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Z domova
Příjem žádostí dotačního titulu "Investice" (v rámci SOT s vínem) pro
období 2020/2021
V Praze dne 1. června 2020
Vážení žadatelé,
od dnešního dne, tzn. 1. června 2021,
je spuštěn příjem žádostí dotačního titulu "Investice" (v rámci SOT s vínem)
pro období 2020/2021. Příjem žádostí
pro toto období bude ukončen dne 31.
8. 2020.
Bližší informace jsou k dispozici na
odkazu https://www.szif.cz/cs/investice
(www.szif.cz →SZIF poskytuje → Společná organizace trhu → Rostlinná výroba
→ Víno/Vinice → Investice).
Vypracovalo: Oddělení metodiky vybraných opatření PRV a SOT s vínem

jsou k dispozici na jednotlivé dotační
programy a poptávkou po těchto dotačních programech ze strany žadatelů.
Ta je zvýrazněna opakujícím se suchem
posledních let, které letos dosáhlo extrémní úrovně, kdy hovoříme o pětiset
letém suchu. Proto je nutné zabezpečit
dodatečné financování těchto oblastí:
• Podpora výstavby a technického
zhodnocení infrastruktury vodovodů
a kanalizací,
•P
 ropojování vodárenských soustav,
• Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích,
• Podpora budování protipovodňových opatření,
• Podpora zemědělských závlah.

ZDROJ: STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ
FOND

Ministr zemědělství: Vláda dnes
uvolnila miliardu korun, kterou použijeme na zahájení důležitých akcí
ke snížení dopadů sucha a povodní
8. 6. 2020 – Tisková zpráva – Vláda
dnes schválila návrh ministra zemědělství Miroslava Tomana na zabezpečení
dodatečných peněz pro potřeby financování vodního hospodářství pro rok
2020 v gesci Ministerstva zemědělství
(MZe). Účelem uvolněné vládní rezervy
ve výši 1 miliardy korun je snížení negativních dopadů klimatických změn.
„Ministerstvo zemědělství spravuje dotační programy, jejichž cíle jsou zaměřeny na snižování negativních důsledků
klimatických změn a u kterých poptávka výrazně převyšuje finanční možnosti schválených prostředků pro letošní
rok. Ministerstvo zemědělství na tyto
projekty potřebuje pro letošní rok 2,6
miliardy korun. Dnes vládou uvolněná
miliarda korun bude použita k zahájení
financování vodohospodářských projektů,“ řekl ministr zemědělství Miroslav
Toman.
Vlivem pokračujících klimatických
změn v posledních letech existuje nerovnováha mezi finančními zdroji, které
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Ve všech výše uvedených dotačních
programech evidujeme akce, které jsou
již připraveny k realizaci a čekají na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace,
případně probíhá výběrové řízení na
dodavatele stavby tak, aby mohla začít jejich realizace. Na tyto účely bude
použita dnes uvolněná miliarda korun.
Příjemci podpor jsou převážně města
a obce, svazky měst a obcí, vodohospodářské společnosti, podniky Povodí
a Lesy České republiky.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Ministerstvo zemědělství podpoří
technologie, které pomohou omezit
znečištění vod dusičnany
8. 6. 2020 – Tisková zpráva – Na zabezpečení výdajů na opatření nitrátové směrnice bude potřeba 752 milionů
korun. Uvádí to Strategie financování
směrnice o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice), kterou dnes
schválila vláda. Uvedený odhad zahrnuje náklady spojené s údržbou a obnovou skladovacích prostor ve výši 229
milionů korun a nově vzniklé náklady
na vybudování nových skladovacích
kapacit nutných k dodržení požadavku

nitrátové směrnice ve výši 523 milionů
korun.
„Náklady na údržbu stávajících skladovacích prostor jsou běžně hrazeny ze
soukromých zdrojů. Finanční prostředky na výstavbu nových i náhradu již
nevyhovujících skladů je možné čerpat
s padesátiprocentní dotací z Programu
rozvoje venkova,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Na financování
celkových investičních nákladů na zavedení směrnice by se měl stejně jako
v předchozím období zhruba z poloviny
podílet soukromý sektor.
Odpovědné hospodaření se statkovými hnojivy je základem pro správné hospodaření se živinami a organickými látkami. Skladovací kapacity na minimálně
šestiměsíční produkci kejdy umožní
v jarním období aplikovat větší objemy
hnojiva s vyšší účinností dusíku, a tedy
s nižšími ztrátami vyplavením dusičnanů, než při podzimní aplikaci. Investice
do technologií skladování a využívání
statkových hnojiv i ustájení zvířat jsou
důležité z hlediska ochrany ovzduší, na
které je možné využít nejlepší dostupné technologie v oblasti redukce emisí
amoniaku a metanu. Lze proto uvažovat
i o podpoře z operačního programu na
ochranu životního prostředí.
Materiál dále obsahuje aktualizovaný
odhad neinvestičních nákladů 30,5 mil.
Kč za rok. Jde o náklady na splnění administrativních a technických požadavků nitrátové směrnice (náklady spojené
s kontrolou plnění, monitoringem a vyhodnocením akčního programu, monitoringem jakosti vod, revizemi zranitelných oblastí) apod.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Platnost mimořádných Nařízení
ÚKZÚZ proti hraboši polnímu vypršela
12. 6. 2020 – Upozorňujeme, že platnost Nařízení ÚKZÚZ k omezenému
a kontrolovanému použití přípravku Ratron GW a Stutox II ke omezení popula-
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cí přemnoženého hraboše polního vypršela ke dni 11. 6. 2020. ÚKZÚZ již přijímá
pouze podněty k provedení šetření početnosti hraboše polního a ověření dosažení jeho kalamitního přemnožení za
účelem vydávání stanovisek pro SZIF.
Šetření za tímto účelem lze realizovat
v porostech plodin, kde jej lze s ohledem
na vývoj porostu objektivně provést.
ÚKZÚZ bude i nadále provádět rutinní
monitoring výskytu hraboše a informace o vývoji jeho populace budou v měsíčních intervalech publikovány na webových stránkách i FB profilu ÚKZÚZ.
ZDROJ: ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ
ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Potravinová soběstačnost v Česku –
podle odborníků pomůže vyšší produkce ovoce a zeleniny, osvěta či tlak
na velké řetězce
S koronavirovou krizí v Česku začaly
sílit i hlasy po větší potravinové soběstačnosti. Odborníci volají zejména po
větší produkci ovoce a zeleniny, rozšíření skladovacích prostor či výraznější
osvětě směrem k českým potravinám.
Podle obchodníků jsou v tomto směru
největší překážkou zahraniční řetězce,
které preferují více potravin původem
ze zahraničí. Navrhují proto stanovení
jasnějších pravidel pro prodej vyššího
podílu tuzemských výrobků. Koronavirová krize oživila v Česku debatu o potravinové soběstačnosti. Ta v tuzemsku,
podobně jako v ostatních zemích Evropy není plně zajištěná – zatímco z hlediska mléka, obilí či hovězího masa je
Česká republika soběstačná, u jiných surovin je situace horší. Podle prezidenta
Agrární komory ČR Zdeňka Jandejska se
soběstačnost země například ve výrobě
vepřového masa pohybuje mezi 36 až 38
procenty, u drůbežího je to 55 procent,
u vajíček 60 procent a u mléka kolem
85 procent. Vůbec nejhůř je na tom poté
Česko z hlediska brambor či zeleniny,
která je typická pro mírné pásmo. Soběstačnost v tomto odvětví dosahuje
pouze okolo 30 procent. Podle expertů
se přitom v období nouzového stavu
naplno ukázalo, že na tuzemském trhu
v tomto směru musí dojít ke zlepšení.
„Zajištění potravinové bezpečnosti má
být klíčovou prioritou státu. Koronavirová krize zhoršila dostupnost zejména
ovoce a zeleniny ze zemí jižní Evropy
a ukázala, že si musíme pomoci sami.
Pokud bude mít Česká republika do-
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statek vlastního ovoce a zeleniny, které
u nás jde vypěstovat, lze tento problém
hravě eliminovat. Potravinovou soběstačnost je nutné řešit i pro případ, že
by se vyplnily předpovědi a na podzim
přišla druhá vlna epidemie,“ řekl předseda obchodního Družstva CBA Roman
Mazák.
Podle odborníků je však nutné věnovat se i jiným aspektům. „V prvé řadě je
třeba dobudovat kapacitu skladovacích
prostor, aby mohl být spotřebitel zeleninou a ovocem, které lze skladovat,
zásobován po delší období kalendářního
roku než nyní,“ uvedl agrární analytik
Petr Havel. Potřebu investice do tohoto
odvětví zdůrazňuje i Zemědělský svaz
ČR. Kromě toho usiluje i o podporu
pojištění proti hůře pojistitelným rizikům, jako jsou jarní mrazy či sucho, či
nutnost omezení dovozu surovin ze zahraničí za podnákladové ceny. Očekává
přitom, že v zemích nejvíce zasažených
koronavirem poklesne letos produkce
ovoce či zeleniny, což bude mít za následek nárůst jejich cen. l
„Z hlediska výroby potravin pak navrhujeme inspiraci Maďarskem. Více
než 10 let tam platí zákon o privátních
výrobcích. Pokud je chce kterýkoliv obchod distribuovat, musí je přednostně
nechat vyrobit v Maďarsku, jejich dovoz
z jiných států je zakázaný. Pokud to jde
v Maďarsku, není důvod proč podobné
pravidlo nezavést i v Česku. Potravinové
soběstačnosti by to jistě pomohlo,“ doplnil Mazák.
K větší soběstačnosti se česká vláda
zavázala už v rozvojové strategii zemědělství z roku 2016, ve které si mimo jiné
vytkla snížení závislosti na dovozech
ovoce a zeleniny. Do roku 2030 tak chce
navýšit soběstačnost na 75 procent. „Realita je ale přesně opačná. U ovoce jsme
jen od vstupu do Evropské unie přišli
o deset tisíc hektarů ovocných sadů,
přitom Polsko se stalo největším pěstitelem jablek v Evropě. V případě drůbežího a vepřového masa jsme pak přitom
nejen nesoběstační, ale situace se navíc
stále zhoršuje, jak ukazuje Zpráva o stavu zemědělství za rok 2018,“ doplnil
Mazák. Jeho slova částečně potvrzuje
i zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu
(NKÚ), podle které se ministerstvu zemědělství nedaří naplňovat cíle, které si
v sektoru živočišné výroby vytklo. Naopak stavy hospodářských zvířat a míra
soběstačnosti ČR v pokrytí spotřeby hovězího i vepřového masa se podle NKÚ
ke konci roku 2017 oproti roku 2015
snížily, přestože se dotace do živočišné

výroby od roku 2012 paradoxně zvýšily. Další prostředky na potravinovou
soběstačnost se vláda rozhodla uvolnit
na konci března v návaznosti na situaci okolo koronaviru. Mělo by se jednat
o 3,3 miliardy korun. „Hlavním smyslem
námi navržených opatření je zajištění
potravinové soběstačnosti našich obyvatel a podstatné navýšení výrobních
kapacit potravinářského průmyslu,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Peníze mají jít podle resortu především
na pěstování ovoce, zeleniny, brambor nebo chmele a také na chov prasat
a drůbeže.
ZDROJ:AGRIS.CZ, AUTOR: LESENSKY.CZ,
25. 5. 2020 (KRÁCENO)

Ukončení přednostního přijímání
žádostí o pracovní víza na Ministerstvu zemědělství
Od 8. 6. 2020 bylo v návaznosti na obnovení činnosti vízových středisek na
Ukrajině ukončeno nahlašování seznamů pro preferenční vyřizování žádostí
o sezónní víza za účelem zaměstnání
v zemědělství a víz za účelem zaměstnání v potravinářství prostřednictvím
Ministerstva zemědělství. Náběr a vyřizování žádostí o víza pro pracovníky do
potravinářství a pro sezónní zaměstnance probíhá podle standardních procedur.
Bližší informace na webu Ministerstva
zahraničních věcí.
ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

Aktuální informace MZe k zahraničním pracovníkům – prodloužení povolení k pobytu, informace z UA
Vážená paní, vážený pane,
v návaznosti na předchozí komunikaci bych Vás rád informoval, že Vláda
ČR rozhodla o prodloužení platnosti
povolení k pobytu na území ČR pro cizince ze třetích zemí až do 16. září t.r.
na základě krátkodobých pracovních
nebo sezonních víz a povolení k zaměstnání. Prodloužení se vztahuje jak
na pracovníky, kteří do ČR přicestovali
před vyhlášením nouzového stavu, tak
i po něm!
V praxi to znamená, že zahraniční pracovníci, kteří jsou na území ČR, a kterým vypršela pracovní povolení a víza,
mohou na území ČR zůstat pracovat minimálně do poloviny září.
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Věříme, že řadě podniků, které aktuálně čelí nedostatku zahraničních pracovníků nebo jim hrozí v příštích týdnech,
toto opatření alespoň částečně napomůže řešit jejich situaci.
Jak už víte, provoz některých vízových
pracovišť může být omezován v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19,
tak jak je tomu aktuálně v případě Generálního konzulátu ve Lvově (viz naše informace z pátku 19.6.). Jsme v kontaktu
s kolegy na Ukrajině a je předpoklad, že
klíčový konzulát ve Lvově bude otevřen
hned, jak to nákazová situace dovolí –
v případě dobrého vývoje už v pondělí
29.6.
ING. JIŘÍ ŠÍR, NÁMĚSTEK PRO ŘÍZENÍ
SEKCE EU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ,
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, 25. 6. 2020
(KRÁCENO)

Ministři Toman a Mičovský se shodli, že je nutné podporovat menší zemědělce a v oblasti používání pesticidů vycházet ze skutečného stavu
v každé zemi
12. 6. 2020 – Tisková zpráva – Budoucí podoba Společné zemědělské politiky v souvislosti se zveřejněnou strategií Evropské komise „Od zemědělce ke
spotřebiteli“ a k biodiverzitě byla hlavním tématem prvního jednání ministra
zemědělství Miroslava Tomana s jeho
novým slovenským protějškem Jánem
Mičovským. Na dnešním setkání v Židlochovicích se věnovali i budoucí spolupráci resortů, suchu, kůrovcové kalamitě, soběstačnosti, dvojí kvalitě potravin
a situaci kolem koronavirové pandemie.
Ministři se v souvislosti s nastavováním budoucí podoby Společné zemědělské politiky (SZP), kdy Evropská komise
(EK) navrhuje zásadní změny s velkým
dopadem na zemědělce, shodli, že zásadní je zajištění dostatečných finančních
prostředků a jejich plynulá výplata zemědělcům. „Oceňuji, že Komise v rámci
svého nového návrhu Víceletého finančního rámce zvýšila financování pro Společnou zemědělskou politiku. Zejména
vnímám pozitivně navýšení peněz na
rozvoj venkova. Pokud ale porovnám
alokované finanční prostředky se současným programovým obdobím, stále
dochází k poklesu,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Ministři se shodli, že je důležité v nové
SZP podporovat menší zemědělce a ne-
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zatěžovat je nadbytečnou administrativou. ČR plánuje menší farmy podpořit
takzvanou platbou na první hektary.
Cíle v představených strategiích považuje ministr Toman za velmi ambiciózní a obtížně splnitelné, ale postrádá ze
strany EK detailní analýzu možných
dopadů na zemědělský a potravinářský
sektor. Komise navíc návrhy nediskutovala s členskými státy, které budou muset tyto cíle plnit.
„V rámci nadcházející diskuse bude
nutné zohlednit nejen specifika jednotlivých států, ale také jejich dosavadní úsilí
vynaložené k ochraně životního prostředí, udržitelnému využívání přírodních
zdrojů a dalších oblastí. Česká republika
je například ve využívání pesticidů pod
průměrem Evropské unie, stejně tak je
pod průměrem v případě používání hnojiv. Spotřeba pesticidů u nás za poslední roky klesla o 27 procent, ve Francii
vzrostla ve stejném období skoro o 40
procent a třeba v Rakousku dokonce
o 53 procent,“ uvedl Miroslav Toman.
I jeho slovenský protějšek považuje za
důležité, aby se při plánech na snižování
pesticidů vycházelo z konkrétní situace
v každém členském státě EU, namísto
plošného snižování.
Inspirací je pro slovenského ministra
zavedení maximální výměry jedné plodiny v České republice na 30 hektarů. Ocenil také snahy o posílení soběstačnosti,
které i Slovensko považuje za důležité
u komodit, které lze v našich klimatických podmínkách produkovat. „Zavedení maximální výměry jedné plodiny nám
pomůže krajinu více rozčlenit, zvýšit její
biodiverzitu. Souvisí s tím ale i další
opatření, ať už je to vyšší podpora pěstování zeleniny, ovoce, budování remízků, biopásů, malých rybníků, ale i podpora živočišné výroby, která produkuje
organickou hmotu tolik potřebnou pro
naši půdu,” řekl ministr Toman. Ministr
Mičovský ocenil, že se česká krajina viditelně mění a překvapilo jej množství
remízků, mezí a vodních ploch, které
v ní viděl. Považuje to za inspiraci pro
Slovensko, které podle něj omezení velikosti jedné plodiny potřebuje ještě více
než Česká republika.
Ministr Miroslav Toman informoval
svého slovenského kolegu také o opatřeních, která Ministerstvo zemědělství
(MZe) přijímá v souvislosti s kůrovcovou
kalamitou. Uvedl, že loni bylo z rozpočtu
MZe na podporu lesního hospodářství
vyplaceno více než 2 mld. Kč, a to zejména na obnovu lesních porostů, zajištění

a výchovu lesních porostů, šetrné technologie pro hospodaření v lese, ochranu lesa před kalamitními škůdci a na
ochranu výsadby před zvěří. V roce 2019
byla spuštěna i nová podpora formou finančního příspěvku na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v nestátních lesích.
Na podzim je v rámci Programu rozvoje
venkova na lesnické operace připraveno
590 mil. Kč, zejména na investice do lesnické infrastruktury a obnovu lesů po
kalamitách.
„Změna klimatu se mimo zemědělskou
krajinu projevuje i v lesích. Proto podporujeme obnovu lesů, které budou pestré,
a to nejen druhově, ale i věkově. Veřejnost se ale musí připravit na to, že takové lesy budou vypadat jinak, než jsou
lidé dnes zvyklí, nebudou tak snadno
prostupné, nebude se v nich tak snadno
houbařit, ale odolají lépe suchu. Boj se
suchem je komplexní záležitostí, proto
i v lesích děláme projekty, které jim vrátí vodu, nejen menší rybníky, ale i tůně
nebo mokřady,“ uvedl ministr Toman.
Dalším podstatným krokem k lepšímu
zadržení vody v krajině je podle Miroslava Tomana změna metodiky pozemkových úprav. V oblasti vodohospodářských opatření pak budování závlah,
stavba rybníků, propojování vodárenských soustav i budování vodárenských
nádrží. Český i slovenský ministr zemědělství předpokládají, že jejich diskuse bude pokračovat v rámci plánované
videokonference s kolegy z rozšířeného
formátu Visegrádské skupiny, která se
uskuteční 19. června. Ministr Mičovský
také pozval českou delegaci na návštěvu
Slovenska.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Novela mysliveckého zákona změní
myslivost, ulovení zvěře se bude dokládat fotkou v aplikaci na mobilu,
plány lovu se stanoví podle reálných
škod
29. 6. 2020 Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství připravilo novelu
mysliveckého zákona, jejímž cílem je
hlavně redukovat počty spárkaté zvěře.
Důvodem je potřeba snížení škod, které
zvěř způsobuje v zemědělství a na lesních porostech, zejména na stromcích
vysazených na holinách po suchu a kůrovci. Myslivci přitom budou využívat
elektronický systém Evidence myslivos-
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ti. Novelu mysliveckého zákona dnes
schválila vláda.
Novela mysliveckého zákona připravená Ministerstvem zemědělství má především usnadnit lov spárkaté zvěře. Myslivci budou například mnohem jednodušším
způsobem dokládat úlovky. Budou moci
využít mobilní aplikaci v telefonu, s jejíž
pomocí vyfotí ulovenou zvěř. Fotky pak
během 24 hodin pošlou mysliveckému
hospodáři, který je po kontrole přepošle
státní správě myslivosti (obec s rozšířenou působností) k evidenci.
„Podle současných zákonů musí myslivci jednou měsíčně odevzdávat papírové hlášení o lovu. Oproti tomu bude aplikace v telefonu a elektronická evidence
administrativně jednodušší, levnější
a prakticky stále aktuální,“ řekl ministr
zemědělství Miroslav Toman.
Systém Evidence myslivosti pod správou Ministerstva zemědělství bude
také obsahovat kompletní myslivecké
plánování a informace o škodách způsobených zvěří. Orgány státní správy
myslivosti budou mít možnost průběžně
z elektronických hlášení vyhodnocovat
plnění plánu lovu a případně zasáhnout
do mysliveckého hospodaření. Prostřednictvím elektronické evidence budou
spolu komunikovat a vést veškerou administrativu myslivci, státní správa, veterinární správa a policie.
Skutečný stav lesa bude zjišťovat
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.
„Pokud by byl někde les nadměrně poškozený, nařídí orgán státní správy myslivosti zvýšení lovu. Za nesplnění plánu
mohou být myslivci nebo myslivecké
spolky pokutováni až do výše 200 tisíc
korun. Stejně vysokou sankci budou
muset zaplatit, pokud opakovaně nesplní opatření ke snížení stavu zvěře, které
jim nařídí orgán státní správy myslivosti,“ uvedl ministr Toman.
Ministerská novela je také reakcí na
už schválenou poslaneckou novelu zákona, která by měla začít platit od listopadu 2021. Ta například po myslivcích
vyžaduje, aby ulovení zvěře složitě dokazovali takzvanými markanty (odříznutými částmi ulovené zvěře). Počítá také
s tím, že by plán lovu musely stanovit
obce s rozšířenou působností. Vycházely by přitom z posudků, které by musela zajistit a zaplatit státní správa vždy
jednou za pět let pro každou honitbu
zvlášť. To by při počtu přibližně 5 700
honiteb v ČR znamenalo náklady kolem
1,7 miliardy korun.
MZe chtělo novelou také maximálně otevřít možnosti lovu. Nově se tak
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umožňuje lov v noci, během sklizně
nebo s pomocí noktovizorů (zařízení pro
lov v noci). Ministerská novela by měla
začít platit rok poté, co ji schválí poslanecká sněmovna. Od té chvíle by byla
také zrušena všechna nákladná ustanovení posledního poslaneckého návrhu.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Usnesení 29. sněmu Agrární komory
České republiky konaného dne 16.
června 2020 v Olomouci
Komora sdružuje většinu podnikatelů
v zemědělství, lesnictví a potravinářství
všech forem vlastnictví a způsobů podnikání. Členové Agrární komory České
republiky produkují více než 80 % veškerých komodit a obhospodařují více
než 1,6 milionů hektarů zemědělské
půdy a 1,3 mil. ha lesní půdy.
Počet členů organizovaných prostřednictvím 56 okresních, 2 regionálních a 12
krajských komor je 2 748, zemědělských
organizací je 2 354. Z toho je 1 206 soukromě hospodařících rolníků. V počtu
členů se neuvádí členstvo 32 členských
svazů, sdružení a unií, kde se členství
jednotlivých podnikatelů někdy vzájemně překrývá.
Sněmu se zúčastnilo 150 delegátů
všeobecné sněmovny, to je 94,3 % a 52
delegátů sněmovny společenstev, to je
96,3 % z pozvaných s hlasem rozhodujícím a s ohledem na mimořádná zdravotní opatření se kromě ministra zemědělství žádní hosté nezvali.
29. sněm Agrární komory České republiky:
1. konstatuje, že se v uplynulém volebním období podařilo prosadit zejména:
• zvolení zástupců ČR do Evropského
parlamentu včetně výrazného zastoupení mezi řádnými členy Zemědělského výboru tohoto parlamentu,
• shodné stanovisko vlády ČR s našimi
požadavky na Společnou zemědělskou politiku EU na příští sedmileté
plánovací období,
• p řijatelné podmínky přechodného
období 2021-2023 v pozici Evropského parlamentu, většinu našich názorů na společnou zemědělskou politiku EU do společných stanovisek
a požadavků nevládních agrárních
organizací zemí Visegradské čtyřky
a zemí tří moří,
• zařazení postupného dosažení přiměřené potravinové soběstačnosti

ČR v základních komoditách, které
lze u nás vyrábět a zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství do vládní strategie udržitelného rozvoje „Česká republika 2030“,
a dalších strategických dokumentů
a do programového prohlášení vlády,
• novelizaci veterinárního zákona a zákona o rostlinolékařské péči,
• pokračování prací na novele zákona o významné tržní síle a zákona
o ochraně zemědělského půdního
fondu, novele zákona o potravinách
a tabákových výrobcích,
• zpracování „Generelu vodního hospodářství“ a prací na opatřeních
k přizpůsobení se klimatickým změnám,
• historicky největší zemědělský rozpočet, včetně zdrojů EU,
• přijmutí mimořádných opatření ke
zdolávání kůrovcové kalamity a částečnou finanční kompenzaci nestátním vlastníkům lesa,
• částečnou kompenzaci ztrát způsobených extrémním suchem a jarními
mrazy,
• podpůrná opatření v živočišné výrobě
a u speciálních plodin, která začala zabírat,
• z výšenou vratku spotřební daně
u motorové nafty i pro živočišnou,
lesní výrobu, rybářství i zvýhodnění
podniků zaměřených na živočišnou
produkci, citlivé komodity a zjednodušení její administrace,
• pomocí zintenzivněných kontrol odhalovat dovozy závadných potravin,
• vysílání televizních seriálů „Trvalé
bydliště venkov“ a „Potraviny z domoviny“, realizací dalších projektů
jako „Zrozeno v EU“ a dalších propagačních akcí zaměřených na jednotlivé komodity,
• zlepšit vnímání zemědělství očima
veřejnosti,
• pomoci členské základně s pořízením
a distribucí ochranných pomůcek pro
zemědělské podnikatele a jejich zaměstnance po vypuknutí koronavirové
epidemie a zvláštní informační sekci
v rámci interních informací pro členy
AK ČR a poskytovat k tomu průběžně
aktuální informace a poradenství,
• z řídit veřejnou „coronasbírku“ na
podporu nemocných a sociálně slabých spoluobčanů.
nedařilo zejména:
• výrazněji snížit nevyváženost hospodářské soustavy zemědělství, přes
všechna dosud přijatá opatření,
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• účinněji čelit rostoucím neodůvodněným environmentálním a spekulativním tlakům na zemědělské
hospodaření, včetně spekulativních
nákupů půdy,
• s nížit záporné saldo agrárního zahraničního obchodu, které se naopak
prohloubilo,
• pokročit v rovnoměrnější a spravedlivější dělbě marží v potravinové vertikále,
• snížit závislost odvětví zemědělství
na dotacích,
• prosadit Marketingový fond, Lesnicko-dřevařský fond a Fond těžko pojistitelných rizik,
• v ytvořit kompenzační nástroj ke
zmírnění důsledků sucha pro všechny vlastníky lesů, který by vypovídal
skutečným škodám,
• o dstranit nedostatek odborných
pracovníků, v zemědělském provozu
a přetrvávající zdlouhavost povolování zaměstnání zahraničních pracovníků,
• razantně snížit administrativní zátěž
v agrárních odvětvích včetně koordinace kontrol resortních orgánů.
2. žádá:
2.1. Vládu ČR, Poslaneckou sněmovnu
a Senát Parlamentu, aby vzhledem ke
změnám ve Společné zemědělské politice:
• komplexně řešily otázku sucha (zejména dokončením legislativního
procesu zákona o ústavní ochraně
vody), a více podporovaly živočišnou
výrobu a citlivé rostlinné komodity,
aby došlo k vyvážení zemědělské
soustavy,
• n ejen v tomto kontextu podpořily
iniciativy za vyšší podíl tuzemských
potravin v maloobchodním prodeji,
• upustily od zdaňování zemědělských
dotací a podpor formou odpočitatelné položky od základu daně z příjmů,
• podpořily prominutí sociálního pojištění ve verzi schválené Senátem
České republiky,
• v maximální míře pro zemědělství
přijaly využití připravovaného programu AGRICovid na kompenzace
zvýšených nákladů a propadu tržeb
v době koronavirové epidemie,
• snížily DPH na základní potraviny
a na kapitolu 06 celního sazebníku
– rostliny a sazenice v maloobchodě
a při přímém prodeji od zemědělce,
• p rosadily podporu českých potravin v maloobchodu a ve veřejných
stravovacích zařízeních zřízených
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státem nebo místními samosprávami,
• vyčlenily dostatek finančních zdrojů
pro obnovení lesních porostů postižených kalamitou, odděleně od zemědělských podpor,
• podpořily schválení novely rostlinolékařského zákona k systémovému
řešení pro opakovaný kalamitní výskyt hraboše polního a dalších škůdců,
• a by v případech, ve kterých nebyla umožněna aplikace rodenticidu,
umožnily náhradu vzniklých škod,
• připravily návrh komplexního pojištění těžkopojistitelných rizik, ať už
formou zvláštního fondu nebo prostřednictvím daňových úlev či vytvářením rezerv,
• ministerstvo financí ve spolupráci
se svými kontrolními orgány zvýšilo kontrolní činnosti na dodržování
zákona 526/1990 zákona o cenách,
zejména § 2 tohoto zákona v oblasti
sjednávání cen potravin
2.2. Ministra zemědělství České republiky, aby:
• vyjednal pravidla pro přechodné období v rámci společné zemědělské
politiky EU s ohledem na dlouhodobé závazky zejména v agroenviromentálně klimatických a dalších
opatřeních včetně prodloužení tzv.
přechodné vnitrostátní podpory,
• při jednáních o dokončení reformy
SZP pokračoval v prosazování priorit:
• navýšení, nebo minimálně zachování, rozpočtu s dostatečnou obálkou pro přímé platby v prvním
pilíři a investiční a neinvestiční
podpory v rámci obálky Programu
rozvoje venkova a dokončení procesu srovnání výše plateb napříč
členskými státy, který byl slíben
do roku 2013
• zásadně odmítnout zastropování
s ohledem na zachování konkurenceschopnosti, rozsahu živočišné
výroby a tím pádem environmentální udržitelnosti,
• navýšení, nebo minimálně zachování podílu obálky citlivých komodit a při srovnatelnosti jejich podpory se zeměmi EU 14,
• eko-schémat motivující zemědělce
a neomezující již tak značně za posledních 30 let redukovaný rozsah
našeho zemědělství,
• n e dalšímu národnímu zpřísňování tzv. Dobrého zemědělského

a environmentálního stavu (DZES)
půdy omezení maximální velikosti
výměry jedné plodiny na dílu půdního bloku na 30 ha, je třeba vždy
zohlednit místní podmínky konkrétního pozemku,
• jednotnou míru kofinancování
v Plánu rozvoje venkova ve všech
státech EU, aby mezi členskými
státy nedocházelo k zneužívání
síly národních rozpočtů,
• návaznost strategie „Z farmy na vidličku“ na tzv. eko-schémata a nevytváření nových často nesplnitelných pravidel a požadavků,
• podporu nových metod šlechtění,
• p odporu vývoje moderních prostředků na ochranu rostlin a zachování zásadních přípravků tam,
kde v současné době není možná
náhrada,
• p rosazování zajištění srovnatelných podmínek se státy EU14
a spravedlivé podpory pro ty, kteří
na půdě hospodaří a zajišťují produkci,
• dokončil novelu zákona o významné tržní síle v rámci transpozice
evropské směrnice o nekalých
obchodních praktikách v souladu
s doporučením Ministerstva financí a s využitím francouzského
zákona č. 2018-938 ze dne 30. října
2018 pro rovnováhu obchodních
vztahů v zemědělském a potravinářském průmyslu a zdravé a udržitelné výživě, přístupné všem (tzv.
Loi Alimentation),
• prosadil v novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích
minimálně 55 % podíl domácích
českých potravin a každoroční
zvyšování podílu o 3 až 5 % v maloobchodním prodeji, je to v zájmu
snížení uhlíkové stopy, zvýšení
kvality životního prostředí, zabezpečení kvalitních a čerstvých
potravin, zlepšení zdraví obyvatel
našeho národa, dále z důvodu zadržení vody v půdě, dostatku vzduchu v půdě a života v půdě,
• zasadil se o regulaci trhu s půdou
ve smyslu zamezení spekulativních
nákupů a omezení jejího zastavování,
• revidoval koncepci zemědělského
výzkumu se zaměřením především
na potřeby praxe, přizpůsobení
se klimatickým změnám a s přesahem do ovlivňování veřejného
mínění,
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• přizpůsobil poradenství a vzdělávání potřebám konkrétního výrobního zaměření,
• prosadil v rámci aktualizace LPIS
zavedení moratoria na změny
v období podávání žádostí,
• z měnil hodnocení míry nedodržení výměry půdy v LPIS z hektarů na procenta z celkové výměry
a umožnil vzájemný zápočet kladných a záporných odchylek, deklarovaných hektarů od zjištěné skutečnosti,
• prosadil novelu mysliveckého zákona s cílem snížit škody na zemědělských a lesních kulturách administrativně únosným způsobem,
• ke zvládnutí následků kalamity v lesích:
• nastavil dotační pravidla pro optimální distribuci prostředků s cílem
zachování plnění všech funkcí lesa
v co možná nejširší možné míře,
• udržel pozice vlastníků lesa a infrastruktury navazující na jeho
obhospodařování bez rozdílu typu
vlastnictví,
• přijal jasný a konkrétní adaptační
program, navazující na schválenou
strategii státní lesnické politiky,
který umožní další rozvoj lesnicko-dřevařského sektoru na úrovni
vlastníků, lesnických firem i dřevozpracujícího průmyslu,
• definoval roli státu v oblasti regulace objemu dříví umisťovaného na
trh,
• zabezpečil vypracování modelů budoucí produkce dříví ve struktuře
a čase z pohledu oborů zpracování
dříví,
• p odpořil aktivní spoluúčast na
tvorbě pravidel pro řešení vzniklé
kalamitní situace v lesích na evropské úrovni,
• zajistil a podpořil věcné a objektivní informování veřejnosti o situaci
v lesích a očekávaných dopadech
do budoucna,
• u možnil vznik Marketingového
fondu a Fondu nepojistitelných
rizik,
• zajistit dokončení práce na třetí
etapě Generelu vodního hospodářství krajiny.
3. schvaluje:
3.1. zprávu představenstva AKČR
o činnosti od 25. sněmu a úkolech v příštím období
3.2. účetní závěrku na rok 2019 a plán
příjmů a výdajů na rok 2020
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3.3. zprávu a stanovisko dozorčí rady
AKČR k účetní závěrce za rok 2019
3.4. návrh představenstva AKČR na
změnu volebního řádu v článku 4.
3.5. návrh představenstva AKČR na
počet viceprezidentů pro příští volební
období 3 pro sněmovnu všeobecnou a 3
pro sněmovnu společenstev
3.6. výsledky voleb do orgánů komor
– příloha k usnesení č. 2 - uvedeno pod
usnesením.
4. ukládá:
4.1. představenstvu Agrární komory
České republiky
• ř ídit činnost komory v souladu
s usnesením 29. sněmu a zaměřením
činnosti v příštím období uvedeném
v části 15 zprávy představenstva,
• provézt revizi interních předpisů, AK
ČR a návrhy předložit příštímu sněmu, posílit úřad AK ČR
4.2. krajským, regionálním a okresním
agrárním komorám a členským společenstvům:
• rozpracovat zaměření činnosti Agrární komory České republiky v příštím období a usnesení 29. sněmu do
vlastních podmínek,
• napomáhat představenstvu Agrární
komory České republiky v jeho činnosti a aktivně plnit jeho usnesení,
• jednat s poslanci a senátory ve svých
volebních obvodech o podpoře zájmů členstva Agrární komory České
republiky, koordinovaně s představenstvem AK ČR,
• organizovat seznámení členstva se
změnami ve Společné zemědělské
politice EU a v národních předpisech,
• p lynule aktualizovat centrální seznam členů a změny zasílat AK ČR,
• zintenzivnit činnost v regionálních
i celostátních médiích s cílem zlepšit
vnímání agrárních odvětví veřejností.
4.3. členské základně:
• uhradit členské příspěvky pro Agrární komoru České republiky v souladu
s příspěvkovým řádem.
4.4. viceprezidentům ve funkci předsedů sněmoven v souladu s článkem 4, odstavec 1 příspěvkového řádu rozpracovat
členské příspěvky jednotlivých sněmoven pro Agrární komoru České republiky na jednotlivé členské organizace.
Příloha č. 2

Byli zvoleni:
prezident – Ing. Jan Doležal
viceprezidenti za všeobecnou sněmovnu – pořadí dle počtu hlasů:
Říha Leoš, Milek Jiří, Hlaváček Václav
viceprezidenti za sněmovnu společenstev – pořadí dle počtu hlasů:
Pýcha Martin, Belada Bohumil, Ludvík
Martin
Členové představenstva:
Za sněmovnu všeobecnou:
Blažek Josef, Brandl Pavel, Čermáková
Věra, Erlebach Robert, Hlaváček Václav,
Kubiš Josef, Mikoláš Jaroslav, Milek
Jiří, Říha Leoš, Šíma Jaroslav, Šnejdrla
Jindřich, Tomíček Vilém, Vojtěch Jaroslav, Vondruška Miroslav.
Za sněmovnu společenstev:
Belada Bohumil, Diviš Josef, Drs Miroslav, Hanka Petr, Jandejsek Zdeněk,
Koberna Miroslav, Ludvík Martin, Luka
Josef, Pýcha Martin, Studený Stanislav,
Šašek Otakar, Večeřa Gabriel, Veselý Vladimír, Volf Martin.
Členové dozorčí rady: Buňka Miloš,
Částka Zdeněk, Hampl Miroslav, Horák Jiří, Chalupný Karel, Králíček Josef,
Kubiska Zdeněk, Navrátil Milan, Němec
Václav, Šrámková Věra, Veselý Pavel.
Dozorčí rada na 1. schůzi zvolila svého
předsedu: Veselého Pavla
ZDROJ: AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ
REPUBLIKY (KRÁCENO)

ČOI loni zjistila chyby u 50 % kontrolovaných prodejců alkoholu
Česká obchodní inspekce (ČOI) loni
při kontrolách zaměřených na prodej
tabákových výrobků a alkoholu zjistila
porušení některého z předpisů u poloviny z 8179 kontrol. V 598 případech se
chyby týkaly zákona o ochraně zdraví
před škodlivými účinky návykových látek, přičemž v 347 případech obchodníci
i přes zákaz prodali alkohol mladistvým.
Za zjištěné chyby inspekce dala prodejcům pokuty za 20,7 milionu korun. ČOI
o tom dnes informovala v tiskové zprávě.
Na pomoc si v rámci své pravomoci
ČOI přizvala téměř 500 lidí mladších 18
let. U řady kontrol inspektorů pak asistovali policisté, celníci, hygienici nebo
pracovníci živnostenských úřadů. Nejvíce zjištění se podle ČOI týkalo zákona
o ochraně spotřebitele. Obchodníci chybovali zejména v tom, že neseznámili
spotřebitele s cenou výrobků. V řadě
případů také porušili zásady poctivého
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átní zemědělské a potravinářské inspekce v loňském roce ukázaly, že nejméně zjištěných
mají potraviny od českých výrobců, naopak nejvyšší jsou u potravin z dovozu. Inspektoři
ty za více než 150 milionů korun. U českých potravin inspektoři loni našli pochybení u 13,7
prodeje nebo nevydali doklad o kou- inspektoři konstatovali u každé čtvrté
Více pochybení prokázali u potravin výrobců ze zemí EU, a to 16,9 %. Nejhůře na tom byly
peném výrobku. Přes 300 prodejců po- kontroly. Ve 49 případech provozovnu
ovážené ze třetích zemí, kdy 25,6 % kontrolovaných nevyhovovalo tuzemským nebo
společného
stravování okamžitě uzarušilo zákaz
prodeje
alkoholu
mladým
předpisům. Inspektoři
se setkávají
například
s prodejem
výrobků s nižším
obsahem masa,
vřeli.
V
roce
2019
inspekce uložila pravoa
téměř
200
neumístilo
v
místě
prodeje
ých surovin, než je uvedeno na obale nebo s přítomností nepovoleného množství
mocně
pokuty
v
celkové
výši 156 719 000
viditelný
text
ohledně
tohoto
zákazu.
átek, třeba pesticidů.
AUTOR: ČTK, 1. 6. 2020 (KRÁCENO)

korun a 10 855 zákazů uvádět potraviny

atičtějším typem provozoven, stejně jako v předchozích letech, bylo společné stravování.
do oběhu. Celková hodnota takto zakákutečnila v restauracích, bistrech, pivnicích, barech, cukrárnách a dalších typech
zaných potravin byla 24 386 633 korun.
společného stravování celkem 14 146 kontrol a zjistila 3398 pochybení, porušení
ZDROJ:
ZPRÁVY Z MINISTERSTVA
edpisů inspektoři konstatovali u každé čtvrté kontroly. Ve 49 případech provozovnu
ZEMĚDĚLSTVÍ,
KVĚTEN 2020
stravování okamžitě uzavřeli. V roce 2019 inspekce uložila pravomocně pokuty v celkové
Nejméně
prohřešků
mají
české
potra9 000 korun a 10 855 zákazů uvádět potraviny do oběhu. Celková hodnota takto
potravin byla
24 386 633 korun.
viny

2 000 000 korun je nová maximální
možná pokuta za klamavé označování
potravin z ekologického zemědělství
Nově by podle novely zákona o ekologickém zemědělství mohl stát ekologické zemědělce kontrolovat jen jednou
za dva roky, nyní je to jednou za rok.
Biopotraviny by pak měly mít certifikát
na 26 měsíců místo současných maximálních 15 měsíců. Novelu musí schválit
Parlament a podepsat prezident.
ZDROJ: ZPRÁVY Z MINISTERSTVA

Biopotraviny frčí
Češi nakupují více biopotravin. Předloni za ně utratili 4,43 miliardy korun,
což je v porovnání s rokem 2017 nárůst
o 33 %. Celkový obrat českých subjektů
s biopotravinami včetně vývozu dosáhl
přibližně 7,02 miliardy korun.

ZEMĚDĚLSTVÍ, KVĚTEN 2020

Za nouzového stavu ubylo 50 % krádeží v obchodech s potravinami
Za nouzového stavu, který v České republice trval od 12. března do 17. května,
ZDROJ: ZPRÁVY Z MINISTERSTVA
Biopotraviny frčí
klesla kriminalita v prodejnách s potraZEMĚDĚLSTVÍ, KVĚTEN 2020
Češi nakupují více biopotravin. Předloni za ně utratili 4,43 miliardy korun, což je v porovnání s rokem
vinami
v průměru téměř o polovinu.
2017 nárůst o 33 %. Celkový obrat českých subjektů s biopotravinami včetně vývozu dosáhl
přibližně
7,02 miliardy korun.
Ubylo krádeží páchaných zákazníky,
ale i zaměstnanci. Důvodem byla ztráta anonymity, ale také soudržnost zaKontroly
Státní
zemědělské
a
potravivy z ministerstva zemědělství, květen 2020
příčiněná koronavirovou krizí. ČTK to
nářské inspekce v loňském roce ukázaly,
sdělil ředitel Divize retailu společnosti
že nejméně zjištěných pochybení mají
M2C poskytující služby ostrahy, údržby
potraviny od českých výrobců, naopak
a úklidu Martin Giebel.
nejvyšší jsou u potravin z dovozu. InV případě kriminality páchané zákazspektoři uložili pokuty za více než 150
níky je příčinou snížení četnosti krádeží
milionů korun. U českých potravin inztráta anonymity kvůli nižší návštěvspektoři loni našli pochybení u 13,7 %
nosti prodejen, především v obchodních
výrobků. Více pochybení prokázali u pocentrech, a větším počtem zaměstnantravin výrobců ze zemí EU, a to 16,9 %.
ců na prodejní ploše. Dalším aspektem
Nejhůře na tom byly potraviny dovážebyl viditelně zvýšený počet pracovníků
né ze třetích zemí, kdy 25,6 % kontroloostrahy, kteří se podíleli na koordinaci
vaných nevyhovovalo tuzemským nebo
hygienických opatření v prodejnách.
evropským předpisům. Inspektoři se
V neposlední řadě byly především nejen
setkávají například s prodejem výrobků
hrozící, ale i aplikované mnohem tvrds nižším obsahem masa, mléka či jiných
ší tresty za majetkové delikty, platné
surovin, než je uvedeno na obale nebo
v době vládního vyhlášení nouzového
s přítomností nepovoleného množství
stavu. U tzv. interní kriminality páchaškodlivých látek, třeba pesticidů.
né především zaměstnanci stojí za jejím
Nejproblematičtějším typem provosnížením atmosféra podporující soudržzoven, stejně jako v předchozích lenost v době, která postihla celou zemi.
tech, bylo společné stravování. InspekNa celkovém počtu krádeží se zaměstce uskutečnila v restauracích, bistrech,
nanci podílí zhruba z 35 procent, zbytek
pivnicích, barech, cukrárnách a dalších
připadá na nepoctivé zákazníky.
typech provozoven společného stravování celkem 14 146 kontrol a zjistila 3398
AUTOR: ČTK, JIF MAL, 15. 06. 2020
pochybení, porušení právních předpisů
(KRÁCENO)
Zdroj: Zprávy z ministerstva zemědělství, květen 2020
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Ze zahraničí

Komisař pro zemědělství a rozvoj
venkova představil nový návrh Evropské komise na pomoc sektorům
vína, ovoce a zeleniny
Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova prezentoval dne 09/06/2020 před
koordinátory Výboru EP pro zemědělství a rozvoj venkova nový možný krizový návrh Evropské komise na pomoc
sektorům vína, ovoce a zeleniny. Nová
opatření by mohla být oficiálně představena již na začátku července 2020.
Podle Wojciechowskiho Komise uvažuje
o navýšení spolufinancování propagace,
zelené sklizně a restrukturalizace, o finančních alokacích pro krizová opatření
v odvětí vína v rámci rozpočtu pro rok
2021, o prodloužení výsadby v roce 2020
až do července 2021, a o spuštění krizových kartelových opatření.
ZPRAVODAJ PK ČR 25/2020

Dopady COVID-19 na zemědělství,
lesnictví a rybolov; odhad COPA/COGECA za období 13. května – 12. června 2020 (výběr pro obor vinařství)
Jde o aktualizaci verze zveřejněné 15.
5. 2020. Situace se ve sledovaném období dále zhoršila, zvláště u produktů
s vyšší přidanou hodnotou. Přímo ničivě se projevilo uzavření odvětví Horeca.
Evropská komise počítá se snížením celosvětového obchodu o 10 až 16 %, vývoz
z EU by měl být postižen 9 až 15 %. C/C
vítá sice první balíček Komise na podporu trhu, ale je zapotřebí udělat více. Většina hospodářských odvětví EU nemá
k dispozici rámcové předpisy jako zemědělství, tedy Společnou zemědělskou
politiku (SZP). Musíme jí v plné míře při
reakci na krizi využít. Podpora by měla
přijít zvenčí SZP, mimo rozpočet zemědělství. SZP není dostatečně vybavena
potřebnými nástroji na krizi stávajícího
rozsahu.
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Analýza odvětví vína
Krize bude mít pro odvětví dlouhodobé
následky a i když se v EU a ve světě odbytové kanály Horeca opět otevřou, bude
zotavení vzhledem k obchodu pomalé
a obtížné. K vyrovnání ztrát vzniklých
během řady omezení budou zapotřebí
silná tržní opatření. Dosud Komisí přijatá
opatření jsou prvním krokem správným
směrem a odpovídají našim požadavkům.
Přesto potřebujeme k zamezení nerovností mezi členskými státy mnohem širší
a větší balík podpor EU. Některé členské
státy (Francie, Španělsko) jsou již připraveny využít mimořádných opatření,
jako jsou krizová destilace, soukromé
skladování a zelená sklizeň, s využitím
zbývajících prostředků v národních balíčcích SOT vínem a mají připraveny státní
prostředky pro zvýšení účinnosti těchto
opatření. Nadcházející týdny a měsíce
ukáží, jak se bude zotavení vyvíjet, kolik
členských států skutečně opatření zaměřená na trh využije, a jak se osvědčí.
Nakonec i připomínky v Evropském parlamentu by měly přispět k tomu, aby evropské instituce našly rychlé řešení.

jsou velmi omezena, protože disponibilní
rozpočet národního balíčku pro Německo
a jeho spolkové země – na rozdíl od Francie, Itálie a Španělska – je do značné míry
(rozdělen). Ministryně zemědělství Julia
Klöckner údajně nevylučuje, že „budou
v odvětví vína nezbytná další opatření“.
V tomto případě by „v případě potřeby“
pracovala s Komisí EU na „dalších vhodných opatřeních“.
Německý svaz vinařů očekává, že po
nátlaku Zemědělského výboru Evropského parlamentu bude v Bruselu rozhodnuto o několika úpravách a větší flexibilitě
– zvýšení míry financování v rámci financování z balíčků, prodloužení prováděcího období opatření a zvýšení pružnosti
výkonu nových práv a práv na opětovnou výsadbu. Komise přímou podporu
zelené sklizně zamítla, členské státy však
mohou takové programy rozpracovat
a financovat. Německé ministerstvo zemědělství se domnívá, že „není třeba poskytovat státní prostředky na opatření
na stabilizaci trhu vínem“.
DDW/25. 6. 2020/JS

C/C, VYBRAL A PŘELOŽIL J. SEDLO

Žádné další peníze z Bruselu
EU nedá žádné další prostředky na
krizová opatření v odvětví vína. Podle
Německého svazu vinařů to oficiálně
potvrdila Evropská komise. Komise zdůrazňuje, že členské státy by měly financovat krizová opatření ze svých národních
balíčků SOT vínem, protože v krizovém
roce došlo k menšímu čerpání restrukturalizačních a investičních opatřením.
Komise proto zvýšila flexibilitu přesunů
v rámci těchto národních balíčků. Všechna současná a plánovaná krizová opatření ve Francii, Itálii a Španělsku jsou
financována výhradně z jejich národních
balíčků SOT vínem, doplněných dalšími
fondy z jednotlivých členských států. Krizová opatření v odvětví vína v Německu

Bylo schváleno Prosecco DOC Rosé
Vinařský výbor při ministerstvu zemědělství v Římě schválil 20. května 2020
Prosecco DOC Rosé. Producenti očekávali schválení již pro ročník 2019, takže
jsou dobře připraveni. Příslušný dekret
nabude platnosti po zveřejnění v úředním věstníku Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana během nejbližších
týdnů. Prosecco DOC Rosé vzniká řezáním hlavní odrůdy Glera s 10 až 15 % odrůdy Pinot noir. Kvašení a zrání v láhvi
musí probíhat nejméně dva měsíce, tedy
dvojnásobnou dobu oproti bílé podobě
Prosecco DOC. Víno odrůdy Pinot noir
může být použito i z ročníku 2019, takže první víno Prosecco DOC Rosé může
být uvedeno na trh ještě koncem tohoto
roku.
WEIWIRTSCHAFT/25. 5. 2020/JS
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DOC Prosecco má nová pravidla
Konsorcium DOC Prosecco schválilo
na svém první on-line valné hromadě
nová pravidla pro získávání vinařských
produktů. Bylo rozhodnuto o tříletém
prodloužení zákazu nových výsadeb pro
DOC Prosecco. Vinaři se dohodli, že pro
ročník 2020 zůstává maximální možný
výnos hroznů 18 tun na hektar, ale zákonem povolené nadlimitní množství až do
výše 20 % již nemůže být zpracováno na
víno bez CHOP/CHZO, může být zpracováno pouze na ocet nebo hroznovou
šťávu, či destilováno. Aby se rozprodaly
zásoby z roku 2019, nebude možné uvádět víno ročníku 2020 na trh. Částečné
uvolnění tohoto zákazu bude k později stanovenému datu, zatím se uvažuje
o 14. prosinci 2020, ale to se může ještě
změnit.
WEIWIRTSCHAFT/17. 6. 2020/JS

možného výnosu DOCG Barolo a Barbaresco jako rezervu. Konsorcium pak
chce prozkoumat možné využití rezervy
před tím, než bude možné ročník uvolnit
k prodeji, pro Barbaresco to je 1. ledna
2023, pro Barolo 1. ledna 2024. Zda bude
možné rezervu klasifikovat jako vína
DOCG a případně uvolnit později, rozhodne situace na trhu. Členové budou
hlasovat o těchto návrzích na příští pravidelné schůzce před sklizní.
Souběžně s tímto opatřením jsou regulovány zákonem povolené přebytky
produkce DOC. Z možných až 20 procent
hroznů navíc lze pro výrobu vína použít
(výhradně bez uvedení původu) pouze 5
procent, zbývajících 15 procent musí být
zpracováno alternativně, například jako
šťáva nebo se musí destilovat. Tímto
nařízením může být z trhu staženo 70
000 hektolitrů stolního vína, aby se posílila pozice vín DOC. Nařízení by mělo
platit pro všechny DOC a DOCG s výjimkou Verduno Pelaverga DOC a Dogliani
DOCG.
WEINWIRTSCHAFT/24. 6. 2020/JS

Stabilní trh a nová omezení pro Pinot Grigio DOC delle Venezie
Konsorcium DOC charakterizovalo
trh vínem od ledna do května 2020 jako
stabilní s meziročním růstem o 0,39 %.
Představenstvo pro ročník 2020 přesto
omezilo maximální možný výnos hroznů
a omezilo první možné uvádění vína na
trh. Maximální výnos hroznů byl snížen
z 18 na 15 t/ha, rozdíl (3 t/ha) může být
použit pouze na víno s CHZO (zemské
víno). Současně může být na trh uváděno nejdříve jenom víno z výnosu 13 t/
ha, zbývající 2 t/ha Pinot Grigio musí být
dále skladovány. Podle situace na trhu
bude 1. 3. 2021 rozhodnuto, zda se celá
tato rezerva nebo její část uvolní. Tato
opatření se nevztahují na certifikované
biovíno. Žádost o změnu pravidel produkce pro sklizeň 2020 musí být ještě
schválena příslušnými orgány ve třech
regionech DOC v Benátsku, Trentinu
a Friuli.

Švýcarský stát podpoří své vinaře
deseti miliony franků
Důvodem je váznoucí prodej vína následkem zavření restaurací a zákazem
veřejných koštů vín. Od 1. června 2020
mohou švýcarští vinaři získat od státu
nejvýše 2 CHF na každý litr vína, jehož
označení si sami sníží z CHOP na stolní
víno. Toto víno se pak má využít především v potravinářském průmyslu, čímž
se odlehčí trhu s vínem. Stejný cíl sleduje
i snížení maximálního výnosu hroznů při
sklizni v roce 2020. I přes rostoucí spotřebu vína v posledních dvou letech vykazuje švýcarský trh s vínem již od konce
roku 2019 vysoké zásoby vína.
DER WINZER/26. 5. 2020/JS

WEIWIRTSCHAFT/17. 6. 2020/JS

Barolo a další upravují pravidla pro
sklizeň 2020
Velké konsorcium Langhe, které řídí
původ Barola, Barbaresca, Alby, Langhe
a Dogliani, vypracovalo pokyny pro sklizeň 2020. Správní rada navrhuje, aby členové skladovali 10 procent maximálního
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Snížení DPH v rakouské gastronomii
Další podpůrná opatření rakouské vlády zahrnují záchranný balíček pro gastronomii a cestovní ruch. Oblasti zaměření:
• Záchranný balíček pro gastronomii
a cestovní kanceláře, organizátory
cestovního ruchu a volného času
• Pomocná opatření, zejména pro zaměstnance v gastronomii a cestovním
ruchu
• Investiční balíček

Převod ztrát umožní vyrovnat ztráty
běžného období ziskem z předchozího
období a za určitých podmínek rokem
2018. Dotace na fixní náklady – přímá dotace na pokrytí fixních nákladů je rozšířena a upravena. Dotace na fixní náklady
se proto prodlužuje o druhou fázi a také
o 6 měsíců. Moratorium pro malé a střední podniky v odvětví cestovního ruchu
a volného času – výhody jsou poskytovány prostřednictvím úvěrového moratoria. Zavádí se omezená snížená sazba
DPH ve výši 5 %. Snížení se týká potravin a nápojů (v současné době 10 %/20
%) a alkoholických nápojů (v současnosti
20 %). To zahrnuje odvětví pohostinství
ve smyslu obchodního zákoníku, ale také
stánkový prodej a prodej pod víchem.
Snížení DPH na 5% bylo také dohodnuto pro umělecké a kulturní podniky, jako
jsou divadla, koncerty, muzea a kina. Snížená sazba daně bude platit pro období
od 1. července 2020 do 31. prosince 2020.
Odklady daní budou prodlouženy o tři
a půl měsíce do 15. ledna 2021. Sazba
daně z příjmu (mzdy) se snižuje ze současných 25 na 20 %. Snížení této první
tarifní úrovně se projeví retrospektivně
od 1. ledna 2020. Odpovídající náhrada
za již zdaněné platy by měla být provedena nejpozději v září 2020. Dětský bonus – v září 2020 bude vyplacen bonus
ve výši 360 EUR za každé dítě, na které
je poskytován rodičovský příspěvek. Investiční balíček – umožní podnikatelům/
společnostem nižší daně a více investic
v dané lokalitě.
DER WIZER/18. 6. 2020/JS

Německé pohostinství bylo v dubnu
zasaženo naplno
Podle Destatis došlo v dubnu 2020
k největšímu poklesu tržeb ve všech
odvětvích HOREKA od začátku časové řady v roce 1994. V dubnu byl dopad
větší než v březnu. Jak uvádí Spolkový
statistický úřad (Destatis), výnosy v odvětví pohostinství v dubnu 2020 reálně
poklesly o 75,8 procenta a nominálně
o 75,2 procenta ve srovnání s dubnem
2019. Ve srovnání s březnem 2020 se
tržby v pohostinství v dubnu 2020 reálně snížily o 56,3 procenta a nominálně
o 56,2 procenta. Hotely a další ubytovací
zařízení dosáhly ve srovnání s dubnem
2019 o 88,6 procent nižšího obratu. V oblasti gastronomie se tržby ve srovnání
s dubnem 2019 skutečně snížily o 68,5
procenta. Důvodem byl zákaz přenoco-
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vání turistů v hotelech a jiných ubytovacích zařízeních, který platil od 18. března
2020. Od 22. března 2020 byly restaurace uzavřeny, s výjimkou vyzvedávacích
a doručovacích služeb.
GETRÄNKE ZEITUNG/19. 6. 2020/JS

Rakouský ekonomický balíček pro
zemědělství a lesnictví
Spolková vláda sestavila ekonomický
balíček pro rakouské zemědělství a lesnictví. Opatření jsou různorodá a připravují
se potřebné návrhy zákonů a předpisů.
Opatření daňové politiky se zpětným
účinkem od 1.1. 2020:
• Z emědělská a lesnická účetní povinnost: Standardní limit pro účetní
povinnost v oblasti zemědělství a lesnictví v současné době 150 000 EUR
již neplatí a hranice obratu se výrazně
zvyšuje ze současných 550 000 EUR
na částku 700 000 EUR.
• Paušální limity: Horní limit úplného
paušálního limitu zůstává na hodnotě 75 000 EUR. Plná paušální hranice
pro intenzivní ovocné sady k produkci stolního ovoce v současné době ve
výši 10 hektarů se nepoužije, stejně
jako současný limit 120 VDJ a limit
60 hektarů redukované zemědělsky
využívané půdy.
• Změna pokynů pro oceňování lesů
v oblasti jednotkové hodnoty: Existující hektarové sazby pro jednotkovou
hodnotu se upravují jako v případě
kalamitního poškození.
• Zvýšení prodejního limitu pro vedlejší
zemědělskou činnost na 40 000 EUR
a budoucí valorizace.
• Zavedení opatření na vyrovnávání daňového rizika (= vyrovnávání zisku)
s cílem lépe chránit zemědělce před
kolísáním cen a výdělků.
• Převod „skrytých rezerv“: Podle současného nařízení se polovina příjmů
během kalamity považuje za převoditelnou „skrytou rezervu“. Toto procento se zvyšuje na 70%. Kromě toho
je umožněn příjem „skrytých rezerv“
z budov, ale také z půdy.
Opatření sociální politiky se zpětným
účinkem od 1.1. 2020:
• Základna pro příspěvek v rámci minimálního zdravotního pojištění je
uvedena do souladu s obecně platnou úrovní pojištěnců. Pro podniky
to znamená roční úlevu 320 EUR až
930 EUR.
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• Mění se způsob zápočtu na důchod.
Toto opatření vede u zemědělců
k průměrnému zvýšení důchodu
o 450 EUR na osobu a rok.
• Z rušení solidárního příspěvku důchodců na všechny důchody ve výši
0,5 %.
Provedení vyžaduje jak schválení legislativních změn v Parlamentu, tak přizpůsobení stávajících předpisů. V současné
době vláda a ministerstva pracuje na
vypracování příslušných šablon včetně
všech nezbytných podrobností.
DER WINZER/18. 6. 2020/JS

První údaje o prodeji vína v Rakousku během pandemie
Od poloviny března způsobil Covid-19
vážné ztráty rakouským vinařům. Jednotlivé prodejní kanály doma i v zahraničí jsou ovlivněny velmi odlišně. Přibližně tři čtvrtiny domácí produkce vína se
dlouhodobě prodávají v samotném Rakousku. 58 % celkové domácí spotřeby
vína, tj. 137 milionů litrů, lze připsat gastronomii (stav 2019). Po uzavření restaurací v polovině března byl dva měsíce odstřižen nejdůležitější tuzemský odbytový
kanál. Odhaduje se tedy, že v období od
poloviny března do poloviny května nebylo prodáno 23 milionů litrů vína. Dne
15. května bylo umožněno znovuotevření
rakouské gastronomie. Od té doby je na
odhad spotřeby vína příliš brzy, ale zpětná vazba od restauratérů a sommeliérů
naznačuje, že vracející hosté se orientují
především na rakouská vína. Cenová škála je různá: Zatímco hosté některých restaurací si vybírají levnější víno než před
dočasným zavřením, vína jiných restaurací mají vyšší kvalitu.
Podle rakouských prvních statistik
vykázal vývoz vína, který v posledních
letech stabilně roste, také v prvních
třech měsících letošního roku pozitivní
trend: do konce března se objem vývozu
ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšil o 7,5 %, zatímco
tržby vzrostly o 6 %. S celosvětovým
rozšířením pandemie koronaviru se
podmínky pro vývoz vína zásadně změnily. V každém případě je ještě příliš
brzy na platné předpovědi. Po uzavření
gastronomie v Rakousku byl prodej vína
možný pouze v omezené míře prostřednictvím obchodních kanálů (ze sklepa,
maloobchod s potravinami, specializovaný obchod).

ÖWM získala první relevantní údaje za
březen a duben od institutu pro průzkum
trhu GfK. Existuje několik pozitivních
trendů: 2 800 reprezentativních domácností v průzkumu uvedlo, že v maloobchodě ve srovnání se stejným obdobím
předchozího roku nakoupily téměř o 17
% více vína a na něj utratily o 12 % více
prostředků. Kromě toho se zvýšila četnost nákupů vína, stejně jako množství
nakupovaného vína na jeden nákup. Počet domácností, které nakupovaly víno ze
sklepa, zůstal stabilní ve srovnání s předchozím rokem. Jak se očekávalo, pandemie způsobila nárůst maloobchodního
prodeje potravin ve srovnání s březnem/
dubnem předchozího roku (o 7%). Zdá se,
že z toho mělo prospěch zejména rakouské víno, jehož nárůst prodeje přesáhl 25
%. Ve stejném období poklesl prodej zahraničních vín o téměř 2 %. Zvýšení prodeje rakouského červeného a růžového
vína bylo o téměř 51 %, zatímco bílé víno
vzrostlo jen o 14%.
ÖWM (ÖSTERREICH WEIN MARKETING
GMBH)/ČERVEN 2020/JS

JAR: Průměrná sklizeň hroznů
Ve většině vinařských oblastí Jižní Afriky byla v roce 2020 průměrná sklizeň
hroznů. Celkem jich bylo vypěstováno
1,35 mil. tun, tj. o 8,2 % více oproti předcházejícímu roku. Bude možné z nich získat 10,5 mil. hl vína. (Oproti sklizni v ČR
v roce 2019 je to 17× více.) Předcházející
dva roky byly slabší. Kvalita je výborná,
i když na úplný závěr sklizně už nebylo
nejlepší počasí.
DDW/26. 5. 2020/JS

Sklizeň 2019 v Rakousku
Podle Statistik Austria bylo ze sklizně 2019 v Rakousku získáno 2,32 mil. hl
vína. To přibližně odpovídá pětiletému
průměru a bylo to o 16 % méně oproti
mimořádnému ročníku 2018. Tedy obdobně jako v ČR, jenom 3,7× více. Bílé
víno tvořilo 1,62 mil. hl, červené 0,7 mil.
hl. Přes 64 % vína pochází z Dolního Rakouska. V Rakousku je celkem
48 720 hektarů vinic, o které pečuje
12 500 vinařských podniků. Průměrný výnos hroznů se pohyboval kolem
6,8 t/ha a byl tak přibližně o 1/3 vyšší
než u nás.
DER WINZER/3-2020/JS
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V Rakousku bylo v roce 2019 nově
přihlášeno 461 speciálních traktorů
a 13 samojízdných sklízečů hroznů
V čísle 461 jsou obsaženy speciální
traktory do vinic a sadů včetně traktorů
se 4 stejně velkými koly, kterých bylo přihlášeno 159. Pro srovnání: Standardních
polních traktorů bylo přihlášeno 4 379
ks. Největší podíl tvořily značky Carraro
(132 ks), Fendt (80 ks), New Holland (46
ks), Massey Ferguson (26 ks), Deutz-Fahr (25 ks), Holder (17 ks) a Arbos (17 ks).
Samojizdných sklízečů hroznů bylo nově
zaregistrováno 13, konkrétně značek Ero
(5 ks), Pellenc (4 ks), Braud/New Holland
(3 ks), Gregoire (1 ks).
DER WINZER/3-2020/JS

V rakouské spolkové zemi Burgenland byly povoleny nové odrůdy
Dne 17. 3. 2020 vyšlo nařízení, ve kterém se na území země Burgenland nově
povoluje pěstování následujících odrůd:
Acolon, Cabernet dorsa, Cabernet mitos,
Cabertin, Chenin blanc, Dakapo, Dunkelfelder, Gelber Orleans, Heunisch Weiss,
Marselan, Muscat d´noir Eisenstadt, Petit
Verdot, Porza, Sauvignac, Tannat a Teroldego. Seznam doporučených odrůd (pro
kvalitní víno a víno s přívlastkem) se nezměnil.
DER WINZER/4-2020/JS

V Rusku byl přijat přísnější vinařský
zákon
Cílem zákona je zkvalitnit víno a zvýšit
jeho mezinárodní konkurenceschopnost.
Produkty z dovezených surovin nebudou
moci být označovány jako víno. V každém případě ještě Rusko zůstává závislé
na dovozu vína, v současnosti (2019) má
celkem 95 tisíc hektarů vinic.
DDW/2-2020/JS

V Rakousku je od 15. června otevřena
gastronomie do 1 hodiny ráno a hosté mohou být bez roušek
Hotely, penziony, kempy, lanovky, výletní plavby lodí a fitness se návštěvníkům otevřely 29. 5. 2020. Roušky se již od
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15. 6. nemusí nosit s výjimkou veřejné dopravy, zdravotnických zařízení a lékáren
a kadeřnictví, kosmetiky apod. V gastronomii se prodloužila otvírací doba do
ranní 1 hodiny, hosté nepotřebují roušku
a nemusí být jenom čtyři u stolu. Podle
potřeby mohou být ale regiony přísnější.
DER WINZER/2. 6. 2020/JS

Vývoz vína z Německa v obalech Bag-in-Box v roce 2019
Obliba vína v BiB narůstá, z EU bylo
v roce 2019 vyvezeno o 30 % více takto
baleného vína (0,7 mil. hl za 139 mil. €)
oproti roku 2017. Průměrná cena vína tak
činila 2,13 €/l. Z Německa bylo mimo EU
i uvnitř vyvezeno celkem 579 tis. hl vína
v obalech BiB v hodnotě 85 mil. €. V naprosté většině šlo o reexportované víno.
K největším odběratelům patří Belgie
(158 tis. hl; 17 mil. €), Švédsko (92 tis. hl;
17 mil. €), Anglie (49 tis. hl; 6 mil. €), Norsko (39 tis. hl; 10 mil. €) a Dánsko (38 tis.
hl; 6 mil. €). Česko je objemem na 7. místě
za Finskem. Levnější víno v obalech BiB
než ČR (1,25 €/l) dovážely jen Belgie (1,08
€/l), Polsko (1,11 €/l) a Anglie (1,24 €/l).
DDW/8-2020/JS

Motivace k návštěvě vinařských oblastí v Německu
V lednu 2020 podepsala mezinárodní
organizace pro turistiku (UNWTO) a OIV
dohodu o spolupráci. Vinařská turistika
se stává ve světě velmi zajímavým odvětvím. V Geisenheimu se uskutečnila studie
s cílem zjistit, co vede turisty k návštěvě
vinařských oblastí. Proběhlo dotazování
turistů ve všech 13 německých oblastech,
a to nejen na vinařských stezkách a nejen
u vinařských turistů.
Na dotaz, co vede turisty právě k návštěvě daného místa, patřily u vinařských turistů k nejčastějším následující
odpovědi: víno (65 % odpovědí), krajina
(46 %), požitek (35 %), odpočinek (26 %),
společnost (19 %), vycházka/jízda na kole
(18 %), návštěva známých, příbuzných
(15 %), kultura (14 %). V případě „nevinařských“ turistů byly preference následující: krajina (42 %), odpočinek (30 %),
požitek (24 %), víno (23 %), společnost
(19 %), vycházka/jízda na kole (18 %),
návštěva známých, příbuzných (18 %),
kultura (18 %).
DDW/6-2020/JS

Pajasan žláznatý jako nebezpečí
V roce 2019 byl pajasan žláznatý zařazen na seznam invazivních druhů v EU.
Jde o zdatný strom se silnými kořeny. Ailanthus altissima pochází z Číny
a v Evropě se vyskytuje od 18. století.
Na území ČR byl poprvé introdukován
počátkem počátkem 19. století do lednického parku a je v jižních oblastech státu
poměrně rozšířenou okrasnou rostlinou.
Jeho silné kořeny jsou nebezpečím pro
stavby, zvláště sklepy, kamenné terasy
a povrchy vozovek. Pro svůj rychlý růst
a oteplování klimatu se značně rozšiřuje
v evropských vinařských oblastech. Jeho
odstraňování je velmi komplikované, po
uříznutí roste ještě bujněji.
Na vídeňské Universität für Bodenkultur byla 8 let zkoumána možnost nalezení kmene houby rodu přeslenatka (Verticillium), který by způsobil odumření
stromu v důsledku napadení houbovou
chorobou zvanou verticiliové vadnutí.
Nakonec byl vybrán a dále selektován
v Rakousku běžný druh přeslenatky Verticillium nonalfalfae. Praktická aplikace
je jednoduchá, 3 ml suspenze spor houby se inokuluje stříkačkou do bělového
dřeva. Pokud jsou stromy blízko sebe,
stačí infikovat jenom ty nejsilnější jedince. Přes xylém se houba poměrně rychle
rozšíří do celého stromu a propojenými
kořeny napadne i sousední stromy. Od
ošetření k pozorování prvních příznaků
vadnutí může uběhnout několik týdnů nebo i měsíců, k úplnému odumření
dochází často nejdříve za rok, podle velikosti stromu. Strom se může odstranit
teprve až po úplném odumření. Sousední stromy zpravidla odumírají s ročním
nebo i delším zpožděním.
DER WINZER/JASMIN DEIMEL/2. 6. 2020/JS

V Německu byly úředně schváleny
drony k ochraně rostlin
V Německu úředně schválil Julius-Kühn-Institut první drony pro ochranu rostlin. Zatím ale schází schválené,
k tomu vhodné aplikovatelné přípravky.
Drony budou moci obsluhovat vinaři po
absolvování speciálního kurzu. Zatím je
v německém zákonu o ochraně rostlin
povolena aplikace ochranných přípravků
ze vzduchu jenom v případě vinic na svazích a v lesnictví, pokud je žádost o tuto
aplikaci kladně schválena. Dosud k tomu
nebylo povoleno žádné zařízení, s výjim-
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DER WINZER/27. 5. 2020/JS

V Lucembursku bylo zakázáno používání glyfosátu
Od 1. února 2020 je v Lucembursku
zakázáno uvádět do oběhu přípravky
s účinnou látkou glyfosát. Staré zásoby
mohly být spotřebovány do 30. 6. 2020.
Do té doby stát vyplácel dotace za dobrovolné vzdání se použití glyfosátu ve výši
30 až 100 €/ha. V roce 2019 bylo v Lucembursku spotřebováno 13,6 t glyfosátu.
DDW/3-2020/JS

Část europoslanců vyzvala k vypracování posouzení dopadů zákazu používání glyfosátu po roce 2022
Část europoslanců vyzvala k vypracování posouzení dopadů případného zákazu glyfosátu na zemědělce a farmáře.
Používání glyfosátu v EU je schváleno do
15/12/2020. Podle úřadu EFSA by mělo
hodnocení zahrnovat také posouzení
dopadů z hlediska dostupnosti potravin,
biologické rozmanitosti, příjmu zemědělců a dostupných alternativ
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kou speciálních aplikátorů na vrtulnících.
Nyní se mohou k aplikaci použít i dva
schválené drony.
Typ DJI Agras T16 má výměnný kontejner na 16 litrů tekutiny, 8 trysek a maximální hmotnost 40,5 kg. Při letové
rychlosti do 12,8 km/h v automatickém
provozu je schopen ošetřit hektar vinice
za asi 15 minut. Dron má rozpětí 2,5 m
a pracovní záběr 3 m. Proces schvalování vhodných ochranných přípravků nyní
probíhá. Od dronů se ve vinicích na svazích očekává výrazné snížení těžké práce
a zvýšení výkonnosti při aplikaci ochranných prostředků. Přitom by mělo dojít
ke snížení úletu účinné látky. V současnosti probíhají v LVWO Weinsberg pokusy s drony pro biologickou ochranu vinic
na svazích.

Změna v prodeji pesticidů 2018/2011 v %. Zdroj: Eurostat

zemí, kde objem prodaných prostředků
proti škůdcům klesá nejvíce. Vyplývá to
z dnešní zprávy evropského statistického úřadu Eurostat. Mezi lety 2011 až 2018
v České republice prodej poklesl o více
než čtvrtinu. Výrazně vzrostl naopak
v Rakousku, na Slovensku či ve Francii.
Evropská komise v květnu zveřejnila
novou zemědělskou strategii, jejímž zásadním cílem je výrazně omezit negativní
ekologické dopady farmářské činnosti.
Kromě zvýšení podílu organicky obdělávané půdy či menšího objemu hnojiv si
Brusel vytkl za cíl omezit do roku 2030
množství používaných pesticidů o polovinu. Podle dnešních údajů Eurostatu
v sedmi unijních zemích prodávaných
pesticidů ubylo již v letech 2011 až 2018.
Statistice vévodí Portugalsko, kde se předloni prodalo o 43 procent prostředků proti
škůdcům méně než před devíti lety. Následuje Irsko s 28 procenty a Česko se 27.
Nejvíce naopak přibylo prodávaných
pesticidů na Kypru, kde se jejich objem
téměř zdvojnásobil. V Rakousku se prodej zvedl o 53 procent, ve Francii o 39
a na Slovensku o 38. Eurostat hodnotil
14 unijních zemí, z nichž měl k dispozici údaje za oba roky. Celkově se objem
prodaných pesticidů v EU příliš nezměnil a dále se pohybuje okolo 360 milionů
kilogramů ročně. Přibližně dvě třetiny
unijního prodeje připadají na čtyři země
– Francii, Španělsko, Itálii a Německo.
ČTK, 3. 6. 2020

ZPRAVODAJ PK ČR 25/2020

nejpozději 03/07/2021. Maďarsko zakazuje uvádět na trh výrobky z oxo-rozložitelných plastů a dále vatové tyčinky,
plastové příbory a talíře, brčka, nádoby
na potraviny a nápojové kelímky vyrobené z expandovaného polystyrenu, i lehké
plastové nákupní tašky.
ZPRAVODAJ PK ČR 23/2020

Slovensko zvažuje zavedení zákazu
nedělního prodeje
Slovensko v návaznosti na koronavirus
zvažuje zavedení stálého zákazu nedělního prodeje. Neděle by podle členů vlády
mohly sloužit jako sanitární den. Ministr hospodářství Richard Sulík, předseda
strany SaS, odmítl argument, že by zákaz nedělního prodeje omezil svobodu
obyvatel, poškodil ekonomiku, případně
omezil možnosti přivýdělků pracovníků.
ZPRAVODAJ PK ČR 23/2020

Snížení daně z přidané hodnoty na
alkohol v Evropě by podle zástupců
pivovarnictví mohlo výrazně pomoci
zotavení odvětví po koronavirové krizi.
Brewers of Europe vyzvala Komisi ke snížení DPH, ke snížení DPH již došlo například v Německu (ý 19 % na 16 %), což by
výrazně pomohlo odvětví v zotavení se
z ekonomického dopadu koronaviru.
ZPRAVODAJ PK ČR 26/2020

Prodej pesticidů v EU výrazně neklesá. V Česku se ale snížil o více než
čtvrtinu
Roční objem prodaných pesticidů
v EU zůstal bez výrazných změn. Konkrétně Česko patří mezi trojici unijních
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Maďarsko zavede zákaz používání
plastů na jedno použití od ledna 2021
Maďarsko zaslalo v uplynulých týdnech notifikaci Evropské komisi k plánovanému zavedení zákazu používání
plastů na jedno použití již od 01/01/2021.
V roce 2021 by mělo dojít k zákazu používání plastů na jedno použití v celé EU,

Rada se předběžně dohodla na modernizovaných pravidlech pro zdanění alkoholu
EU modernizuje způsob zdanění alkoholických nápojů s cílem omezit naru-
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šování jednotného trhu, k němuž v současnosti dochází. Velvyslanci členských
států při EU dnes předběžně – s výhradou dalšího potvrzení ze strany Rady –
schválili dohodu o aktualizaci pravidel
upravujících spotřební daně z alkoholu
v rámci EU. Od těchto aktualizovaných
pravidel týkajících se struktury spotřebních daní se v zásadě očekává, že
zejména zlepší podnikatelské prostředí
a sníží náklady malých výrobců alkoholických nápojů a současně zohlední aspekty související se zdravím a účinným
výběrem daní. Náš společný rámec EU,
který vymezuje způsob zdanění alkoholu, má zásadní význam pro zajištění
toho, abychom se všichni řídili stejnými
pravidly. Způsob výroby a spotřeby alkoholu se však v uplynulých 30 letech
výrazně změnil. Spotřební daně jsou
nepřímé daně z prodeje nebo spotřeby určitých produktů, jako je alkohol,
tabák a energie. Příjmy z těchto daní
plynou v plné výši zemi, v níž byly odvedeny.
Uvedená reforma zahrnuje tyto změny:
• z výšení limitu u piva s nižším obsahem alkoholu, u něhož je možné
uplatňovat sníženou sazbu, z 2,8 %
objemových na 3,5 % objemových.
Tato změna má spotřebitele motivovat k tomu, aby upřednostňovali
nápoje s nižším obsahem alkoholu
před silnějšími alkoholickými nápoji, a tím svou konzumaci alkoholu
snižovali. Podporuje rovněž pivovary
v inovativních přístupech a vytváření nových výrobků s nižším obsahem
alkoholu;
• rozšíření působnosti zvláštního režimu snížených sazeb spotřební daně
pro malé výrobce piva a lihu i na výrobce jiných kvašených nápojů, jako
je například cidre;
• zavedení jednotného systému certifikace v EU, který bude potvrzovat
statut malých nezávislých výrobců
a bude uznávaný ve všech zemích
EU;
• upřesnění podmínek pro uplatnění
pravidel, na jejichž základě je od spotřební daně osvobozen denaturovaný
líh, který se používá například v čisticích prostředcích.
Rada nová pravidla formálně přijme
poté, co bude dokončena právně-jazyková revize směrnice. Vnitrostátní právní
předpisy provádějící tuto směrnici se použijí od 1. ledna 2022.
ZDROJ:SOCR.CZ, AUTOR: RADA EU, 24. 6. 2020
(KRÁCENO)
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Chorvatsko zavedlo nový státní online obchod s potravinami umožňující
nákupy domácích potravin a produktů
přes internet. Tržiště aktuálně využívá
přes 900 zemědělských producentů napříč 11 odvětvími včetně ovoce, zeleniny, masa, či mléčných výrobků. Cílem
online trhu je jednoduchý a rychlý přístup k domácím, čerstvým a kvalitním
produktům, jež se ukázal být žádaný
zejména během koronavirové krize.
ZPRAVODAJ PK ČR 26/2020

FAO – Mezinárodní obchod se zemědělskými produkty a vstupy v závislosti na situaci spojenou s pandemií
COVID-19
Hlavní ekonom FAO Torero zmiňuje,
že v současné době není problém nedostatek potravin ale jejich dostupnost –
logistické problémy se ale postupně řeší
a uvolňují. Problémy mohou nastat hlavně v rozvojových zemích Afriky, které
importují do Evropy (bavlnu, ropu atd.).
Snižuje se exportní poptávka a zároveň
rostou ceny zeměd. komodit na lokálních trzích – snižují se příjmy a likvidita, je tedy potřeba posílit odolnost jejich
ekonomik (Aljazeera).
Evropské země řeší v souvislosti s COVID-19 zejména nedostatek sezónních
pracovních sil, které se většinou přesouvaly mezi jednotlivými státy. Pracovníci
z východní Evropy se nemohou kvůli
cestovním omezením dostat na farmy
ve Francii, Anglii nebo Španělsku, kde
již nyní počítají velké ztráty kvůli pozdní nebo nedostatečné sklizni a chybějící
přípravě rostlin na sezónu. Netýká se to
pouze hlavních exportérů, ale téměř každé Evropské země, která se sezónními
pracovníky počítala a teď se pro ně snaží
vyjednat speciální podmínky. UK a další
země zahájily inciativu pro zapojení nově
nezaměstnaných do sezónních zeměd.
prací – s různou úspěšností. Maloobchodní prodeje žádné velké propady prodejů
nezaznamenaly, po počátečním skupováním zejména trvanlivých potravin se trh
ustálil. Kdo naopak ze situace těží, jsou
prodejci potravin po internetu a veškeré e-commerce portály, které se na nový
status quo rychle adaptovaly (FAO; European Commission, Euronews).
Sarančata – Roje sarančat pustinných
(Desert locust) od začátku letošního roku

decimují úrodu ve východní Africe a dalších regionech (zejména Etiopie, Keňa,
Somálsko a Jemen). Silné deště vytvořily
skvělé podmínky pro zeměd. produkci
ale i pro množení sarančat – již od ledna
v regionu působí FAO, které pracuje na
ochraně úrody před škůdci, zejména ve
formě poskytování pesticidů, nástrojů
a letadel místním vládám a organizacím.
Zaznamenali již značné úspěchy (v 10 zemích uchránili 720 tisíc tun obilnin) ale
úsilí stále pokračuje. Obzvlášť v souvislosti s prognózami, že druhá vlna sarančat přijde v hlavní zeměd. sezóně a postihne hlavně nové sazenice. Jako dopad
rojení tohoto škůdce bude v druhé pol.
2020 přes 25 milionů lidí čelit nedostatečným zdrojům potravin a následky se
budou týkat každého 10. na planetě. A to
se jedná o odhady ještě před propuknutím COVID-19 pandemie (Locust Watch
report; FAO; BBC).
Ekonomické dopady krize – srovnání
s velkou recesí 2007/2008 – už nyní je
jasné, že současná situace a omezení spojené s COVID-19 budou mít dalekosáhlé
ekonomické následky. Nabízí se srovnání
s ekonomickou krizí v letech 2007/2008,
přesto některé základní ukazatele se
od té doby razantně změnily. Například
zásoby obilnin na světových trzích dosahují téměř dvojnásobku toho, co bylo
k dispozici v roce 2007, ceny základních
potravin se drží nízké hranice, světový obchod je daleko více diverzifikován
a zeměd. vstupy jsou dostupnější. Zároveň velmi klesla poptávka po obilninách
na biopaliva 1. generace a v závislosti na
rekordně nízkých cenách nafty jsou náklady na dopravu velmi nízké (kromě letecké). Proto se dá očekávat, že současná
krize nezasáhne potravinový sektor tak,
jako jej zasáhla velká recese a že se tedy
bude hlavně jednat o krizi ekonomickou
s extrémní mírou nezaměstnanosti, a že
se na rozdíl od recese dotkne všech zemí
(rozvinutých i rozvojových) bez rozdílu
(FAO – Comparing Crises).
ING. MARTINA NÁDVORNÍKOVÁ, ODBOR
ZAHRANIČNĚ OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE, MZE,
22. 5. 2020 (KRÁCENO)

Re-open EU: Komise spouští stránky,
jež pomohou k bezpečnému obnovení cestování a cestovního ruchu v EU
Tisková zpráva, Brusel, 15. červen 2020
– Komise dnes spouští internetovou platformu „Re-open EU“, jež má umožnit
bezpečné obnovení cestování a cestov-
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ního ruchu v celé Evropě. Bude poskytovat aktualizované informace o situaci
na hranicích a dostupných dopravních
prostředcích a službách cestovního ruchu
v členských státech. Stránky Re-open EU
budou obsahovat i praktické informace,
které členské státy poskytnou o cestovních omezeních, opatřeních týkajících se
veřejného zdraví a bezpečnosti, jako je
omezení fyzického kontaktu nebo nošení
roušek, a další užitečné informace o nabídkách v oblasti cestovního ruchu v EU
a v jednotlivých členských státech. Díky
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tomu se budou moci Evropané při plánování dovolené a cestování během léta
a v následujícím období zodpovědně a informovaně rozhodovat s ohledem na přetrvávající rizika spojená s koronavirem.
Platforma Re-open EU je součástí balíčku Komise v oblasti cestovního ruchu
a dopravy ze dne 13. května 2020, jehož
smyslem je obnovit důvěru cestujících
v EU a napomoci bezpečné obnově evropského cestovního ruchu v souladu
s nezbytnými bezpečnostními opatřeními. Nová platforma, která je k dispozici

i jako verze pro mobilní telefony, funguje
jako důležité vodítko pro všechny cestující v EU, jelikož shromažďuje aktuální informace od Komise a členských států na
jednom místě. Umožní lidem vyhledat si
prostřednictvím interaktivní mapy informace týkající se konkrétního členského
státu EU, aktuality o situaci v dané zemi
i praktické rady. Bude snadno dostupná
prostřednictvím aplikace nebo na internetových stránkách a bude k dispozici ve
24 úředních jazycích EU. (kráceno)
ADRESA: HTTPS://REOPEN.EUROPA.EU/CS
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