádění na trh k přímé lidské spotřebě.
B) v případě, že se bude jednat o falšování
produktu ve smyslu § 3 odst. 2 písm. a)
body 1 a 2 zákona č. 321/2004 Sb.
C) v případě nadlimitního obohacování
čerstvých vinných hroznů, částečně
zkvašeného hroznového moštu, mladého vína v procesu kvašení nebo
hroznového moštu přídavkem sacharózy dle přílohy VIII, část I, oddíl
A nařízení č. 1308/2013.
V případě přívlastkového vína, výrobce
víno sestupní do kategorie jakostního
vína (odrůdového nebo známkového),
pouze v případě, že bude splňovat požadavky přílohy VIII, části I, oddílu A nařízení č. 1308/2013.

D) v případě zjištění konzervačních látek u přívlastkových vín (např. kyselina benzoová)
V případě nálezu kyseliny sorbové ve vínech s přívlastkem, výrobce víno sestupní do kategorie „jakostní víno“ (odrůdové,
známkové), v případě, že produkt splňuje
požadavky na tato vína.
E) v případě zjištění rezidua pesticidů,
ochratoxinu A
Česká republika neumožnila v mezích
čl. 80 odst. 2 nařízení (EU) 1308/2013 použití nevyhovujících výrobků v lihovaru
nebo octárně. Výrobky, které podle tohoto stanoviska musí být zničeny, tudíž
není možné nechat přepracovat.
HTTPS://WWW.SZPI.GOV.CZ/CLANEK/
ZNICENI-VYROBKU-Z-REVY-VINNE.ASPX

Aktuální informace o stavu vodních
zdrojů a suchu k 23. 3. 2020
Ministerstvo zemědělství předkládá
stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu
vodních zdrojů. Správci povodí situaci
monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.
1. POVRCHOVÉ VODY
Hladiny sledovaných toků byly v průběhu minulého týdne setrvalé nebo mírně klesaly. V porovnání s předchozím
týdnem byly hladiny toků většinou nižší
o –2 až –30 cm, ojediněle byly rozdíly
i větší. V porovnání s dlouhodobými
březnovými průměry byly hladiny nejčastěji v rozmezí od 30 do 85 % Qm,
v povodí horního Labe, Jizery, horní
Vltavy a horní Moravy byly v důsledku
dotace průtoků vodou z tajícího sněhu
i mírně nadprůměrné. Z hlediska hydrologického sucha se situace v tomto týdnu mírně zhoršila, toky s průtoky pod
hranicí sucha se prakticky nevyskytují
(ojediněle v povodí Dyje).
PODZEMNÍ VODY (k 17. 3. 2020)
Stav podzemních vod ve srovnání
s předchozím týdnem při porovnání
s dlouhodobými hodnotami na křivce překročení stagnoval a zůstal mírně
podnormální. K mírnému zhoršení stavu
došlo pouze v několika povodích na Moravě, a to z normálního na mírně podnormální stav (povodí Opavy, Olše a Ostravice, střední a dolní Moravy). Naopak ke
zlepšení z mírně podnormálního na normální stav došlo ve dvou povodích v Čechách (povodí Labe od Orlice po Doubra-
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vu a dolní Sázavy). Žádné povodí není
hodnoceno jako silně až mimořádně nadnormální. Povodí horní Moravy zůstalo
mírně nadnormální. Normální zůstala
povodí horní Sázavy, horní Ohře, Lužické Nisy, Smědé, Odry, Svratky a Svitavy.
V převážné většině povodí v Čechách,
v povodí Osoblahy, Bečvy, Jihlavy a Dyje
je stav podzemní vody hodnocen jako
mírně až silně podnormální. Mimořádně podnormální zůstala oblast soutoku
Dyje a Moravy. Hladina v mělkých vrtech
ve srovnání s předchozím týdnem v ČR
v průměru převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu. Počet mělkých
vrtů s mírně až silně nadnormální hladinou poklesl a tvoří 6 % všech objektů.
Počet vrtů, u kterých je hladina v mezích
normálu, se téměř nezměnil a tvoří 48 %
všech objektů. Počet mělkých vrtů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální
nebo mimořádně podnormální úrovně
hladiny tj. silného či mimořádného sucha, zůstal setrvalý a tvoří 32 % všech
objektů. Počet pramenů, u kterých bylo
dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální vydatnosti, tj. silného
či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu výrazně nezměnil a tvoří 36 %
všech objektů.
STAV HLADINY VODNÍCH TOKŮ
Povodí Moravy, s. p. – v uplynulém týdnu se objevily srážky v týdenním úhrnu
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Vybrané vodárenské nádrže
Název
vodního díla

Celkový objem
zásobního
prostoru
[mil. m3]

Naplnění zásobního prostoru [%]
23. 3. 2019

16. 3. 2020

23. 3. 2020

Vranov

79,668

99

77

79

Vír

44,060

100

100

100

Mostiště

9,339

100

100

100

Hubenov

2,394

100

90

94

Slušovice

7,245

100

100

100

Karolínka

5,813

99

95

90

Vybrané vodárenské nádrže
Název
vodního díla

Celkový objem
zásobního
prostoru
[mil. m3]

Nové Mlýny
Brno

Naplnění zásobního prostoru [%]
23. 3. 2019

16. 3. 2020

23. 3. 2020

58,039

100

100

100

13,023

96

84

93

Letovice

9,015

57

72

73

Dalešice

62,986

100

78

79

Bystřička

0,852

99

85

85

Plumlov

2,884

100

93

98

do 10 mm. Díky tomu jsou průtoky většinou setrvalé. Sníh v horských oblastech
se vyskytuje již pouze ojediněle. Průměrné průtoky v povodí Dyje se pohybují
v rozmezí 15 – 50 % průměrných březnových hodnot. Nižší hodnoty průtoků

jsou především v profilech pod vodními
nádržemi, kde probíhá plnění zásobních
prostor. V povodí Moravy se průtoky pohybují v rozmezí 20 – 120 % QIII. Závěrovým profilem ve Strážnici protéká největší moravskou řekou Moravou 50 % QIII.
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Povodí Moravy, s. p. – většina nádrží
má plné nebo téměř plné zásobní prostory, na ostatních nádržích pokračuje
postupný vzestup hladin vlivem lehce
zvýšených přítoků. Jedná se především
nádrže v povodí Dyje. Za uplynulý týden
bylo nejvíce vody zachyceno na nádrži
Vranov (1,3 mil. m3 ). Celkem bylo ve
významných vodních nádržích v povodí Moravy a Dyje zachyceno cca 2,8 mil.
m3 . Nadále platí, že z nádrží je dlouhodobě vypouštěno nezbytné minimum.
Na VD Koryčany je hladina uměle snížena z důvodu mimořádných manipulací.
Vodárenské odběry jsou zabezpečovány
v požadovaných množstvích.
Povodí Moravy, s. p. – z nádrží bude
i nadále vypouštěno požadované minimální množství. Mírně zvýšené přítoky
do nádrží jsou využívány k dalšímu plnění
volných zásobních prostor nádrží. V případě naplnění nádrží se vypouští veškerý přitékající přítok a hladina se udržuje
v úrovni maximální zásobní hladiny. Již
se objevují první požadavky na navýšení
odběrů z vodních toků pro zemědělské
účely, což vede k navýšení odtoků z nádrží, především z VD Vranov. Cílem manipulací zůstává zvyšování hladin v nádržích,
vodárenské odběry jsou zabezpečovány
v požadovaných množstvích.
ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
(KRÁCENO)

Znojmo se obává, že nebude moct
propagovat vinobraní
Znojmo 25. února (ČTK) – Znojmo se
obává, že kvůli připravovanému zákonu
na regulaci reklamy na alkohol a tabák
nebude moct propagovat vinobraní.
Znojemští zastupitelé žádají vládu a Parlament o přehodnocení návrhu, aby regulace nezasáhla propagaci vína a vinobraní. V tiskové zprávě to dnes uvedla
mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.
Nejpřísnější varianta zákona by zakázala propagaci vinohradnictví a vína
a účinkování živých osob v reklamách.
Starosta Znojma Jan Grois (ČSSD) považuje navrhovanou verzi zákona za příliš
tvrdou tam, kde to podle něj není potřeba, i když podle svých slov ví, že pití
alkoholu je v Česku problém.
Znojemské vinobraní je jedna z největších vinařských akcí v Česku, jejíž
propagaci by zákon mohl ohrozit. "Pro
Znojmo by to mimo jiné znamenalo nemožnost zvát návštěvníky Znojemského
historického vinobraní na víno a burčák.
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Nemohli bychom ani točit propagační
videa o Znojmě, jejichž součástí je konzumace vína. Jsou velmi úspěšná a pravidelně oceňovaná na festivalech propagačních filmů," uvedl Grois.
Podle ministra zdravotnictví Adama
Vojtěcha (za ANO) má reklama na tabákové výrobky a alkohol dopad zejména
na děti a mladistvé. Uvedl, že by reklama
neměla vzbuzovat dojem, že má alkohol
pozitivní účinek.
Proti regulaci se postavil dříve také
Svaz vinařů a zastupitelstvo Jihomoravského kraje, které loni v září vyzvalo vládu, poslance a senátory, aby při uvažované regulaci reklamy neomezili vinařství
a jeho propagaci. Podle zastupitelů by tím
bylo zmařeno uplynulých 30 let rozvoje
jihomoravského vinohradnictví a vinařství včetně podpory z veřejného sektoru.
Znojmo se nyní k výzvě připojilo.
ČTK, DATUM: 26. 2. 2020

Praha nabídne 430 hektarů svých
polí pro ekologické zemědělství
Hlavní město takzvaně propachtuje
430 hektarů svých polí ekologickým zemědělcům. Cílem je zlepšit životní prostředí a pomoci v boji se suchem. Pole
budou rozdělená na maximálně pětihektarové plochy a bude zakázané bude použití chemických přípravků. Ze zhruba
14.000 hektarů zemědělské půdy v hlavním městě vlastní Praha 1460 hektarů.
Nové podmínky jsou postaveny na principu odpovědného přístupu ke krajině.
V dnešní době klimatických změn a zásadního zhoršování kvality zemědělské
půdy je důležité přijmout taková opatření, které nám pomohou v boji proti
suchu a klimatickým změnám.
Rozdělením polí vznikne necelých 30
kilometrů mezí, které budou sedm metrů široké. Některé z nich budou zatravněné, na dalších budou i stromy. Meze
budou sloužit živočichům i rostlinám,
nebudou samoúčelné. Meze bude zakládat město a udržovat pachtýři. Pokud to
nebudou chtít dělat, má město v záloze
například chovatele, kteří o ně budou
mít zájem. Zemědělci budou muset dodržovat dané osevní postupy, tedy sled
pěstovaných plodin. Nebude tak možné
dva roky po sobě vysadit stejnou plodinu. Do osevního postupu bude zařazena
také tzv. zlepšující plodina. Zakázáno
bude použití pesticidů a upřednostněna
organická hnojiva. Znovu bude použi-

ta hluboká orba. Pozemky, které město pronajme, budou rozděleny do 37
bloků, na které bude hledat zemědělce.
Zájem chce mít magistrát zjištěný na
jaře. Smlouvy zájemcům nabídne na pět
let. Město podpoří zemědělce nižším
pachtovným a zároveň může nabídnout
možnost odbytu například ve školách.
Velká pole byla již rozdělena u Dolních
Počernic nebo ve Slivenci. Tam vznikla
tři pole o šířce 30 metrů a na každém
z nich je jiná plodina.
ZDROJ:AGRIS.CZ, AUTOR: ČTK, 9. 3. 2020
(KRÁCENO)

Zisk zemědělců byl loni 17,5 miliardy
korun, produkce byla rekordní
Zisk zemědělského sektoru loni po
dvou letech poklesu vzrostl – zvýšil se
o 11,9 procenta na 17,5 miliardy korun,
uvedl jako předběžný odhad v tiskové
zprávě Český statistický úřad (ČSÚ).
Hodnota produkce odvětví vzrostla na
rekordní hodnotu 140,3 miliardy korun.
Dotace na výrobu loni vzrostly o 5,3 procenta na 34,7 miliardy korun. Celkové
dotace loni odhadem činily 40,1 miliardy
korun, předloni to bylo 38,8 miliardy.
Produkce zemědělského odvětví byla
loni nejvyšší od roku 1998, odkdy ČSÚ
tuto statistiku sestavuje. Loňské maximum překonalo dosavadní rekord z roku
2014. Rostlinná produkce převažovala
nad živočišnou v poměru 56,5 procenta
ku 37,7 procenta. Hodnota rostlinné se
loni zvýšila o 4,6 procenta na 79,2 miliardy, živočišné pak o 2,2 procenta na
52,8 miliardy korun. Na hodnotě rostlinné produkce byly největší měrou zastoupeny obiloviny, technické plodiny
a pícniny. V živočišné produkci převládala produkce mléka, chov jatečných
prasat a chov jatečného skotu. Za zvýšením hodnoty v rostlinné produkci je
například vyšší sklizeň obilovin, chmele,
kukuřice, zeleniny nebo brambor. Podle
ČSÚ loni vzrostly náhrady zaměstnancům o 4,3 procenta, ceny pachtovného
a nájemného o 1,8 procenta.
ZDROJ:TYDEN.CZ, 11. 3. 2020 (KRÁCENO)

Ministerstvo zemědělství usnadní
výrobu dezinfekcí, vydalo na to speciální výjimku
13. 3. 2020 – Na nedostatek dezinfekce v českých obchodech dnes zareago-
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valo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem financí a celníky.
Vydalo výjimku, která umožňuje lihovarům vyrobit dezinfekční přípravky z lihu
denaturovaného prostředkem Bitrex. To
bez souhlasu Ministerstva zemědělství
legislativa neumožňuje.
MZe se rozhodlo pro vydání výjimky
kvůli současné mimořádné situaci způsobené koronavirem. Cílem rozhodnutí
je zvýšení dostupnosti dezinfekčních
přípravků na trhu v ČR pro občany, firmy a všechny další instituce. Na základě
výjimky tak budou moci lihovary zásobovat plynule trh a reagovat aktuálně
na vývoj ohledně onemocnění COVID-19.
Rozhodnutí platí na dobu neurčitou.
MZe opatření připravilo ve spolupráci
s Ministerstvem financí a Celní správou
ČR.
ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

Společnost Tereos TTD reaguje na
aktuální situaci a začíná vyrábět
dezinfekční prostředky, první chce
uspokojit nemocnice a potravinářské
podniky
19. 3. 2020, Dobrovice – Společnost
Tereos TTD jako největší výrobce lihu
v České republice, který slouží jako základní surovina pro výrobu dezinfekčních prostředků, začíná v souladu se
specifikací Ministerstva zdravotnictví
ČR a Světové zdravotnické organizace
vyrábět dezinfekční prostředek Anti-COVID. Výrobou dezinfekce Anti-COVID tak reaguje na situaci na trhu, kdy
je dezinfekčních prostředků nedostatek,
a snaží se svým malým dílem přispět
k ochraně veřejného zdraví a pomoci
s bojem proti pandemii onemocnění Covid-19.
„Jsem nesmírně hrdý na naše zaměstnance, kteří během několika dní dokázali zorganizovat výrobní kapacity tak,
abychom mohli Anti-COVID začít vyrábět. Poděkování patří také Ministerstvu
zemědělství ČR, Ministerstvu zdravotnictví ČR a Celnímu úřadu pro Pardubický kraj, s jejichž pomocí jsme dokázali
během neuvěřitelných dvou dnů vyřídit
veškerá potřebná povolení,“ uvedl generální ředitel společnosti Tereos TTD Oldřich Reinbergr.
Společnost chce přednostně uspokojit
především poptávku nemocnic, dalších
zdravotnických zařízení a potravinářských podniků. Expedice přípravku
bude připravena od pondělí 23. března
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v lihovaru Dobrovice u Mladé Boleslavi, nejprve do 1000 litrových IBC obalů
se specifikací ADR, později i v menších
baleních po 100 a 20 litrech. Společnost
i nadále zásobuje lihem i další výrobce
dezinfekčních prostředků v České republice.
V případě zájmu kontaktujte:
MARTINA KALINOVÁ, OBCHODNÍ MANAŽER,
TEL.: +420 602 405 713, EMAIL: MKALINOVA@
TEREOS.COM

Likérky Stock a Rudolf Jelínek začnou vyrábět chybějící dezinfekci
Společnosti Stock Plzeň Božkov a Rudolf Jelínek využijí nynější volnější kapacity související hlavně se zavřenými
restauracemi a začnou vyrábět dezinfekci, která je v obchodech takřka nedostupná. Každá ze společností postupuje
trochu jinak. Společnost Stock Plzeň
Božkov vyrobí v průběhu tohoto týdne
odhadem 90 tisíc lahviček o objemu 0,2
litry s aromatickým dezinfekčním prostředkem, který bude vhodný na ruce.
Podle vyjádření společnosti je po dohodě s Potravinářskou komorou a ministerstvem zemědělství zdarma poskytne
státu a část zaveze přímo řetězcům s potravinami, které je použijí pro ochranu
svých zaměstnanců. Vyrábět dezinfekci
je připravena také firma Rudolf Jelínek.
„Na schůzi Potravinářské komory jsme
potvrdili naši schopnost a v případě zájmu i připravenost realizovat výrobu dezinfekce, ale fakticky jsme v tomto nebyli
osloveni žádnou státní institucí,“ uvádí
Miroslav Motyčka, obchodní a marketingový ředitel společnosti Rudolf Jelínek.
Jak ale dodává, protože registrují zájem
spotřebitelů o dezinfekce, rozhodli se je
vyrábět a prodávat i oni. „Půjde o spotřebitelské balení konzumního lihu o síle 76
procent v půllitrových lahvích, s etiketou
obsahující jednoduchý návod na přípravu základní dezinfekce,“ doplňuje Motyčka. Cena ale bohužel podle něj nemůže
být úplně nízká, protože vyrábět budou
z konzumního lihu a z toho musí být odvedena spotřební daň, v tomto případě
zhruba 123 Kč a z ní ještě DPH. „Cenu
takového výrobku bychom rádi udrželi
na smysluplné úrovni, pravděpodobně
se vejdeme včetně všech nákladů a daní
do 250 korun za půllitrovou láhev,“ uvádí
s tím, že rádi by v pátek stáčeli a přes víkend začali zásobovat první spotřebitele
přes jejich e-shop a později případně přes
další distribuční kanály.

Levnější by mohla být dezinfekce
z denaturovaného lihu (kde se neplatí
spotřební daň), ale to by vyžadovalo jak
změny ve výrobě, tak povolení týkající
se daňového skladu. Stock podle svého vyjádření používá denaturovaný líh.
Stock navíc poskytne podle svého vyjádření dezinfekci také ve velkoobjemových
kontejnerech Plzeňskému kraji a městu
a bude sloužit především pro záchranáře a příslušníky hasičských sborů. Stát
i Plzeňský kraj by měli dezinfekci obdržet ještě v průběhu tohoto týdne, uvádí
za výrobce jeho ředitel Jan Havlis. Výrobci alkoholu obecně mají teď volnější
kapacity kvůli tomu, že došlo k zavření
restaurací, kde se prodává významná
část jejích produkce. Například v případě Rudolfa Jelínka dělá gastronomie
v tomto období podle Motyčky zhruba
polovinu jejich prodejů. Samotná společnost Rudolf Jelínek také provozuje dvě
restaurace a návštěvnické centrum, nyní
zavřené. „Zásadní je pro nás dnes už zcela zjevný propad tržeb řádově o desítky
procent, se kterým se budeme muset
vyrovnat,“ uvádí Miroslav Motyčka. Jaké
jsou dopady na produkci a prodeje Stocku, společnost neuvedla.
ZDROJ: IDNES.CZ, AUTOR: MARTINA
PATOČKOVÁ, 18. 3. 2020

Pot rav i n á ř ské řetě zc e z v y šuj í
ochranná opatření proti koronaviru
Praha 17. března (ČTK) – Potravinářské
řetězce zvyšují ochranná opatření proti
šíření nového koronaviru. Kaufland dnes
začal nabízet balený chléb a rohlíky. Albert vyzývá zákazníky, aby vcházeli do
prodejen se zakrytými ústy a nosem.
Globus zavádí clony chránící pokladní.
Respirátory ani roušky obchodníci pro
své zaměstnance nemají a zatím ani nevědí, kdy by se mohla situace změnit.
Zástupci řetězců to dnes řekli ČTK.
V Kauflandu jsou od dnešního dne dostupné balené bochníky chleba. Připraveny jsou také zabalené rohlíky v sáčku
po pěti kusech. "Prosíme zákazníky, aby
toto hygienické opatření akceptovali
a pečivo ze sáčku nevyndávali," dodala
mluvčí řetězce Renata Maierl. Písemné
informace i hlášení interního rozhlasu
zákazníky Kauflandu nabádá k dodržování hygienických předpisů a konkrétně
u pečiva k používání jednorázových rukavic a kleští. Zákazníkům doporučuje
také udržovat minimálně dvoumetrový
rozestup od ostatních lidí.
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Albert od dnešního dne podle mluvčího Jiřího Marečka žádá lidi, aby při
vstupu do obchodu používali ústenky,
roušky nebo alespoň šály přes ústa.
"Při vstupu do prodejny mají zákazníci
k dispozici pro použití po celou dobu
nákupu jednorázové rukavice. Zároveň zákazníky prosíme, aby zkrátili čas
strávený v prodejně na minimum," uvedl Mareček. Albert podle něj žádal vládu o vybavení pokladních ochrannými
rouškami. Dnes rozešle také dopis se
žádostí na místní samosprávy, doplnil
Mareček.
Hypermarkety Globus ve všech prodejnách instalují ochranná plexiskla
mezi pokladní a zákazníka. Provoz
běžných pokladen omezí na minimum, aby mohli sloužit především
seniorům či handicapovaným. Ostatní zákazníci by měli využívat samoobslužných kas. "Běžné pokladny spouštíme pouze v režimu ob pokladnu, je-li
to možné tak ob dvě pokladny kvůli
bezpečnému odstupu zákazníků," řekl
jednatel společnosti Globus Bronislav
Matyšek. V pokladních zónách Scan&Go pomohou obsluze korigovat počty
zákazníků pracovníci bezpečnostní
agentury.
"Děkujeme za veřejný závazek předsedy vlády, že ochranné pomůcky zařídí i pro pokladní v našich obchodech.
Máme připravený distribuční systém
přes naše logistické centra, aby se roušky i respirátory dostaly obratem na místo potřeby," uvedl mluvčí společnosti
Penny Market Tomáš Kubík. Účinné
respirátory a roušky jsou v Česku nedostatkovým zbožím. Chybí zdravotnickým pracovníkům, lékárníkům i dalším
profesím. Podle ministra vnitra Jana
Hamáčka (ČSSD) má jeho resort v Číně
zajištěno přes 30 milionů roušek, šest
milionů respirátorů, 250.000 ochranných obleků a brýlí a další materiál. Do
ČR by je měla přepravit letadla v rámci programu NATO, sdělil ČTK ministr
obrany Lubomír Metnar (za ANO).
ČTK, 17. 3. 2020
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Rukavice v každém obchodě. Vojtěch
nařídil, aby je zákazníci dostávali
bezplatně
Ministerstvo zdravotnictví nařídilo,
aby prodejny potravin bezplatně u každého vchodu zákazníkům poskytovaly
jednorázové rukavice nebo jinou ochranu rukou, například mikrotenový sáček. Jde o součást nařízení ministerstva
zdravotnictví, které ve čtvrtek vydal ministr Adam Vojtěch (za ANO). Nařízení
vejde v účinnost v pátek v šest hodin
ráno. Platit bude do středy 1. dubna, kdy
může být případně prodlouženo.
Ministerstvo reaguje na skutečnost,
že koronavirus, který způsobuje nemoc
Covid-19, se často šíří prostřednictvím
rukou. Infikovaný jedinec může nechráněnou rukou virus šířit na povrchy
(včetně obalů potravin), z nichž se pak
může nakazit další člověk, pokud by
se tohoto povrchu dotýkal bez rukavice či jiné ochrany. Vzhledem k právní
kličce, kdy vláda přestala postupovat
podle krizového zákona, ale začala se
řídit zákonem o ochraně veřejného
zdraví, vyhlašuje nyní opatření ministerstvo zdravotnictví, a ne kabinet jako
celek. Vláda bere mimořádná opatření
pouze na vědomí. To má podle vlády
znamenat mimo jiné to, že lidé a firmy
nebudou mít možnost žádat o náhradu
škod, které jim způsobí opatření vyhlášená v souvislosti s nouzovým stavem.
Toto stanovisko vlády tlumočil nejprve
ve středu šéf krizového štábu Roman
Prymula a pak se k němu ve čtvrtek
přidala i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). V rámci stejného mimořádného opatření také Vojtěch nově
umožnil otevřít hotely a penziony pro
ubytování například kvůli výkonu práce či podnikání. Součástí je pokračující zákaz provoz restaurací, hospod či
většiny prodejen, který platí rovněž do
středy 1. dubna.

Šíření viru COVID-19 zvířaty a prostřednictvím potravin
Dle Světové organizace pro zdraví zvířat neexistuje žádný důkaz o tom, že by
se zvířata uplatňovala v šíření viru. Podobně EFSA se vyjádřila, že v současné
době neexistují důkazy o tom, že by potraviny byly pravděpodobným zdrojem
či cestou přenosu viru.
ZPRAVODAJ PK ČR 12/2020

ZDROJ:NOVINKY.CZ , AUTOR: NOVINKY,

Vláda rozhodla odvolat hlavní hygieničku Evu Gottvaldovou
Vláda odvolává hlavní hygieničku Evu
Gottvaldovou. Řízením úřadu místo ní
pověří ředitelku středočeské hygienické
stanice Jarmilu Rážovou. Redakci iDNES.
cz to potvrdily dva ověřené zdroje, i jeden
člen vlády. O tom, že bude Gottvaldová
muset skončit ve funkci, se začalo spekulovat již před měsícem. Poslanci v únoru
podpořili novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, podle nějž musí hlavní hygienik mít lékařské vzdělání se specializací
v oblasti hygieny. Sama se považuje spíše
za úředníka, který musí mít nějaké medicínské znalosti, ale zároveň musí být
schopný vykonávat i úřednickou práci.
„Musím mít ty vědomosti, ale nemyslím
si, že je potřebný lékařský titul,“ podotkla.
Novelu zákona, kterou předložili poslanci
ANO a KDU-ČSL, považuje za názor zákonodárců. Gottvaldová ve funkci vystřídala
v roce 2016 Vladimíra Valentu, který sám
byl lékařem a také se domnívá, že lékařské
vzdělání je pro tuto funkci nutné. Česká
lékařská komora se k celé situaci vyjádřila
už koncem ledna, kdy pozměňovací návrh
skupiny poslanců podpořila. „Česká lékařská komora je toho názoru, že Hlavním
hygienikem České republiky může být
pouze lékař se získanou specializovanou
způsobilostí,“ uvedl v dopise prezident
České lékařské komory Milan Kubek.

26. 3. 2020

ZDROJ:IDNES.CZ, 16. 3. 2020
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Ze zahraničí

Sklizeň hroznů na jižní polokouli
byla zasažena suchem a dalšími klimatickými vlivy
Sklizeň je ještě v plném proudu v různých produkčních zemích jižní polokoule. Kvalita se očekává spíše dobrá, ale
objem byl ovlivněn klimatickými podmínkami a zejména nedostatkem srážek.
Jedinou pozoruhodnou výjimkou je Jižní
Afrika. Po několika letech sucha se nyní
(2019/2020) klimatické podmínky znovu
vyvážily a úroda by měla být přinejmenším průměrná. Podle prvních zpráv vydaných profesní organizací Vinpro by letošní produkce měla být vyšší než produkce
v roce 2019 (9,7 milionu hektolitrů), přičemž by ale měla zůstat pod dlouhodobým průměrem. Odkvět révy byl dobrý,
dostatek vody a tepla urychlil růst révy.
To neplatí v Chile, kde vysoké teploty
během jižního léta a sucho v zimě vedly nejen k brzké sklizni, ale také k objemům, které pravděpodobně klesají. Projevil se vodní stres a někteří producenti
uváděli relativně významné ztráty úrody.
Tuto skutečnost potvrzuje vzestupný
trend cen hroznů, které nejsou smluvně
sjednány. Na druhé straně And, v Argentině, je to obdobné. Podle předpovědí
zveřejněných v polovině února Národním ústavem pro vinařství (INV) bude
produkce v roce 2020 nižší než v roce
2019. Snížení výnosu není nutně špatnou zprávou pro toto odvětví, protože
na skladech jsou značné zásoby červeného vína z ročníků 2018 a 2019. Ve snaze
zmírnit kolísání objemů, a tedy i cen,
oznámila vláda provincie Mendoza zřízení „vinařské banky“, rezervy, která zabrání tomu, aby nadměrné objemy zaplavily
trh. Producenti, kteří takto stáhnou svůj
disponibilní objem, budou odměněni
a skladované množství umožní vyrovnat
se s možným následným poklesu produkce. Přechod na modré odrůdy révy je
stále podporován a nová výsadba je vždy
povolena.
V Oceánii ještě nebyly oficiální předpovědi zveřejněny. Sklizeň začala kon-

Vinařský věstník 3/2020

cem ledna na Novém Zélandu a bude pokračovat až do dubna. Teplé počasí bez
srážek snížilo výskyt chorob a způsobovalo vodní stres. V Austrálii se vinaři po
požárech a poté po silných deštích musí
vypořádat s problémy s kouřovou pachutí. Jejich dopad není v současnosti ještě
znám a bude s klimatologickými faktory
určovat konečný objem sklizně.
WWW.VITISPHERE.COM/SHARON
NAGEL/12. 3. 2020/JS

Nová odrůda Calardis blanc byla povolena v Porýní-Falci
Od 25. 3. 2020 je na základě rozhodnutí Spolkového odrůdového úřadu ve
všech vinařských oblastech země Porýní-Falc povolena nová PIWI odrůda
Calardis blanc k produkci kvalitních vín
a vín s přívlastkem. Odrůda je vedena
v seznamu EU pod číslem 418. Calardis
blanc (dříve Gf 1993-22-6) se vyznačuje
více geny rezistence proti padlí révy, plísni révy a černé hnilobě révy. Podle ústavu
Julius Kühn Institut (Geilweilerhof) má
vynikající pěstitelské vlastnosti a dává
víno s krásným aromatem po exotických
plodech a s jemně kořenitým buketem.
Pro dostatek kyselin je odrůda vhodná
i k produkci sektů.
DDW/31. 3. 2020/JS

Vinařská družstva v Německu se vyjádřila k diskutovanému zachování
„Großlagen“ (velké tratě)
Německý svaz družstev (DRV) podporuje v probíhající novele vinařskéh zákona zachování „Großlagen“. Podle jejich
názoru v předpisech pro značení vína
musí být tradiční velké tratě zachovány, vedle rovněž tradičních jednotlivých
tratí (Einzellagen). Současné „Großlagen“
musí být zapracovány do novely zákona,
protože pro vinařská družstva v Německu mají velký ekonomický význam. Pod

názvem velkých tratí (zasahují i do několika obcí) je prodávána značná část jejich produkce vína, navíc mají charakter
značky, který spotřebitelům poskytuje
jistotu a orientaci. Měl by být zachován
systém: víno s CHOP -> Großlagenwein
(víno z velké tratě) -> víno z obce -> Einzellagenwein (víno z jednotlivé tratě).
DRV dále požaduje, aby za omezení odrůd révy na úrovni jednotlivých tratí odpovídalo příslušné nově vznikající společenství apelace (u nás VOC). Kromě toho
se DRV zasazuje o zvýšení maximálního
přípustného obsahu alkoholu o 1,0 % objemových pro kategorii „německé víno“
(dříve stolní) a o 0,5 % objemových pro
CHZO (zemské víno).
DDW/3. 3. 2020/JS

PIWI odrůdy ve Francii
Vinař z oblasti Tarn-et-Garonne, Mickaël Raynal začal vysazovat PIWI odrůdy v roce 2009. Nyní přechází z experimentální fáze do fáze komerční. Vinař
produkuje čtyři cuvée IGP Comté Tolosan (CHZO), vždy jde o 85 % rezistentní odrůdy a 15 % klasické odrůdy, a jako
sladké bílé víno odrůdu Solaris. Názvy
rezistentních odrůd révy jsou při prodeji vína stále problematické. V roce 2019
byly vinice poškozeny mrazem, proto má
omezenou produkci: 1 000 lahví Grain'ReBel červené (85 % Cabernet Cortis a 15 %
Marselan), 1 000 lahví Grain'Rebel suché
bílé (85 % Souvignier gris a 15 % Sauvignon gris), 8 000 lahví suchého rosé
Esprit'Rebel (85% Souvignier gris a 15 %
Caladoc) a 2 000 lahví Solaris sweet white (100 % Solaris). Prodává je za běžné
ceny jako klasické odrůdy: 6,95 EUR za
suché bílé a červené, 7,45 EUR za růžové
a 14,95 EUR za sladké bílé. Zpočátku má
sice vyšší náklady na prodej - marketing,
ale dlouhodobě ušetří díky nepotřebnosti řady ochranných postupů během vegetace. Ale veškerá ošetření nelze ještě
vypustit, například odrůda Muscaris trpí
černou hnilobou. Ve Francii se urychlu-
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je integrace PIWI odrůd do CHZO. Již 11
CHZO povoluje PIWI odrůdy.
WWW.VITISPHERE.COM/ALEXANDRE
ABELLAN/9. 3. 2020/JS

Italský region Emilia-Romagna povolil 9 nových PIWI odrůd
Devět odrůd révy vinné po víceletém
zkoušení prováděném v lokalitě Tebano (Faenza) prokázalo řadu pozitivních
vlastností. Po polních testech požádal
ústav region Emilia-Romagna o uznání
odrůd, které se ukázaly rezistentní nebo
tolerantní vůči hlavním houbovým chorobám. Na návrh krajského radního pro
zemědělství a potravinářství byly v kraji
zapsány do seznamu povolených odrůd
devět nových odrůd pocházejících z křížení mezi Vitis vinifera a jinými druhy
rodu Vitis. Jedná se zejména o čtyři
modré odrůdy: "Merlot Kanthus", "Merlot Khorus", "Cabernet Volos", "Cabernet
Eidos"; a pět bílých odrůd: "Sauvignon
Kretos", "Sauvignon Rytos", "Johanniter",
"Souvignier Gris" a "Solaris ". Tyto hrozny lze použít pouze k výrobě stolního vín
nebo IGT (CHZO = zemské víno). Nejskou
povoleny pro vína s CHOP. Díky zveřejnění v Úředním věstníku regionu Emilia-Romagna mohou vinaři Emilia-Romagna
začít s výsadbou sazenic nových odrůd.
WWW.SASSUOLO2000.IT/16. 3. 2020/JS

Německo bez ledového vína
V sezoně 2019/2020 se v Německu nesklízely hrozny pro ledové víno. Pokud
zimy zůstanou tak mírné, ledová vína budou ještě vzácnější než dosud. Stejně teplá
zima v celé sledované historii byla jenom
zima 2006/2007. Minimální teplota minus
sedm stupňů Celsia, potřebná pro sklizeň
hroznů na ledové víno, nebyla dosažena
v žádné z 13 německých vinařských oblastí. V Zemi Porýní-Falc ponechalo ve vinicích na ploše 42 ha viset hrozny na ledové
víno 50 vinařů, kteří o slizeň přišli.
V roce 2018 bylo pro ledové víno registrováno 683 vinařství s plochou 584 ha
v 8 vinařských oblastech. První sklizně
tehdy začaly 28. listopadu 2018 v oblasti
Saale-Unstrut a 21. ledna 2019 následovaly další včetně oblasti Mosel, kde bylo
-9,5 oC. Podmínky pro výrobu ledového
vína v posledních letech často nebyly
optimální, uvedl Německý institut pro
víno (DWI) jako ústřední marketingo-
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vé středisko v tomto odvětví. V ročníku
2017 bylo podle informací DWI schopno
produkovat ledové víno pouze sedm vinařství - tři ve Württembersku, tři v Saale-Unstrutu a jeden v Badensku. Ledové víno z ročníku 2014 je také absolutní
vzácností. Mezi dobré roky pro ledové
víno patřily ročníky 2012 a 2015.
Problémem ledového vína je také to, že
při současných vyšších letních teplotách
hrozny dozrávají dříve. To pak prodlužuje dobu, po kterou hrozny musí přežít
ve zdravém stavu před sklizní. V letech
s nízkými výnosy, jako byl ročník 2019,
mnozí pěstitelé neriskují riziko ztráty
hroznů. Ledová vína jsou lukrativním
vývozním vínem, zejména do Japonska,
Číny, skandinávských zemí a USA.
WWW.SVZ.DE/1. 3. 2020/JS

Prototyp stroje na předřez a zpracování biomasy
Aragonské (Španělsko) společnosti
a instituce spolupracovaly na vývoji prototypu samojízdného stroje na předřez,
který dřevo sbírá a drtí. Dřevose pak použije jako biomasa. Jsou tak integrovány
a usnadňovány různé pracovní operace
za účelem posílení péče o životní prostředí a konkurenceschopnosti vinohradnických podniků. Stroj je postaven na podvozku samojízdného sklízeče. Odřezané
réví je shromažďováno přímo v zásobníku, aniž by spadlo na zem. Tento projekt
byl jedním z projektů schválených v roce
2017 vládou Aragonu v rámci evropských
fondů EZFRV na vytvoření operačních
skupin Evropské asociace pro inovace
(AEI) v rámci Programu rozvoje venkova
pro Aragonii 2014-2020.
WWW.LAGACETADELVINO.COM/11. 3. 2020 /JS

Ultrazvuk umožňuje získat více aromatická vína
Nejnovější technologií, jak získat více
aroma ve víně, je použití ultrazvuku. Tato
metoda bude pravděpodobně brzy pro
víno mezinárodně povolena. Ultrazvuk
může být použit na bílé i modré hrozny,
aby rychle extrahoval aroma a další komponenty z hroznů. Lehce podrcené hrozny se podrobí přibližně pěti minutám
ultrazvukového zpracování při frekvenci
mezi 20 a 30 kHz.
Po ošetření ultrazvukem u červených
vín můžete zkrátit dobu kontaktu se

slupkou asi na polovinu běžné doby,
a přesto získat stabilní a chutné víno.
Italská společnost je připravena technologii prodávat, ale nejprve ji musí EU
schválit, k tomu by mělo pravděpodobně
dojít ještě v roce 2020.
WWW.BKWINE.COM/SV/BRITT
KARLSSON/13. 3. 2020/JS

Během večeře se vypije méně vína,
pokud hosté dostanou menší sklenici a naopak
Vědci zjistili, že lidé, kteří se stravují
v restauracích, pijí méně, když mají k dispozici sklenice o objemu 300 ml ve srovnání se sklenicemi 370 ml. Stejné však
neplatí v barech, kde lidé konzumovali
stejné množství bez ohledu na velikost
skla. Autoři se domnívají, že tento efekt
v restauracích vzniká proto, že lidé s větší pravděpodobností kupují víno v láhvi
nebo v karafě, zatímco v barech se víno
kupuje více na skleničky. Autoři z University of Cambridge na studii pracovali
v letech 2015 až 2018 a zúčastnilo se jí pět
barů a restaurací v Anglii. V restauracích,
v nichž se velikost skla zvýšila na 370
ml, se prodej vína zvýšil o 7,3%. Rovněž
zaznamenali, že použití 250 ml sklenic
vedlo ke snížení prodeje, ale toto zjištění nebylo statisticky významné. Autoři
poznamenali, že sklenice na víno se za
posledních 300 let zvětšily téměř sedmkrát, přičemž nejvýraznějším nárůstem je
zdvojnásobení od roku 1990. Během této
doby se množství vína spotřebovaného
v Anglii ztrojnásobilo, i když počet spotřebitelů vína zůstal konstantní.
Nalévání vína z láhve nebo karafy, jako
je tomu u většiny vín prodávaných v restauracích, umožňuje lidem nalévat si
více než standardní množství, a tento
efekt se může zvětšit s velikostí skleniček a láhve. Protože se sklenice o velikosti 300 ml a 350 ml běžně používají
v restauracích a barech, konzumenti si
možná nevšimli rozdílu a stále předpokládají, že si nalévají standardní porci.
Pokud jsou k dispozici menší skleněné
velikosti 250 ml, mohou vypadat podobně jako skleničky o objemu 300 ml, ale
obsahují menší množství vína. Naproti
tomu velmi velké sklenice, jako jsou skleničky o objemu 450 ml, jsou zjevně větší,
takže konzumenti vědomě snížili množství vypitého vína. Pili pomaleji nebo si
nalévali méně.
WWW/GSY.BAILIWICKEXPRESS.
COM/28. 2. 2020/JS
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Pandemie: co se mění ve světě vína.
Opatření přijatá ve Francii, Španělsku, Německu, Velké Británii a USA
Francouzský prezident žádá Francouze, aby zůstali doma po dobu 15 dnů, byly
uzavřeny školy, univerzity, bary, restaurace a především bylo omezeno cestování na
minimum. Pokud jde o vinotéky, vyhláška
ze dne 14. března 2020 vyžaduje uzavření
„všech míst přístupných veřejnosti, která
nejsou nezbytná pro život národa“, s výjimkou obchodů s potravinami, „které jsou
nezbytné“. Do této kategorie spadají i vinotéky, jak ve francouzské legislativě, tak
v italské, a prozatím budou francouzské vinotéky autonomně rozhodovat o tom, jak
se zachovat. Podporu mají i ve vyhlášce ze
dne 16. března, která umožňuje bary a restaurace ponechat otevřené, pokud máte
licenci. Dokonce i ve Španělsku, které je po
Itálii nejvíce zasaženou evropskou zemí,
předseda vlády na patnáct dní vyhlásil uzavření obchodů - „s výjimkou základních“ –
a zákaz jakéhokoli pohybu s výjimkou „
nákupu potravin nebo farmaceutických
výrobků “. V souladu s ustanoveními madridské vlády, rovněž asociace vinařských
měst důrazně doporučuje necestovat v po
městech a vinařských stezkách.
V Německu kancléřka Merkelová uzavřela divadla, koncertní sály, veletrhy,
muzea, trhy a tělocvičny, restaurace zůstanou otevřené od 6 do 18 hodin, platí zákaz
shromažďování. V Británii se předseda
vlády rozhodl pro zákaz cestování, aby se
lidé vyhýbali hospodám, divadlům, klubům a jiným místům, aby pracovali z domova. Donald Trump změnil pozici a začal
hovořit o „pandemii, která by mohla trvat
do července nebo srpna. Když se podíváme na vývoj, je tu nebezpečí, že budeme
následovat Itálii. “ Tento poplach vedl
starosty New Yorku a Las Vegas k tomu,
aby restauracím povolovali pouze rozvoz
dle objednávek nebo dodávky domů. Na
druhé straně guvernér Kalifornie nařídil
uzavření restaurací, stejně jako barů a vinařských degustačních místností 4 000
vinařských společností státu.

do svých domovů kvůli preventivním
opatřením v souvislosti s koronavirem.
Podle odhadů Národního vinařského
institutu (INV) bylo letos v celé zemi
vypěstováno 21,3 až 23,6 milionu metrických centů hroznů, z nichž bylo dosud sklizeno 10,5 milionu. Předpoklad
však je, že objem sklizně může být daleko od odhadu. Důvodem jsou podmínky
počasí a nízká dostupnosti práce v souvislosti s koronavirem. V Mendoze byla
sklizeň o 15 dnů dříve v důsledku vysokých teplot v lednu. Prognóza sklizně
INV předpokládala pokles produkce
mezi 6,5 a 17,8% ve srovnání s rokem
2019, kdy bylo získáno 25,1 milionu metrických centů. S novým scénářem však
může být množství hroznů, jako suroviny pro víno, mnohem menší. Sezonní
pracovníci ze severu země se vrátili do
svých provincií původu a ženy, které
nemohou poslat své děti do školy, jsou
nuceny zůstat doma. Vinaři ale souhlasí
s vládou, že je nutné chránit provincii,
aby se zabránilo šíření virů. Administrativní zaměstnanci různých vinařství
začínají pracovat z domova, snad se
toto opatření časem rozšíří.
WWW.LOSANDES.COM.AR/19. 3. 2020/
SANDRA CONTE/JS

V Německu chybí sezonní pracovníci
pro práce ve vinicích
V souvislosti s pandemií koronaviru budou v německých vinicích chybět
pracovníci pro vegetační sezonu 2020.
Proto Německý svaz vinařů požaduje
povolení k dalšímu používání přípravků
„Shark“ a „Quickdown“ k odstraňování
rašících letorostů z kmínků. Na ruční
podlom nebude dostatek pracovníků.
Tyto přípravky se již delší dobu zkouší
a jsou před vydáním celoplošného použití, dosud je bylo možné používat jen
u některých odrůd.

SAINSBURY/18. 2. 2020/JS

Vinařský veletrh VieVinum byl odložen na rok 2021
Také největší rakouský vinařský veletrh VieVinum v roce 2020 padl za oběť
koronaviru. Původně měl proběhnout od
6. do 8. června 2020, bude se ale konat až
v roce 2021. Přesný termín se zatím hledá
a bude oznámen co nejdříve.
DER WINZER/19. 3. 2020/JS

DER WINZER/5. 3. 2020/JS

DDW/17. 3. 2020/JS

ZANGARI/17. 3. 2020/JS
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WWW.SMARTCOMPANY.COM.AU/MICHAEL

V Itálii teklo Lambrusco z vodovodních trubek
V Emilia-Romagna se z vody stalo
víno. Lambrusco Grasparossa najednou bublal z kohoutků několika domů
v Castelvetro di Modena. Důvodem byly
porouchané rozvody. Technická závada
se vyskytla během stáčení vína v družstevních sklepech Cantina Settecani
v Castelvetru dne 4. března 2020, což
vedlo k tomu, že se červené víno vypouštělo do hlavního vodovodního potrubí
v obci. Takže místo vody z kohoutků
obyvatelům probublávalo typické Lambrusco. Asi po hodině byl problém vyřešen. Družstvo se za incident velmi rychle omluvilo a zdůraznilo, že neexistují
žádná hygienická ani zdravotní rizika.
Bylo to jen víno, které bylo připraveno
k plnění.

WWW.IGRANDIVINI.COM/MYRIAM

Kvůli nedostatku dělníků při sklizni by mohla být nižší sklizeň hroznů
v Argentině
Mnoho sezonních pracovníků z jiných provincií Argentiny se vrátilo

Vývoz australského vína do Číny klesl o 90 %, koronavirus si vybírá svou
daň
Australský vývoz vína do Číny za 1,3
miliardy australských dolarů ročně, čelí
masivnímu tlaku viru COVID-19 (koronavirus). Vývozci tvrdí, že v prvních dvou
měsících letošního roku klesly tržby až
o 90 %. Pokles prodeje přichází po katastrofální sezóně, kdy byly vinice ničeny
ohněm a ředa dalších vinic byla zasažena
kouřem.
Bary a restaurace v celé Číně byly zavřeny, hotely běží na obsazenosti pod
10 % a sektor pohostinství propouští
zaměstnance a nutí jim placenou i neplacenou dovolenou. Ty bary a restaurace, které nejsou zavřeny, jsou prázdné.
Obchodní akce se ruší nebo odkládají.
Lidé jsou uvězněni ve svých domovech
ve městech po celé Číně, včetně hlavního města Pekingu a finančního centra
Šanghaj.
Místní úřady omezují pohyb osob.
Omezení pomohlo dodávkám do domů,
ale úřady regulují to, čeho se mohou
týkat. Alkohol mezi komoditami není.
Největší expanze COVID-19 se shodovala s čínským Novým rokem, největším
prodejním časem pro australské víno.
I po kulminaci viru se očekává delší
doba „doběhu systému“, než se vrátí do
normálu.
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Návrh předsedy Evropské Rady zavést daň na plasty by přinesl EU 6,6 miliard EUR ročně. Návrh na zavedení daně
ve výši 80 centů na kilogram nerecyklovaných plastových obalů by podle výpočtů Komise mohl generovat až 6,6 miliard EUR ročně. Daň na plasty je podle
Komise nejméně kontroverzní možností
po vyrovnání poklesu dostupných financí
po odchodu Velké Británie z EU.

zemědělská a Společná rybářská politika,
které určí pravidla a požadavky přidělování dotací. Potravinový řetězec ale nezahrnuje jen zemědělce, ale i zpracování
potravin, balení a dopravu zboží, které
by měly směřovat k principům cirkulární ekonomiky. Posílení by měla doznat
i odpovědnost kladená na spotřebitele.
Komise slibuje lepší informace týkající
se původu zboží, jeho výživové hodnoty
a ekologické stopy.
ZDROJ: EKOLIST.CZ, 11. 3. 2020 (KRÁCENO)

ZPRAVODAJ PK ČR 9/2020

Evropský úřad pro bezpečnost potravin: evropský cíl pro redukci objemu používaných pesticidů nebude postaven na
vědeckém základě. Výkonný ředitel EFSA
uvedl, že se jedná o čistě politický krok.
Veškerá čísla, která se doposud v tomto
kontextu objevují, jsou podle něj vědecky
nepodložená.
ZPRAVODAJ PK ČR 9/2020

Potravinový průmysl má mít neutrální nebo pozitivní dopad na životní
prostředí. Taková je vize EU
Zajištění kvalitních potravin při šetrném zemědělství – to je cíl strategie „od
zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to Fork),
kterou připravuje Evropská unie v rámci
Zelené dohody pro Evropu. Snahou Evropy je v čase klimatické krize dosáhnout
udržitelného zemědělství. A produkce
potravin významně přispívá ke znečištění ovzduší, půdy a vody, k produkci emisí
skleníkových plynů i ke ztrátě biologické
rozmanitosti. Nedávná Zpráva o změně
klimatu a půdě Mezivládního panelu pro
změnu klimatu (IPCC) odhaduje, že 25 –
30 % celosvětových emisí skleníkových
plynů připadá na potravinový systém.
Smyslem dokumentu je urychlit přechod
na udržitelný potravinový systém tak,
aby měl neutrální nebo pozitivní dopad
na životní prostředí. Strategie má stanovit ambiciózní cíle pro snižování použití pesticidů, hnojiv a antibiotik, a vzít
v úvahu vědecké důkazy o rizicích dalších
chemických látek, jako jsou například endokrinní disruptory, to je látky narušující
fungování hormonálního systému. Tento
přechod mají uskutečnit především zemědělci a rybáři, a EU se je k tomu bude
snažit motivovat. Nejvýznamnějším nástrojem pro tuto motivaci je Společná
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Evropská komise – Tisková zpráva
Závazek dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050: Komise navrhuje
evropský právní rámec pro klima a vede
konzultace o evropském klimatickém
paktu
Brusel 4. března 2020 - Komise dnes
představila návrh, kterým plánuje zakotvit do právní úpravy politický závazek
EU dosáhnout do roku 2050 klimatické
neutrality, aby ochránila planetu a své
obyvatelstvo. Evropský právní rámec
pro klima stanoví cíl a směřování veškeré politiky EU na období do roku 2050,
a veřejnoprávním orgánům, podnikům
a občanům tak zaručuje určitou předvídatelnost vývoje. Komise zároveň zahajuje veřejnou konzultaci o budoucím evropském klimatickém paktu. Veřejnost bude
mít prostřednictvím této konzultace
možnost zapojit se do společného koncipování této právní úpravy. Předsedkyně
Ursula von der Leyenová uvedla: „Dnes
přijímáme opatření k tomu, aby se EU
stala do roku 2050 prvním klimaticky
neutrálním kontinentem na světě. Náš
politický závazek jsme promítli do právního rámce pro klima, který je hlavní částí Zelené dohody pro Evropu a nezvratně
určuje cestu k udržitelnější budoucnosti.
Zajišťuje předvídatelnost a transparentnost pro evropský průmysl a investory.
Dává směr naší strategii zeleného růstu
a zaručuje, že přechod bude postupný
a spravedlivý.“
Výkonný místopředseda pro Zelenou
dohodu pro Evropu Frans Timmermans
k tomu řekl: „Dnes přetavujeme slova
do činů, abychom evropským občanům
ukázali, že to s dosažením nulové bilance
emisí skleníkových plynů do roku 2050
myslíme vážně. Právní rámec pro klima
zajistí, abychom zůstali disciplinovaní
a zaměření na vytyčené cíle, neuchýlili se
od nich a nadále přebírali odpovědnost
za jejich dosahování.“

Komise prostřednictvím evropského právního rámce pro klima navrhuje
právně závazný cíl dosáhnout nulovou
bilanci emisí skleníkových plynů do roku
2050. Ke splnění tohoto cíle jsou orgány
EU a členské státy povinny přijmout nezbytná opatření na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni. Právní rámec pro klima
zahrnuje opatření ke sledování pokroku
a odpovídající přizpůsobení našich akcí,
a to na základě stávajících systémů, jako
je například proces řízení vnitrostátních
plánů členských států v oblasti energetiky a klimatu, pravidelné zprávy Evropské agentury pro životní prostředí a nejnovějších vědeckých poznatků o změně
klimatu a jejích dopadech. Pokrok bude
v souladu s globálním přezkumem v rámci Pařížské dohody přezkoumáván každých pět let.
Předmětem právního rámce pro klima je také cesta k dosažení cíle do roku
2050:
• Komise na základě komplexního posouzení dopadů navrhne nový cíl EU
pro snížení emisí skleníkových plynů
do roku 2030. Jakmile bude posouzení
dopadů dokončeno, právní rámec pro
klima se novelizuje.
• Komise do června 2021 přezkoumá
všechny relevantní související politické
nástroje a v případě potřeby navrhne
jejich revizi, aby se umožnilo dodatečné
snížení emisí do roku 2030.
• Komise navrhuje stanovit v celé EU pro
období 2030–2050 trajektorii snižování emisí skleníkových plynů, aby bylo
možné měřit dosažený pokrok a zajistit
veřejným orgánům, podnikům a občanům předvídatelnost.
• Komise do září 2023 a poté každých pět
let posoudí soulad unijních a vnitrostátních opatření s cílem dosáhnout klimatické neutrality a trajektorií na období
2030–2050.
• Komise bude zplnomocněna vydávat
doporučení členským státům, jejichž
počínání nebude v souladu se snahou dosáhnout klimatické neutrality.
Členské státy budou povinny taková
doporučení náležitě zohlednit, v opačném případě budou muset objasnit
důvody svého konání. Komise může
také přezkoumat, zda jsou trajektorie
a opatření na území celé Unie přiměřené.
• Členské státy budou rovněž muset vypracovat a provádět adaptační strategie s cílem posílit odolnost a snížit míru
zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu.
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Koncipování evropského klimatického paktu a budoucích politik
Vedle veřejné politiky a regulace musí
svou úlohu při transformaci na klimaticky neutrální Evropskou unii sehrát
všechna odvětví společnosti a hospodářství. Komise proto dnes zahajuje veřejnou konzultaci o novém evropském
klimatickém paktu, rozsáhlé iniciativě
zaměřené na to, aby občané a zúčastněné strany měli možnost vyjádřit se a zapojit se do navrhování nových opatření
v oblasti klimatu, sdílet informace, zahájit činnost na místní úrovni a představit
řešení, která mohou být přejata. Tato veřejná konzultace bude probíhat po dobu
12 týdnů. Příspěvky budou použity při
koncipování klimatického paktu, který
bude zahájen před zasedáním konference
OSN o změně klimatu, která se uskuteční
v listopadu 2020 v Glasgow (COP26).
Souvislosti
Ambice EU stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním blokem na
světě je ústřední myšlenkou Zelené dohody pro Evropu, kterou Komise pod vedením Ursuly von der Leyenové představila
11. prosince 2019.
Komise nejprve v listopadu 2018 nastínila svou vizi dosáhnout klimatické
neutrality v EU do roku 2050 v souladu
s cílem Pařížské dohody, tj. udržet globální nárůst teploty výrazně pod 2 °C a usilovat o to, aby se tento nárůst udržel na
1,5 °C. Dne 14. března 2019 podpořil cíl EU
dosáhnout nulové bilance emisí skleníkových plynů Evropský parlament. Dne 12.
prosince 2019 potvrdila cíl klimaticky neutrální EU do roku 2050 i Evropská rada.
(KRÁCENO)

Tisková zpráva
Koronavirus: Evropská komise zveřejnila praktická doporučení pro zajištění
nepřetržitého toku zboží v celé EU prostřednictvím tzv. zelených pruhů
23. březen 2020 – Brusel Evropská komise dnes vydala nové praktické rady
pro provádění Pokynů týkajících se správy hranic, aby mohla nákladní doprava
v celé EU nadále fungovat i během současné pandemie. Aby bylo zajištěno nepřetržité fungování dodavatelských řetězců v celé EU, žádají se členské státy,
aby bezodkladně stanovily všechny příslušné vnitřní hraniční přechody v rámci
transevropské dopravní sítě (TEN-T) jako
hraniční přechody s tzv. „zelenými pru-
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hy“. Tyto hraniční přechody se zelenými
pruhy by měly být otevřené pro všechna
nákladní vozidla bez ohledu na to, jaké
zboží přepravují. Překročení hranice,
včetně případných kontrol a zdravotních prohlídek, by nemělo trvat déle než
15 minut.
Postupy na těchto přechodech by měly
být omezeny a zjednodušeny na nezbytné minimum. Kontroly a prohlídky by
měly být prováděny tak, aby řidiči nemuseli vystupovat z vozidel a byli podrobováni pouze minimálním kontrolám.
Řidiči nákladních vozidel by měli být
požádáni o předložení pouze dokladu totožnosti a řidičského průkazu a v případě
potřeby potvrzení od svého zaměstnavatele. Mělo by být akceptováno elektronické předložení/zobrazení dokumentů.
Nemělo by docházet k diskriminaci
žádných nákladních vozidel ani řidičů,
a to bez ohledu na původ a místo určení
nákladu, státní příslušnost řidiče nebo
zemi registrace vozidla. S ohledem na
současnou situaci se členské státy také
naléhavě vyzývají, aby dočasně pozastavily všechny stávající omezení silničního
provozu na svém území, například zákazy jízdy o víkendu, v noci a pro určitá
odvětví.
Evropská komise žádá členské státy,
aby zřídily bezpečné tranzitní koridory,
které umožní řidičům osobních vozidel
a jejich spolucestujícím, například pracovníkům ve zdravotnictví a v dopravě
nebo občanům EU vracejícím se do své
vlasti, bez ohledu na jejich státní příslušnost, přímý přednostní průjezd danou
zemí v kterémkoliv potřebném směru
v rámci sítě TEN-T. Podmínkou by mělo
být, že tyto osoby pojedou pouze po určené trase a budou po cestě dělat jen nezbytně nutné přestávky. Členské státy by
měly zajistit, aby měly funkční alespoň
jedno letiště pro repatriaci osob a mezinárodní lety přepravující pomoc.
Pro nepřetržité fungování dopravy Evropská komise doporučuje, aby členské
státy přijaly opatření k zajištění volného pohybu všech pracovníků působících
v mezinárodní dopravě bez ohledu na typ
dopravy. Zejména by měla být zrušena
pravidla týkající se cestovních omezení
a povinná karanténa pracovníků v dopravě nevykazujících příznaky onemocnění.
Například by členské státy neměly požadovat, aby u sebe pracovníci v dopravě
měli lékařské potvrzení o svém dobrém
zdravotním stavu. K zajištění bezpečnosti pracovníků v dopravě jsou také
potřeba posílená hygienická a provozní
opatření na letištích, v přístavech, na že-

lezničních stanicích a v jiných pozemních
dopravních uzlech. Dnešní dokument Evropské komise obsahuje ucelený seznam
doporučení na ochranu řidičů před koronavirem.
K potvrzení skutečnosti, že daný pracovník je činný v mezinárodní dopravě,
by měla postačit mezinárodně uznávaná
osvědčení o profesní způsobilosti. V případě absence takového osvědčení (ne
všichni řidiči v mezinárodní dopravě jej
mají) by mělo být akceptováno potvrzení podepsané zaměstnavatelem. Všechny
tyto zásady by rovněž měly platit pro
státní příslušníky třetích zemí, pokud
jsou nezbytní k zajištění volného pohybu
nákladu v rámci EU i do EU.
(KRÁCENO)

Rusko zavádí tzv. „zelený koridor“
pro dovoz základních potravin
23. 3. 2020 – Dle vyjádření předsedy
vlády Ruské federace M. Mišustina od
pátku 20. března 2020 na dobu trvání
jednoho měsíce zavádí země tzv. „zelený koridor“ pro dovoz základního zboží.
Mezi základní potraviny, kterých se má
„zelený koridor“ týkat patří:
• hovězí, vepřové, kuřecí a skopové maso
• mražené ryby (vcelku)
• máslo a olej
• mléko
• konzumní vejce
• cukr krystal
• potravinářská sůl
• černý čaj
• pšeničná mouka
• ž itný a žito-pšeničný chléb, pečivo
z pšeničné mouky
• nudle
• některé obiloviny (rýže, proso, pohanka
• některá zelenina (brambory, zelí, cibule,
mrkev)
• jablka
Toto opatření by mělo pomoci importérům a obchodním řetězcům se zásobováním. Přesné podmínky však zatím nejsou publikovány, a tak zatím je zřejmé
pouze to, že by se mělo jednat především
o zjednodušený režim na celnicích. Mělo
by např. být pozastaveno vážení kamionů, které vezou základní potraviny nebo
dočasně zrušeno časové omezení vjezdu
zásobovacích kamionů do měst, které až
doposud platilo. Ruská Federální služba
pro veterinární a fytosanitární dozor (Rosselchoznadzor) by taktéž měla zjednodušit některé kontrolní mechanismy (viz
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http://www.fsvps.ru/fsvps/news/34792.
html). Ačkoliv je od 1. května 2020 zakázán vstup cizích státních příslušníků na
území Ruské federace, pro řidiče kamionů platí výjimka.
Rusko zároveň zavedlo u základních potravin každodenní monitoring cen s cílem
minimalizace jejich navyšování. Vzhledem
k aktuálnímu propadu rublu však podle
analytiků ke zvyšování cen i tak přirozeně
dochází. Statistika zaznamenává také zvýšení prodeje obilovin (především pohanky), kdy v prvních březnových dnech činil
nárůst prodejů asi 27,8 %. S cílem udržení
cen a zajištění dostatku základních potravin se také vedou diskuze o zavedení
vývozních cel na některé základní potraviny, což by mohlo způsobit snížení ruského exportu a zachování větších domácích zásob. V případě pohanky by takové
opatření ale bylo bezpředmětné, protože
její export není nijak významný.
Od 20. března 2020 na dobu 10 dní
(prozatím) Rusko zavádí zákaz exportu
obilovin a obilných výrobků. Zásobování
obchodů s potraviny v Moskvě je zatím
plynulé a jejich uzavření není plánováno.

referenční laboratoře Centra pro veřejné zdraví Ukrajiny detekováno v oblasti Černovické oblasti 5 nových případů
infekce koronaviru, v Bukovině bylo
zaznamenáno 15 případů COVID-19. Podle dostupných informaci jsou mezi infikovanými nejen lidé, kteří se vrátili ze
zahraničí, ale také tzv. kontaktní osoby,
tj. ti, kteří s infikovanými doma komunikovali.
Správa města Kyjeva zavedla v Kyjevě
nouzový stav. V současné době na Ukrajině existuje 26 laboratorně potvrzených
případů COVID-19, z nichž 3 jsou smrtelné.
Řetězy a obchody omezují osobní prodej a nedovolují, aby při nákupu bylo
přítomno více než 10 osob, požadují dezinfekci rukou před vstupem do obchodu.
Potravin je v obchodech dostatek, ale
virus již zasáhl. V zásadě se však jedná
o levný segment domácích produktů. Import je v tuto chvíli velmi obtížný kvůli
frontám na hranicích a v přístavech, a to
i přes všechna prohlášení vlády, že mezinárodní obchod nebude koronavirem
zasažen.

NIKOLA HRUŠKOVÁ, ZEMĚDĚLSKÁ

YEGOR RESHETNYK, ZAHRANIČNÍ

DIPLOMATKA V RUSKÉ FEDERACI,

SPOLUPRACOVNÍK MZE ČR

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

Stav na Ukrajině v souvislosti s šířením koronaviru ke dni 19. března
2020
20. 3. 2020 – Dne 19. března 2020 večer bylo na základě studie Virologické

Vinařský věstník 3/2020

Aktuální informace k situaci v Libanonu v souvislosti s onemocnění
COVID-19
20. 3. 2020 – V zemi je vyhlášena
všeobecné mobilizace s platností od
15. 3. 2020. Dovoz a vývoz potravin

a zemědělských komodit je bez omezení. Dle informace Ministerstva zdravotnictví Libanonu je k dnešnímu dni v Libanonu celkem 149 osob nakažených .
Za posledních 24 hod. přírůstek 16 osob.
Celkem 4 úmrtí (muži starší 50 let). Celostátní karanténa platí do 29/3/2020.
Otevřené jsou pouze prodejny základních potravin, lékárny, benzínové stanice. V souvislosti s celostátní karanténou jsou uzavřeny všechny hraniční
přechody. Platí zatím pouze pro pohyb
osob. Na pohyb zboží se zákaz nevztahuje.
Mezinárodní letiště v Bejrútu je uzavřené do 29/3/2020. Bejrútský mezinárodní přístav je otevřen pouze pro
nákladní dopravu. Bankovní sektor ochromen, do 29/3/2020 uzavřeny pobočky
komerčních bank.
Dovoz a vývoz potravin a zemědělských komodit bez omezení. Dne
19/3/2020 vyhlášen zákaz dovozu květin
a rostlin. Export zboží bez restrikcí, ovšem z důvodu uzavření státních institucí
do 29/3/2020, bez možnosti vystavení
exportních dokumentů, v podstatě nefunguje.
V případě uzavřených kontraktů neexpedovat zboží vzhledem k problémům
jak s finančními transfery, tak i vykládkou zboží v přístavu. Vzhledem k prioritám s proclíváním nezbytného zboží
a komodit dochází u ostatního zboží
k neplánovanému zdržnému ( tzv. demurrage).
PETR SOCHOR, ZEMĚDĚLSKÝ DIPLOMAT
ČR V LIBANONU, 20.3.2020, MINISTERSTVO
ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
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