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Z domova

Příjem žádostí dotačního titulu "In-
vestice" (v rámci SOT s vínem) pro 
období 2022/2023 

V Praze dne 1. června 2022 – Vážení 
žadatelé, od dnešního dne, tzn. 1. června 
2022, je spuštěn příjem žádostí dotační-
ho titulu "Investice" (v rámci SOT s ví-
nem) pro období 2022/2023.

Příjem žádostí pro toto období bude 
ukončen dne 31. 8. 2022.

Bližší informace jsou k dispozici na 
odkazu https://www.szif.cz/cs/investice 
(www.szif.cz → SZIF poskytuje → Společ-
ná organizace trhu → Rostlinná výroba 
→ Víno/Vinice → Investice).

Vypracovalo: Oddělení metodiky vy-
braných opatření PRV a SOT s vínem
ZDROJ: STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ 

FOND

Podpůrný a garanční rolnický a les-
nický fond 150 mil. Kč má na nový 
program „Podpora nákupu půdy“. 
Program byl spuštěn 1. června. Celé 
znění pravidel a  další informace 
klienti naleznou na internetových 
stránkách společnosti.
ZDROJ: ZPRÁVY Z MZE, ČERVEN 2022

Česko se připravuje na převzetí před-
sednictví v  Radě Evropské Unie, 
český ministr zemědělství podpořil 
nastavení cílů pro redukci pesticidů 
na základě národních specifik a od-
mítl plošnou podporu značení výži-
vových hodnot potravin systémem 
Nutri-Score

Česká  republ ika  převezme od 
01/07/2022 předsednictví v Radě EU, 
které bude předsedat do konce roku 
2022. Česko bude potom vystřídáno 
Švédskem v první polovině roku 2023 
a Španělskem v druhé polovině roku 

2023. Český ministr zemědělství Zdeněk 
Nekula v uplynulém týdnu komentoval 
některá z témat, která budou během 
českého předsednictví projednávána. 
Jedním z témat bude revize směrnice 
o udržitelném používání pesticidů (Ko-
mise předloží návrhy v druhé polovině 
června 2022), cílem Evropské komise je 
redukce objemu používaných pesticidů 
a rizik s jejich používáním spojených 
o polovinu do konce roku 2030. Podle 
Nekuly by ale bylo vhodnější přejít od 
obecného přístupu stran redukčního 
cíle (50 %) k diferencovanějšímu pří-
stupu, který by lépe reflektoval rozdílné 
výchozí pozice jednotlivých členských 
států EU. Nekula v tomto kontextu zdů-
raznil, že zatímco některé země již de 
facto dosáhly evropského cíle, jiné země 
zůstávají daleko od jeho splnění. Je pro-
to třeba zaměřit se více na země, které 
v jeho plnění zaostávají. Český ministr 
se rovněž vyjádřil k současné geopolitic-
ké situaci, která podle něj poukázala na 
nutnost pozměnit ambiciózní zelenou 
agendu EU, byť jen dočasně. Podle Neku-
ly je totiž vize Evropské zelené dohody 
a Farm to Fork správnou cestou vpřed, 
není možné dlouhodobě podporovat 
průmyslový přístup k zemědělství, kte-
rý vede k posilování produkce na úkor 
životního prostředí. Jako možnou cestu 
spatřuje podporu precizního zeměděl-
ství, které by mohlo být budoucností 
evropského zemědělství a  správným 
nástrojem pro efektivní a dobré řešení 
dlouhodobých zemědělských výzev, ale 
i podporu ekologického zemědělství 
– Nekula podpořil evropský cíl na roz-
šíření plochy ekologického zemědělství 
na 25 % zemědělské půdy. Dalším téma-
tem, které bude hojně diskutováno bě-
hem českého předsednictví, je i systém 
označování výživových hodnot potravin 
na přední straně obalu (Komise předlo-
ží návrhy v závěru roku 2022). Nekula 
odmítl francouzský systém Nutri-Score, 
podpořil naopak italský systém značení 
NutriInform Battery. Italský systém po-

dle českého ministra poskytuje spotřebi-
telům více informací, není ani tak přísný 
k tradičním potravinám. Z hlediska nut-
nosti zajištění stabilního rozpočtu pak 
Nekula odmítl možnost snížení sazeb 
DPH na potraviny, což je možnost, kte-
rou dala členským státům Evropská ko-
mise s cílem pomoci občanům vyrovnat 
se s prudce rostoucími cenami potravin. 
Členské země EU by se místo toho měly 
podle Nekuly spíše zaměřit na posky-
tování cílené pomoci nejzranitelnějším 
skupinám obyvatelstva.
AUTOR: STÁLÉ ZASTOUPENÍ PK ČR 

V BRUSELU, WWW.FOODNET.CZ, 6. 6. 2022

Prohlášení Krizového štábu AK ČR 
a ZS ČR k vládnímu návrhu Národ-
ního strategického plánu Společné 
zemědělské politiky po roce 2022

Agrární komora ČR spolu se Zeměděl-
ským svazem ČR zastupují zájmy země-
dělců, kteří v České republice tvoří více 
než 80 procent tuzemské zemědělské 
produkce pro obživu obyvatel této země. 
Krizový štáb vznikl v lednu tohoto roku 
po odeslání návrhu Národního strategic-
kého plánu Společné zemědělské politi-
ky (dále jen NSP) do Bruselu. Jako zá-
stupci profesních apolitických sdružení 
jsme také tímto způsobem cítili potřebu 
upozornit na čistě politicky motivovaný 
zásah do základních parametrů NSP, ke 
kterému bez řádného projednání došlo. 
Původně předložený plán přitom vychá-
zel z reality a potřeb tuzemského země-
dělství, nikoliv politického zadání a byl 
dostatečně analyticky podložen a na 
širokém fóru věcně, nikoliv ideologicky, 
formován v rámci pracovních skupin po 
dobu téměř jednoho a půl roku.

Když jsme 2. února doslova „za pět 
minut dvanáct“ odvolali chystané ma-
sivní protesty, věřili jsme v konstruk-
tivní jednání ve prospěch sektoru a ob-
čanů této země. Z tohoto důvodu jsme 
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sestavili deset základních bodů, které 
jsou pro podporu a udržitelnost pro-
dukčního zemědělství v České republice 
zásadní. Toto „desatero“ přijal 3. dubna 
2022 sněm Agrární komory ČR a záro-
veň předal ministrovi zemědělství Zdeň-
ku Nekulovi a jeho kolegům. Protestní 
pohotovost členské základny s očekává-
ním prosazení těchto základních poža-
davků produkčních zemědělců trvá do-
dnes. Ministerstvo zemědělství s námi 
jedná a snaží se danou situaci řešit věc-
ně. Od předání desatera nicméně uběhlo 
více než 60 dnů a my jsme se konkrét-
ně posunuli pouze v polovině jednoho 
bodu, tedy v národním dofinancování 
tzv. krizové rezervy Společné zeměděl-
ské politiky na pomoc nejohroženějším 
sektorům.

Mezitím (konkrétně 26. dubna 2022) 
obdrželo ministerstvo zemědělství při-
pomínky Evropské komise k NSP. Přes-
tože je v mnoha ohledech NSP nastaven 
velmi ambiciózně, a to nejen v redistri-
butivní platbě, ale i např. v požadavcích 
základní podmíněnosti DZES, v nasta-
vení a až v 30procentní alokaci obálky 
přímých plateb na tzv. ekoschémata, 
připomínky z Bruselu volají po ještě 
větší environmentální ambicióznos-
ti. Kombinace situace, kdy v naší zemi 
o odborných věcech v zemědělství roz-
hodují politici bez spolupráce s odborní-
ky a Evropská unie jen velmi těžkopád-
ně nebo vůbec reagovala a reaguje na 
covidovou krizi, klimatické změny a na 
válku na Ukrajině, vytváří velké nebez-
pečí růstu cen potravin a ztráty potra-
vinové soběstačnosti. Jako zemědělci se 
zájmem a odpovědností za budoucnost 
naší země toto nebezpečí nyní velmi sil-
ně vnímáme a cítíme povinnost v zájmu 
spotřebitelů potravin v této zemi na to 
razantně upozornit.  

Dlouho jsme v rámci naší krizové po-
hotovosti čekali na výsledky jednání 
a nedočkali se. Situace je bohužel tak 
vážná a podceňovaná, že musíme při-
stoupit k radikálnějším formám komu-
nikace. Mnoho z nás obětovalo v rámci 
jednání pracovních skupin k přípravě 
NSP svůj čas a úsilí, aby Česká republi-
ka mohla od příštího roku lépe a cíleněji 
podporovat dobře hospodařící produkč-
ní zemědělce. Za vzniklou situaci a její 
budoucí dopady nemůžeme a požadu-
jeme za nutné se od nich distancovat. 
Přesto ještě v boji za budoucnost této 
země neházíme flintu do žita. 

Požadujeme proto po vládě i Evropské 
komisi aktuálně splnění následujících 
bodů:

Prodloužení přechodného období mi-
nimálně o rok, než se zavede nová Spo-
lečná zemědělská politika. Nová SZP 
způsobí tlak na snižování produkce, 
což povede k dalšímu zdražování po-
travin, a to v okamžiku, kdy rekordní 
ceny potravin, v souvislosti s válkou na 
Ukrajině, už nyní ohrožují sociální smír 
v Evropě, a o jiných částech světa ani 
nemluvě. Potřebujeme již nyní znát pra-
vidla pro osev a nevíme, co budou vyža-
dovat kontroly Státního zemědělského 
intervenčního fondu atd.

Nastavení výše redistributivní platby 
na průměr EU (u nás 23 procent, průměr 
EU 13 procent!) + efektivní nastavení 
definice aktivního zemědělce. Současně 
nastavená redistributivní platba nejví-
ce dopadne na střední podniky, kde je 
u nás soustředěna většina zemědělské 
produkce v této zemi, včetně živočišné 
výroby. Výsledkem bude pokles potravi-
nové soběstačnosti a růst cen potravin 
pro spotřebitele. U definice aktivního 
zemědělce je třeba, aby každý příjemce 
zemědělských podpor prokázal, že je 
opravdu aktivní zemědělec, nikoliv pou-
ze aktivní příjemce dotací pod záminkou 
údržby krajiny.

Zrušení snahy EU zakazovat podzim-
ní orbu a ponechání orné půdy v hrubé 
brázdě přes zimu. Ochranu půdy musí-
me myslet v době klimatických změn 
vážně, a proto ji nemůžeme ohrožovat 
takovými nesmyslnými nápady, jako je 
zakazování orby, které způsobí více ple-
velů, chorob, škůdců a méně zadržování 
vody v krajině. Orba má fytosanitární 
účinek, a pokud máme ještě dále snižo-
vat použití POR, je nenahraditelná, stej-
ně jako v případě zapravení organické 
hmoty do půdy za některých podmínek.

Zrušení snahy EK zasahovat do stří-
dání plodin a do velikosti honu jedné 
plodiny. Střídání plodin se musí řídit 
agronomickými zákonitostmi a musí 
respektovat místní podmínky, případně 
exaktní výsledky monitoringu, nikoliv 
průzkumy politických nálad. Budeme-li 
opouštět odbornou rovinu, zahráváme si 
s potravinovou bezpečností a úrodností 
půdy.

Nezpřísňovat dále podmínky pro eko-
platbu. Podmínky už byly projednány 
zemědělskou veřejností a další země-
dělsky neodborné zásahy budou půso-
bit demotivačně a jejich autoři ponesou 
jasnou zodpovědnost za další zdražování 
potravin.

Nám produkčním zemědělcům není 
lhostejné, že v současnosti navrhovaná 
opatření v NSP pro nové dotační obdo-

bí naprosto zbytečně, neodborně zhorší 
úroveň hospodaření na našich polích 
a se vší vážností dané situace upozor-
ňujeme politiky a veřejnost na riziko 
dalšího zbytečného růstu cen potravin 
a inflace.

Věříme, že spotřebitelé a občané této 
země nejsou k současnému dění lho-
stejní a ve vlastním zájmu nás podpoří 
v prosazení těchto základních požadav-
ků. 

Ing. Leoš Říha, předseda Krizového 
štábu AK ČR a ZS ČR, viceprezident AK 
ČR

Členové Krizového štábu Agrární ko-
mory ČR a Zemědělského svazu ČR: Ing. 
Jan Doležal, Ing. Martin Pýcha, Ing. Vác-
lav Suchan, CSc., MBA, Ing. Jan Ulrich, 
Ing. Václav Hlaváček, CSc., Mgr. Kateři-
na Tylšarová, Bc. Barbora Pánková, Ing. 
Vladimír Pícha, Ing. Pavel Veselý, Ing. 
Svatopluk Müller, Ing. Jaroslav Vaňous, 
Ing. Martin Lev, Bohumír Dufek.
ZDROJ: AK ČR, 8. 6. 2022

Spotřeba přípravků na ochranu rost-
lin v České republice klesá

22. 6. 2022 – Tisková zpráva – Ze sta-
tistických údajů i nadále vyplývá, že 
spotřeba přípravků na ochranu rostlin 
v ČR za poslední roky klesá. Ve srovnání 
se zeměmi EU patří i tuzemský prodej 
přípravků na ochranu rostlin k nízkým.

„Snižování spotřeby pesticidů patří 
k prioritám našeho resortu, bude to i té-
matem našeho nadcházejícího předsed-
nictví EU. Česká republika je v oblasti 
využívání přípravků na ochranu rostlin 
vzorem pro celou Evropu. V posledních 
letech se u nás spotřeba přípravků stále 
snižuje a používáme jich méně než vět-
šina evropských zemí. V loňském roce 
u nás oproti roku 2020 poklesla celková 
spotřeba přípravků a pomocných pro-
středků na ochranu rostlin na zeměděl-
ské půdě o přibližně 300 tisíc kilogramů, 
tedy asi o 2,7 %,“ řekl ministr zeměděl-
ství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Největší pokles byl zaznamenán u spo-
třeby rodenticidů o 88 % a spotřeba této 
skupiny se tak dostala na úroveň let bez 
gradace hraboše polního.

Významný pokles zaznamenala 
spotřeba insekticidů, a to především 
z důvodu zákazu účinných látek chlor-
pyrifos a  thiakloprid, jakožto sku-
pin nejpoužívanějších účinných látek 
v ochraně proti hmyzím škůdcům ře-
pky a proti virovým přenašečům v po-
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rostech obilnin. Výpadek těchto látek 
částečně nahradila zvýšená spotřeba 
účinných látek indoxakarb, sulfaxoflor 
a některých kategorií pyretroidů (eto-
fenprox či lambda-cyhalotrin), i tak se 
spotřeba insekticidních přípravků me-
ziročně snížila o cca 34 %. Skupina in-
sekticidních látek je ohrožena rezisten-
cí více než kterékoliv jiné skupiny POR 
(např. herbicidy nebo fungicidy), neboť 
pro celé skupiny škůdců již v součas-
nosti neexistují žádné adekvátní alter-
nativy ochrany.

Nepatrný pokles byl zaznamenán 
u  fungicidních přípravků. Vhledem 
k očekávaným výnosům se strategie 
ošetření porostů příliš nelišila od roku 
2020, jen se změnila skladba používa-
ných látek, což byl následek ukončení 
povolení řady hojně využívaných účin-
ných látek již v roce 2020 s přesahem 
použití do roku 2021. Jednalo se přede-
vším o látky epoxykonazol, fenpropi-
morf, chlorthalonil a thiofanát-methyl. 
Výpadek těchto látek nahradila spotřeba 
přípravků na bázi účinné látky prothio-
konazol. Průběh jara byl srážkově bo-
hatý, a i když vyžadoval vyšší intenzitu 
fungicidních aplikací, intenzivní deště 
nedovolovaly v období pro fungicidní 
ošetření nejdůležitější, adekvátní mož-
nosti.

Mírný nárůst byl zaznamenán u sku-
piny herbicidů. Sklizeň a následné setí 
ozimé řepky bylo poznamenáno vy-
datnými srpnovými dešti. Naopak setí 
ozimých obilnin bylo provázeno su-
chem, které panovalo celé září a říjen 
a umožnilo tak úspěšné aplikace her-
bicidů s účinnými látkami používaných 
pro podzimní aplikace do obilnin, tzn. 
diflufenikan, flufenacet, chlortoluron 
apod. Celková spotřeba herbicidů byla 
ovlivněna vlhkým průběhem podzimu 
roku 2020, který neumožnil efektivní 
ochranu porostů a musela se tak navýšit 
spotřeba herbicidů aplikovaných na jaře 
2021. Jarní aplikace bývají často méně 
účinné a opakované zásahy navyšují cel-
kovou spotřebu.

Vlivem deštivějšího počasí byl zazna-
menán skokový, cca o 75 %, nárůst spo-
třeby moluskocidů.

Z hlediska spotřeby účinných látek 
byla spotřeba v roce 2021 přibližně na 
stejné úrovni jako v roce 2020. Výraz-
ný pokles byl zaznamenán u insekti-
cidních účinných látek a to až o 68 %. 
Větší procentuální pokles účinných 
látek oproti přípravkům je způsoben 

především zákazem účinné látky chlor-
pyrifos, jejíž obsah byl v přípravcích 
celkem vysoký.

Nepoměr mezi poklesem spotřeby 
přípravků a pomocných prostředků 
na ochranu rostlin a naopak přibližně 
stejnou úrovní spotřeby účinných lá-
tek v porovnání s rokem 2020, je pře-
devším způsoben poklesem spotřeby 
rodenticidů, protože tyto přípravky 
neobsahují větší množství účinných 
látek.

Za období 2011–2021 došlo ve spo-
třebě účinných látek k poklesu o cca 
32 %. V případě údajů o objemu účin-
ných látek obsažených v přípravcích na 
ochranu rostlin, uváděných na trh v ob-
dobí 2019 – 2020, došlo k poklesu o cca 
13,5 %, za období 2011 – 2020 se jedná 
cca o 38 % pokles. Rok 2021 se dosud 
zpracovává.
IVANA KRŠKOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ ÚKZÚZ 

(KRÁCENO)

Návrh zákona o službách platforem 
pro sdílení videonahrávek (alkoho-
lické nápoje, cigarety)

V Poslanecké sněmovně je po dru-
hém čtení vládní návrh zákona o služ-
bách platforem pro sdílení videonahrá-
vek. Tento zákon má implementovat 
úpravu ze směrnice Evropského par-
lamentu a Rady 2018/1808 ze dne 14. 
listopadu 2018, kterou se mění směrni-
ce 2010/13/EU o koordinaci některých 
právních a správních předpisů člen-
ských států upravujících poskytová-
ní audiovizuálních mediálních služeb 
(směrnice o audiovizuálních mediál-
ních službách) s ohledem na měnící se 
situaci na trhu.

Platformy pro sdílení jako je YouTube, 
Instagram, TikTok a další sítě umožňují 
umisťování reklamy, nicméně aktuální 
úprava tuto reklamu neupravuje dosta-
tečně. Dle návrhu zákona budou tyto 
platformy pro sdílení videí podléhat do-
zoru Rady pro rozhlasové a televizní vy-
sílání. Jde tedy o krok směrem k regulaci 
těchto sociálních sítí na podobnou úro-
veň, jaké podléhají internetové televize. 
Na těchto platformách bude obdobně 
jako v jiných médiích zakázáno propago-
vat alkoholické nápoje, cigarety atd. Po-
kuty za přestupky podle tohoto zákona 
se navrhují až do výše 500 tis. Kč.
ZDROJ: ASPI, WWW.FOODNET.CZ, 27. 6. 2022

Návrh na prodloužení platnosti cer-
tifikátů biopotravin je před schvalo-
váním

Sněmovna zřejmě schválí návrh na 
prodloužení certifikátu biopotravin 
nebo bioproduktů. Příslušnou novelu 
zákona o ekologickém zemědělství dnes 
propustila do závěrečného čtení. Schva-
lovat by ji mohla v červenci. Předloha 
zároveň zvyšuje horní hranici pokuty za 
klamání spotřebitele při prodeji výrob-
ků označených jako produkty z ekolo-
gického zemědělství. Zemědělský výbor 
navrhuje, aby poskytovatelé přístupu 
k  internetu museli blokovat přístup 
k webovým stránkám nabízejícím ne-
bezpečné potraviny.
AUTOR: ČTK, WWW.AGRIS.CZ, 20. 6. 2022

Oživený gastrobyznys hlásí rekordní 
útraty. Hospody spasilo teplé počasí 

Gastronomii a cestovnímu ruchu se po 
dvouletém útlumu opět začínají vracet 
zákazníci. Po měsících, kdy provozova-
telé restaurací a hospod čelili nejistým 
výdělkům, měli na jaře konečně důvod 
k radosti. Navzdory okolnostem Češi ne-
zanevřeli na návštěvy podniků a utráceli 
v nich rekordní sumy. Souhrnné tržby 
v gastru v první polovině května dokonce 
atakovaly loňské maximum, jak vyplývá 
z dat pokladního systému Dotykačka.cz.
ZDROJ: WWW.IDNES.CZ, 13. 6. 2022

Obraty rozvozců jídla a potravin jsou 
proti době před covidem několikaná-
sobné 

Obraty rozvozců jídla a potravin jsou 
podle analýzy společnosti Dateio něko-
likanásobné proti době před koronavi-
rovou krizí. Češi si objednávky nákupů 
a hotových jídel v době pandemie a sou-
visejících uzávěr oblíbili, poptávka ani po 
uvolnění opatření ale výrazně neopadla. 
Vzrostl i podíl nákupů knih na internetu 
ve srovnání s předcovidovým obdobím. 
K těmto závěrům dospěla firma Dateio 
analýzou platebních dat zhruba milionu 
klientů tří českých bank. Výsledky zveřej-
nila dnes v tiskové zprávě.
ZDROJ: WWW.AGRIS.CZ, AUTOR: ČTK, 14. 6. 

2022
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Ze zápisu z jednání Skupiny pro víno 
(Civil Dialogue Group on wine CDG) 
EU, které proběhlo prostřednictvím 
videokonference dne 5. května 2022

Situace na trhu s vínem a vývoj ob-
chodu

Komise předložila aktuální informace 
o situaci na trhu a zdůraznila následující 
skutečnosti: 
•  Celková produkce vína a moštu v hos-

podářském roce 2021/22 ohlášená 
v březnu 2022 činí 159 mil. hl. Pokles 
výroby je poloviční oproti odhadu z říj-
na loňského roku, s poklesem o –7 % 
ve srovnání s výrobou 2020/21 (170 
mil. hl v roce 2010). 

•  S 50,4 mil. hl je Itálie největším produ-
centem v EU s 32 % podílem na celko-
vém objemu EU, následuje Španělsko 
(39,4 mil. hl, 25 %) a Francie (37,2 mil. 
hl, 23 %). Pouze tyto tři členské státy 
představují 80 % produkce Unie. 

•  Dvě třetiny vyrobených vín tvoří ja-
kostní vína (tento podíl zůstává stabil-
ní: 45 % tvoří vína s CHOP a 21 % vína 
s CHZO).

•  Zásoby zůstávají na stabilní úrovni (175 
milionů hektolitrů), což představuje 
více než roční průměrnou produkci. 

•  Vývoz v roce 2020/21 dosáhl rekordní 
úrovně a tento trend pokračuje i v prv-
ních 7 měsících současného vinařského 
roku.

SZP 2023–2027
V úvodu tohoto bodu Komise krátce 

připomněla, že se jedná o tzv. změny, 
které přinesla nová SZP a které se týkají 
odvětví vína. Tyto jsou: 
1.  Změny nařízení o SOT vínem, které 

se týkají režimu povolování výsadby 
vinic, dealkoholizace vína, označování 
výživové hodnoty a seznamu složek, 
povolení PIWI odrůd pro vína s CHZO 
a CHOP.

2.  Začlenění podpůrných programů pro 
odvětví vína do nového strategického 
plánu SZP. 

Vzhledem k označování výživové hod-
noty a seznamu složek proběhla první 
výměna názorů s členskými státy na 
základě předběžného návrhu nového 
nařízení v přenesené pravomoci, kte-
rá se uskutečnila dne 29. dubna 2022, 
přičemž konzultace bude dokončena 
s jejich písemnými připomínkami, jako 
základ pro vypracování nového návrhu. 
Komise sdělila skupině CDG záměr dát 
náležitou prioritu přijetí tohoto aktu.

Členové skupiny CDG poté představili 
své názory a obavy, přičemž obecně byl 
vznesen požadavek na flexibilitu a zjed-
nodušení seznamu složek, s úvahami 
o tom, jak se vypořádat s látkami přiro-
zeně přítomnými ve víně a s požadav-
kem zamezit označování každé šarže 
vína jinak a jak seskupit některé složky 
pod obecnými pojmy (např. „siřičitany“) 
(CEVI = Evropská konfederace nezávis-
lých vinařů; COPA-COGECA). Rovněž po-
ukázali na potřebu upřednostnit vstup 
v platnost předpisů pro některé produk-
ty (např. dlouho zrající vína, nebalená 
vína) a trvali na tom, že novelizovaná 
SOT vínem je příležitostí k modernizaci 
legislativy (CEEV = Evropský výbor vi-
nařských podniků). Zazněly také úvahy 
o tom, jak se vypořádat s cukrem přidá-
vaným do vína.

Pokud jde o režim povolování výsadby 
vinic, Komise předložila změny v pozmě-
něném nařízení o SOT, které by prodlou-
žily platnost stávajícího režimu do roku 
2045, a zavedla změny, jako je výjimka 
pro kolekce odrůd révy vinné, jejichž 
cílem je zachování genetických zdrojů. 
Dále navrhla některé změny v prioritách 
pro udělování povolení k nové výsadbě 
nebo možnost výpočtu prioritních kri-
térií pro udělování povolení k výsadbě 
na základě historických údajů. Někteří 
členové skupiny CDG zdůraznili potřebu 
většího zjednodušení pružnosti pravidel 
pro systém povolování, přičemž vychá-
zeli ze zkušeností získaných v posled-
ním desetiletí.

V případě odalkoholizovaných vín Ko-
mise uvedla, že v této fázi se neplánují 

sekundární právní předpisy a zmínila, že 
pracuje na odpovědích na otázky, které 
v této věci obdržela od členských stá-
tů, s cílem dosáhnout všeobecné shody. 
CEEV a CELCAA (Evropský výbor pro 
obchod se zemědělskými a potravinář-
skými produkty)trvaly na tom, že by se 
měla změnit pravidla pro výrobu odal-
koholizovaných vín, aby v rámci SOT 
byla zajištěna kvalita těchto produktů. 
Současně byla požadována další diskuze 
k těmto produktům.

Revize systému zeměpisných označe-
ní: současný stav

Zástupce Komise podal nástin legisla-
tivního návrhu týkajícího se revize ze-
měpisných označení, který byl přijat 31. 
března. Hlavními cíli jsou posílit systém 
zeměpisných označení EU a zvýšit jeho 
využívání v celé Unii, se soustředěním 
se na harmonizaci ustanovení o postu-
pech a ochraně (všechna ustanovení 
jsou platná pro všechna odvětví) při 
zachování specifik pro víno a lihoviny. 
CELCAA a EFOW (Evropská federace 
původu vín) vyjádřily politování nad 
snahami o harmonizaci napříč různými 
odvětvími.  

Aktuální informace o hodnocení stra-
tegických plánů SZP členských států ze 
strany Komise (ve vztahu k vínu) – Ko-
mise představila přehled typů interven-
cí, o které členské státy žádají pro příští 
období 2023–2027.

Zdravotní politika a označování vína
Nová společná zemědělská politika 

(SZP) zahrnuje změny pravidel týkají-
cích se obchodní úpravy vína a aroma-
tizovaných vinných výrobků, včetně 
možnosti používat e-označení. V tomto 
rámci CEEV vytvořilo digitální platfor-
mu pro vývoj a zveřejňování elektronic-
kých etiket (U-label), a to jako iniciativu 
odvětví, která má za cíl sjednotit výklad 
e-označení, jejich obsah a právní charak-
teristiky. Výrobci vína budou moci díky 
U-label uvádět na e-označení informace 
o seznamu složek, výživových údajích 

Ze zahraničí
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a odpovědné spotřebě, o regulovaných 
prohlášeních a o udržitelnosti. Podle 
CEEV bude U-label zveřejňovat e-ozna-
čení v neutrálním prostředí, odděleně 
od marketingu. Vzhledem k tomu, že e-
-označení je třeba chápat jako rozšíření 
fyzických etiket, a aby se spotřebitelé 
ujistili, že se dívají na správné infor-
mace, je na všech vytvořených e-ozna-
čeních uveden obrázek, název a země 
původu výrobku. CEEV ukázala, jak je 
spotřebitel po naskenování QR-kódu 
přesměrován přímo na elektronickou 
etiketu. Součástí není žádná věková 
brána ani proces výběru. Stejný QR-kód 
umožňuje různé jazykové verze etikety, 
včetně automatického překladu prohlá-
šení upravených v předpisech EU. Podle 
CEEV by to posílilo jednotný trh EU 
a pomohlo rozšířit zeměpisnou působ-
nost komercializace výrobků, aniž by se 
změnily etikety. Podle CEEV umožňuje 
U-label výrobcům snadnou aktualizaci 
informací, zachovat možnost kdykoli 
doplnit nebo změnit obsah elektronic-
ké etikety a přitom tisknout své etikety 
s dostatečným předstihem, včetně speci-
fických QR-kódů.

Green Deal – Farm 2 Fork (Zelená do-
hoda – Od zemědělce ke spotřebiteli)

Uhlíkové zemědělství: důsledky pro 
odvětví vína

Komise uvedla, že odstraňování uhlíku 
je důležité pro uhlíkovou neutralitu, pro 
vyvážení zbytkových emisí a obchodní 
příležitosti pro odvětví zemědělství. Do 
roku 2050 může být díky uhlíkovému 
zemědělství odstraněno dalších 200 mi-
lionů tun čistého uhlíku. Byly prezento-
vány přínosy a překážky iniciativ v ob-
lasti uhlíkového zemědělství. Nová SZP 
je důležitým nástrojem pro rozšiřování 
uhlíkového zemědělství prostřednic-
tvím pobídek k financování z veřejných 
zdrojů pro zemědělství s osvědčenými 
postupy a inovací v rámci hodnotové-
ho řetězce. Dalším krokem je příprava 
regulačního rámce EU pro certifikaci 
odstraňování uhlíku. V současné fázi le-
gislativního procesu („výzva k podávání 
žádostí“) byly zúčastněné strany vyzvá-
ny, aby se vyjádřily. Posouzení dopadů 
se rovněž připravuje, přičemž přijetí Ko-
misí se předpokládá ve 4. čtvrtletí roku 
2022. Členové skupiny CDG zdůraznili, 
že je důležité zohlednit stávající režimy 
certifikace a monitorování a význam za-
pojení hospodářských subjektů.

Projekt Interreg GECO2 – Zelené hos-
podaření a emise CO2

ARPAE představila projekt Interreg 
IT-HR GECO2, v jehož rámci byl vyvinut 
tzv. trh s uhlíkem v zemědělství na dob-
rovolném základě. Cílem projektu bylo 
•  vyzkoušet v meziregionálním měřítku 

trh s uhlíkovými kredity na dobrovolné 
bázi;

•  zapojit zemědělce tím, že se podpoří 
zavádění konzervativních pěstitel-
ských praktik;

•  podpořit kompenzaci emisí CO2 prů-
myslovým a terciálním (služby) odvět-
vím.

Projekt se zaměřil na ovocné sady a vi-
nice, ale rozšíření na jednoleté plodiny 
by bylo snadno proveditelné. 8 partnerů 
pocházejících ze 7 regionů patřících do 
Chorvatska a Itálie, najalo přibližně 160 
zemědělců, kteří přijali zásady udržitel-
ného hospodaření s rostlinnými zbytky 
a zemědělského využívání půdy, sníže-
ní syntetických agronomických vstupů 
a pohonných hmot. Dohromady tak 
zabránili uvolnění přibližně 4500 tCO2 
v rámci pokusného roku 2021. V rámci 
projektu byly vyvinuty dva informační 
nástroje:
•  uhlíková kalkulačka schopná vypočítat 

uhlíkové hospodaření zemědělských 
podniků až na parcelu; 

•  webový portál, na kterém mohou pod-
niky, které chtějí kompenzovat své 
emise, zakoupit uhlíkové kredity. 

Přínosy pro podniky, které si takto ná-
kupem kompenzují své emise, spočívají 
v získání certifikátu projektu, který lze 
pak využít k propagaci svých výrobků 
jako uhlíkově neutrálních.

Aktuální informace o přezkumu poli-
tiky propagace zemědělsko-potravinář-
ských produktů EU 

Komise oznámila svůj záměr přezkou-
mat propagační politiku v oblasti Strate-
gie Farm to Fork přijaté v květnu 2020, 
přičemž cílem je zvýšit propagační poli-
tiky na podporu udržitelné zemědělské 
produkce a spotřeby. Přezkum vychází 
z komplexního hodnocení politiky pro-
vedeného v roce 2020, které zjistilo, že 
tato politika účinně plní své cíle. Na 
webu je veřejně dostupný na adrese: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-
-regulation/have-your-say/initiative-
s/1859-Evaluation-of-the-EU-agricultu-
ral-promotion-policy_en

Komise dále vysvětlila proces přezku-
mu a současný stav, který zahrnuje:
•  Plán pro přezkum politiky, který nas-

tiňuje možné varianty politiky a který 
byl otevřen k připomínkám od 9. úno-

ra do 9. března 2021. Přišlo celkem 151 
připomínek, bylo předloženo mnoho 
různých názorů na to, která ze tří va-
riant by měla být přijata. Je k dispozici 
na adrese: https://ec.europa.eu/info/
law/better-regulation/have-yoursay/
initiatives/12782-EU-farm-and-food-
-products-review-of-policy-onpromo-
tion-inside-and-outside-the-EU_en

•  Online veřejná konzultace o možnos-
tech politiky (březen až červen 2021), 
která přilákala více než 7500 odpově-
dí s názory. Výsledky veřejné konzul-
tace jsou dostupné zde: https://ec.eu-
ropa.eu/info/law/betterregulation/
have-your-say/initiatives/12782-EU-
-farm-and-food-productsreview-of-po-
licy-on-promotion-inside-and-outside-
-the-EU/publicconsultation_en

•  Konference zúčastněných stran ve 
dnech 12.-13. července 2021 s 540 účast-
níky živě přenášená (s dosahem více 
než 3000 připojení). Informace o této 
konferenci jsou veřejně dostupné 
zde: https://ec.europa.eu/info/events/
promotion-policy-review-conference-
-2021-jul12_en

•  15 prezentací v  různých skupinách 
CDG a výborech SOT s cílem podnítit 
účast zúčastněných stran a orgánů ve-
řejné správy na konzultacích.

Komise pracuje na dokončení po-
souzení dopadů a přípravě legislativní-
ho návrhu, kterým se mění nařízení č. 
1144/2014; cílem je předložit jej do kon-
ce června 2022; následovat bude řádný 
legislativní proces. Tento časový plán 
může být zpožděn. 

Několik členů (CEEV, Food Drink Eu-
rope, COPA-COGECA, EFOW)zdůraznilo, 
že vyloučení vína z propagační politiky 
jakožto stěžejního produktu EU a před-
ního vývozního zemědělsko-potravinář-
ského produktu je nemyslitelné, přines-
lo by to velkou újmu tomuto odvětví 
a některým regionům. Dále uvedli, že je 
třeba se vyhnout obviňování produktu, 
ne nebezpečným jevům, které se obje-
vují na trhu v souvislosti s evropským 
plánem pro boj proti rakovině. 

Biovíno 
Dr. Micheloniová přednesla prezenta-

ci s názvem Ekologické vinohradnictví 
a biovíno. Zdůraznila výhody a způsoby 
ekologického vinohradnictví. Poté, co 
vyzdvihla úspěchy ekologického vinař-
ství v EU, ukázala situaci ve třech oblas-
tech v Itálii. Paní Micheloniová uvedla, 
že politický rámec EU je potenciálně vel-
mi pozitivní pro ekologický přístup, a to 
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s ohledem na biodiverzitu a strategii „od 
zemědělce ke spotřebiteli“, akční plán 
pro ekologické zemědělství, misi „Půda“ 
a další aktivity. 

Přezkum směrnice o obalech a obalo-
vých odpadech: současný stav a dopad 
na odvětví vína v EU

Komise se zabývá přezkumem směr-
nice o obalech a obalových odpadech se 
zaměřením na předcházení vzniku oba-
lových odpadů, jejich opětovné použití 
a design s vysokým obsahem kvalitní 
recyklace. Tato revize bude usilovat 
o propojení konstrukce obalů s jejich 
životností, a tím zajištění větší a kva-
litnější recyklace obalů. Mezi zvažovaná 
opatření patří stanovení definice recy-
klovatelného obalu a kritérií pro recy-
klace, povinné redukce odpadů a recy-
klovaných obalů pro určité kategorie 
plastových obalů a možný evropský 
systém označování pro třídění obalo-
vých odpadů. 

Členové skupiny CDG zdůraznili svůj 
závazek zlepšit balení, ale zdůraznili zá-
sadní úlohu lahví jako prostředků pro 
budování značky a marketing; potřebu 
harmonizovat způsoby nakládání s oba-
lovým odpadem a pravidla pro recykla-
ci v celé EU, aby se posílil jednotný trh 
(Food Drink Europe, COGECA,EFOW).

Iniciativa Zelená tvrzení: současný 
stav a potenciální dopad na víno 

Komise vysvětlila stav iniciativy Ze-
lená tvrzení a možnosti politiky, která 
se bude zabývat minimálními kritérii 
týkajícími se všech ekologických tvrze-
ní. Byla analyzována v rámci posouze-
ní dopadů iniciativy Posílení postavení 
spotřebitele (přijatého 30. března 2022). 
Iniciativa týkající se zelených tvrzení 
zahrnuje více konkrétnějších opatře-
ní a v relevantních případech se opírá 
o environmentální metody ekologické 
stopy. Zabývá se zdůvodňováním a sdě-
lováním tvrzení. CEEV vyjádřil podporu 
minimálním kritériím pro tvrzení a vidí 
potřebu řešit greenwashing a doporuču-
je vybudovat systém na základě stávají-
cích certifikací. Zdůraznil, že je to důle-
žité zejména pro malé a střední podniky, 
které převažují v odvětví vína. CEEV 
poukázal na to, že náklady na provádění 
studií pro každý jednotlivý výrobek by 
byl zatěžující a bránily by menším vi-
nařstvím v komunikaci se spotřebiteli. 
Komise objasnila, že možnosti spojené 
s ekologickou stopou jsou omezeny na 
ta ekologická tvrzení, která jsou s těmi-
to metodami jasně spojena. 

Revize prodeje na dálku (on-line): ak-
tualizace

Komise nastínila možnosti zjednodu-
šení pravidel, jimiž se řídí prodej na dál-
ku, tj. online nákup zboží podléhajícího 
spotřební dani soukromou osobou z ji-
ného členského státu. Obnovení diskuzí 
je díky vývoji systému EMCS (elektroni-
zace obchodování mezi podnikateli na 
vnitřním trhu, které je předmětem daně) 
a jednotnému kontaktnímu místu pro 
DPH (v provozu od července 2021) re-
levantní. V rámci studie zadané Komisí 
(TAXUD) v roce 2020 byly prozkoumány 
různé možnosti, jakož i v rámci diskuzí 
s členskými státy.
KOMISE, DG AGRI, 9. 6. 2022, VYBRAL 

A PŘELOŽIL JIŘÍ SEDLO

Situace na trhu v zemědělství, hod-
nocení COPA/COGECA za duben – čer-
ven 2022 s ohledem na víno

Dokument je neúplnou kompilací pří-
spěvků zaslaných národními členskými 
organizacemi COPA/COGECA.

Vítáme, že se předsedkyně Komise Ur-
sula von der Leyenová připojila ke komi-
saři Januszovi Wojciechowskému, FAO 
a OSN, kteří upozorňují na nedostatek 
potravin v důsledku ruské agrese a vy-
zývají EU, aby zvýšila produkci potravin. 
Útvary Komise odhadují, že k vyrovnání 
dopadu na světové trhy bude zapotřebí 
30% nárůst vývozu obilovin z EU. K do-
sažení těchto cílů nepochybně přispěje 
využití veškeré dostupné úrodné půdy, 
zvýšení produktivity zemědělství a pou-
žívání bezpečných technologií. 

Od ruské invaze na Ukrajinu 24. úno-
ra se svět skutečně dramaticky změnil. 
Musíme jednat naléhavě, protože potra-
vinová bezpečnost hraje v době války 
zásadní roli. Je nezbytné, aby byly pod-
niknuty nezbytné kroky, které zajistí, 
že nejvíce postižení lidé na Ukrajině 
a po celém světě budou i nadále záso-
bováni potravinami. Potravinová bez-
pečnost a cenová dostupnost se prak-
ticky ze dne na den dostaly do popředí 
zájmu, a to nejen z hlediska přechodu 
k udržitelnějším potravinovým systé-
mům, ale také pro celou společnost. 
Potěšilo nás, jak rychle Evropská ko-
mise zareagovala a zavedla mimořádná 
opatření. Zemědělskou produkci v růz-
ných regionech EU ovlivňují také po-
větrnostní jevy (např. sucha, povodně, 
jarní mrazy, bouře). Nejvíce postižený-
mi produkty jsou víno, olivy a olivový 

olej, plodiny na orné půdě, krmiva, ovo-
ce, zelenina a rýže. 

Odhadovaná meziroční míra inflace 
v eurozóně v květnu 2022 navíc činila 
8,1 % oproti 7,4 % v dubnu 2022. Podle 
Eurostatu se očekává, že nejvyšší mezi-
roční míru inflace budou mít energie, 
následovaná potravinami. Index cen po-
travin FAO (FFPI) dosáhl v dubnu 2022 
průměrné hodnoty 158,5 bodu, což je jen 
o 1,2 bodu (0,8 %) méně než historické 
maximum dosažené v březnu. V porov-
nání s posledními dvěma měsíci jsme 
v mnoha případech zaznamenali růst 
výrobních cen v některých odvětvích, 
ale vysoká inflace ovlivňuje spotřebu 
potravin obecně a naše výrobní náklady 
ve všech odvětvích. V neposlední řadě 
zůstává rozdíl mezi cenou a výrobními 
náklady (marže) nezměněn a v některých 
odvětvích je dokonce záporný (např. vep-
řové maso). 

Rostoucí náklady na energii mají vážný 
dopad na odvětví rostlinné a živočišné vý-
roby. Zvýšení se týká zejména nákladů na 
vytápění stájí a skleníků, sušení kukuřice 
nebo mléka (na sušené mléko), výroby 
dusíkatých hnojiv (močovina, dusičnan 
amonný) a zpracovatelských závodů (vý-
robci krmiv, cukrovary, škrobárny atd.). 
Naše družstva se snaží této nové situaci 
přizpůsobit a zkoušejí možnosti využití 
veřejné podpory na investice do zvýšení 
energetické účinnosti, instalace zaříze-
ní na výrobu energie z obnovitelných 
zdrojů, bioplynu, biomasy atd. Vzhledem 
k nestabilitě trhů se však stále jen málo 
dodavatelů odvažuje uzavírat dlouhodo-
bé smlouvy. Ceny dusíkatých hnojiv jsou 
pro různá odvětví stále velkým problé-
mem a mnoho zemědělců zvažuje použití 
menšího množství hnojiv nebo přesnou 
aplikaci podél řádků s osivem.

V souvislosti s výrazným rizikem in-
flace, zvýšenými výrobními náklady 
a dopady ruské války proti Ukrajině čelí 
evropské zemědělství velkým obtížím při 
realizaci investic nezbytných k dosažení 
cílů Zelené dohody. Všímáme si nesrovna-
lostí mezi jednotlivými cíli a souvisejícími 
politikami (např. směrnice o průmyslo-
vých emisích (IE-RL), systém pro přechod 
hranic emisí uhlíku (CBAM), dobré život-
ní podmínky zvířat, právní předpisy týka-
jící se balení ovoce a zeleniny atd.). V této 
fázi by totiž bylo velmi užitečné provést 
komplexní posouzení dopadů, aby se zjis-
tily nesrovnalosti a stanovily následky 
zavedení Zelené dohody. 

Podporujeme cíle EU v oblasti zlepše-
ní veřejného zdraví a biologické rozma-
nitosti a udržitelnější produkce v Unii. 
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Zelenou dohodu však nemůžeme reali-
zovat za cenu snížení naší výroby. In-
stituce EU musí urychlit veškeré úsilí 
a poskytnout evropskému zemědělství 
nástroje k dosažení cílů Zelené dohody 
(např. prostřednictvím nových geno-
mických technik (NGT), účinných látek 
s nízkým rizikem, přesného zemědělství, 
digitálních nástrojů atd.), aniž by muse-
lo omezovat produkci. 

Evropští zemědělci a  zemědělská 
družstva jsou i nadále oddáni výrobní-
mu modelu a politice EU. Copa a Cogeca 
jsou jako vždy připraveny podporovat 
evropské instituce, aby evropští země-
dělci a družstva mohli dělat to, co umí 
nejlépe, tedy vyrábět bezpečné, výživ-
né a kvalitní potraviny v dostatečném 
množství pro spotřebitele v EU i jinde 
ve světě, a zajistit tak potravinovou 
bezpečnost. Chceme vyrábět potraviny, 
úspěšně řídit přechod k udržitelnějším 
potravinovým systémům a poskytovat 
řešení v boji proti změně klimatu.

Odvětvová analýza
Víno: Situace v odvětví vína v EU je 

charakterizována silnou exportní výkon-
ností většiny producentských zemí (rok 
2021 byl rekordní) a také silným dopa-
dem dramaticky rostoucích výrobních 
nákladů v celé EU. Kromě dopadu ob-
chodních omezení uvalených na vývoz 
vína vůči Rusku se od podzimu 2021 vliv 
již tak rostoucích nákladů ještě zhoršil 
v důsledku rusko-ukrajinského kon-
fliktu. Dostupnost surovin (např. ceny 
lahví: +40 %) snižuje marže a značně 
znepokojuje vinaře. Spotřeba vína opět 
vzrostla – s výjimkou Německa – což je 
dobré znamení pro letní sezónu. Pově-
trnostní podmínky (mráz na začátku 
dubna, sucho v polovině května a kru-
pobití na začátku června) vážně poško-
dily vinice ve Francii. Škody ještě neby-
ly vyhodnoceny, ale kumulativní dopad 
extrémních povětrnostních jevů bude 
mít pravděpodobně významný dopad na 
sklizeň v hospodářském roce 2022/2023.
BRUSEL, 10. 6. 2022, PŘEKLAD JIŘÍ SEDLO

Evropská komise trvá na cíli pro 
rozšíření plochy ekologického země-
dělství; Irsko ve svém strategickém 
plánu navrhlo dosažení národního 
cíle pro ekologické zemědělství na 
úrovni 7 %

Evropský parlament v uplynulých týd-
nech přijal své stanovisko k Akčnímu 

plánu EU pro ekologické zemědělství, 
ve kterém podpořil snahu o posílení 
podpory ekologického zemědělství, ne-
zmínil ale žádné procentuální cíle. Ev-
ropská komise ve strategii Farm to Fork 
podpořila, aby do roku 2030 dosáhla 
plocha zemědělské půdy obhospodařo-
vané v režimu ekologického zemědělství 
25 %, komisař pro zemědělství a rozvoj 
venkova Janusz Wojciechowski v uply-
nulém týdnu potvrdil, že Evropská ko-
mise ze svého cíle nehodlá ustupovat. 
Podle Wojciechowskiho se jedná o dlou-
hodobý cíl, který by měl být dosažen 
v průběhu deseti let, a je tedy potřeba se 
na situaci dívat ze správné perspektivy. 
Komisař zdůraznil, že není možné zapo-
mínat na klimatické, biologické a eko-
nomické aspekty produkce biopotravin. 
K cílům pro ekologické zemědělství se 
nepřímo vyjadřují i členské státy v návr-
zích svých národních strategických plá-
nů. Irsko například ve svém plánu počítá 
s navýšením plochy ekologického země-
dělství na 7 %, Evropská komise už ale 
vyzvala Irsko k posílení ambicí.
AUTOR: STÁLÉ ZASTOUPENÍ PK ČR 

V BRUSELU, WWW.FOODNET.CZ, 23. 5. 2022

Komisař pro životní prostředí vyzval 
k pokračování realizace cílů Evrop-
ské zelené dohody i přes probíhající 
krizi na Ukrajině

Komisař pro životní prostředí Virginij-
us Sinkevičius vyzval k pokračování rea-
lizace cílů Evropské zelené dohody i přes 
probíhající krizi na Ukrajině a problémy 
spojené s dodávkami potravin ve světě. 
Válku na Ukrajině Sinkevičius označil za 
nepřijatelnou seismikou událost, žádné 
kroky, které jsou nyní nezbytné k řeše-
ní situace na Ukrajině, by ale podle něj 
neměly být neslučitelné s cíli v oblasti 
ochrany životního prostředí. Komisař 
zdůraznil, že zdravé životní prostředí 
v EU je součástí evropské bezpečnosti. 
Trojí krize, kterou podle něj předsta-
vuje kombinace změny klimatu, ztráty 
biologické rozmanitosti a znečištění, 
umocněná dále nadměrným využíváním 
zdrojů, již nyní postihuje miliony lidí, 
a to zejména těch nejvíce zranitelných. 
Řešením by podle něj měla být právě 
Evropská zelená dohoda, výzvou pro 
celosvětové potravinové zabezpečení 
je podle něj logistika, nikoli nedostatek 
potravin. Posílení zemědělsko-potra-
vinářské produkce v EU by podle něj 
nepomohlo mezinárodním partnerům, 

rozvojovým zemím, ani Ukrajině. Podle 
komisaře je třeba projevit solidaritu vůči 
nejzranitelnějším zemím a zvýšit jejich 
místní udržitelnou produkci potravin 
s cílem snížit strukturální závislosti. 
Ambice v oblasti Zelené dohody by ale 
neměly být oslabovány.
AUTOR: STÁLÉ ZASTOUPENÍ PK ČR 

V BRUSELU, WWW.FOODNET.CZ, 13. 6. 2022

Glyfosát: Prodloužení jeho používání 
v EU je pravděpodobné

Evropská agentura pro chemické látky 
(ECHA) nadále klasifikuje glyfosát jako 
nekarcinogenní. Jedná se o důležitý krok 
v postupu prodloužení povolení glyfosá-
tu v EU. Podle agentury ECHA dospěl 
její Výbor pro posuzování rizik (RCA) 
k závěru, že současná klasifikace rizik 
glyfosátu by měla být zachována. Podle 
RCA může glyfosát způsobit poškození 
očí a je toxický pro vodní organismy. 
Výbor dospěl k závěru, že výsledky do-
stupných vědeckých studií nesplňují 
kritéria pro klasifikaci glyfosátu jako 
karcinogenního, mutagenního nebo re-
protoxického, ani neshledal žádné riziko 
poškození konkrétních orgánů. Hodno-
cení vychází z nařízení EU o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí CLP, 
které je evropskou implementací globál-
ně harmonizovaného systému klasifika-
ce a označování chemických látek OSN.

Byly vyhodnoceny jak rozsáhlé vědec-
ké údaje, tak připomínky z konzultační 
fáze na konci loňského roku, v níž byly 
všechny zúčastněné strany a také obča-
né vyzváni, aby předložili příslušné při-
pomínky nebo vědecké informace a úda-
je. Posouzení RCA je v souladu s jeho 
předchozím posouzením z roku 2017 
a také s návrhem čtyř členských států – 
Švédska, Francie, Maďarska a Nizozem-
ska – které v současné době glyfosát pro 
EU posuzují. Agentura ECHA plánuje do 
poloviny srpna předložit své hodnoce-
ní Úřadu EU pro bezpečnost potravin 
(EFSA), který má své hodnocení glyfosá-
tu oznámit v červenci 2023. Na základě 
hodnocení EFSA a čtyř členských států 
pak Komise EU rozhodne o dalším povo-
lení glyfosátu.

Původně mělo být hodnocení EFSA 
k dispozici do července letošního roku, 
ale úřad nedávno oznámil, že vzhledem 
k velkému počtu reakcí na vlastní kon-
zultaci zahájenou v loňském roce hod-
lá své hodnocení předložit až v příštím 
roce. Pro glyfosát proto existuje mezera 
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v povolení, protože stávající povolení 
pro glyfosát vyprší 15. prosince 2022. 
Komise EU by mohla dočasně prodlou-
žit platnost stávajícího povolení, pokud 
lze předpokládat, že budou splněny po-
žadavky na povolení. Hodnocení agen-
tury ECHA tomu nestojí v cestě. Říze-
ní o prodloužení povolení glyfosátu se 
vztahuje k žádosti, kterou v roce 2019 
podala skupina společností.

Německý svaz vinařů upozorňuje, že 
prodloužení povolení glyfosátu na úrov-
ni EU nemá žádný vliv na používání gly-
fosátu v Německu, tj. stávající zákazy 
používání budou platit až do konce roku 
2023 a od roku 2024 již glyfosát v Ně-
mecku obecně nebude povolen.
DDW/1.6. 2022/JS

Evropská komise obvinila Rusko 
z ohrožení globálního potravinového 
zabezpečení; Komise v návaznosti na 
situaci zvažuje ustoupení od imple-
mentace některých ekologizačních 
opatření v rámci Společné zeměděl-
ské politiky

Vrcholní zástupci Evropské komi-
se obvinili v uplynulém týdnu Rusko 
z ohrožení globálního potravinového za-
bezpečení. Podle předsedkyně Evropské 
komise Ursuly von der Leyenové se Rus-
ko dopouští „hanebného“ jednání, a to 
například blokací přepravy potravin po 
Černém moři. Von der Leyenová navíc 
zdůraznila, že Rusko rozhodlo o omeze-
ní vývozu ruské pšenice, a to i přesto, 
že na začátku května informovalo mé-
dia o rekordní sklizni. Omezení vývozu 
v dobách nedostatku Von der Leyenová 
považuje za formu vydírání. Komisař 
pro zemědělství a rozvoj venkova Ja-
nusz Wojciechowski uvedl, že potenciál 
Ukrajiny pro pěstování zemědělských 
komodit a produkci potravin je v sou-
vislosti s probíhajícím konfliktem „bru-
tálně“ ničen. S odkazem na ukrajinskou 
osevní kampaň uvedl, že válka bude mít 
významný dopad na celosvětovou do-
stupnost obilovin a olejnin, ale také na 
samotné Ukrajince, pokud jde o potra-
vinové zabezpečení a příjmy. Komisař 
potvrdil, že výsev rané skupiny jarních 
plodin je již ukončen, zatímco výsev ku-
kuřice, slunečnice a sóji stále probíhá. 
Odhaduje se, že sklizeň bude ve srov-
nání s loňským rokem nižší o 20–30 %. 
Vnitrostátní veterinární a fytosanitární 
kontroly by měly být v případě dovozu 
z Ukrajiny co nejjednodušší, vyzvala pak 

komisařka pro dopravu Adina-Ioana 
Vălean. 

Evropská komise by podle nepotvr-
zených informací mohla nyní zvažovat 
ustoupení od požadavku na implemen-
taci některých ekologizačních opatření 
v rámci SZP, jednat by se mohlo napří-
klad o požadavek na střídání plodin (im-
plementace by mohla být odložena o rok 
na leden 2024 místo ledna 2023). Cílem 
opatření by mělo být posílení produkce 
pšenice v Evropě, téma bylo diskutová-
no i na Radě ministrů zemědělství dne 
24/05/2022, kde návrh získal podporu 
ze strany DE, CZ, HR, IT, LT, LV, HU, AT 
a SE. Rozhodnutí Komise ale zatím po-
dle dostupných informací nepadlo.
AUTOR: STÁLÉ ZASTOUPENÍ PK ČR 

V BRUSELU, WWW.FOODNET.CZ, 6. 6. 2022

Předsedkyně Evropské komise vy-
zvala Evropskou Unii a Afriku ke 
zvýšení úsilí v oblasti produkce po-
travin, a to i prostřednictvím inova-
tivních zemědělských technik včet-
ně precizního zemědělství

Předsedkyně Evropské komise Ursula 
von der Leyen vyzvala dne 31/05/2022 
Evropskou Unii a Afriku ke zvýšení 
úsilí v oblasti produkce potravin, a to 
i prostřednictvím inovativních země-
dělských technik včetně precizního 
zemědělství. Podle informací Evrop-
ské komise bude nezbytné v příštích 
dvou letech zvýšit vývoz obilovin z EU 
o alespoň 30 %, aby se zmírnil dopad 
propadu sklizně na Ukrajině na světo-
vé trhy. Kromě vytvoření takzvaných 
solidárních pruhů, které by měly umož-
nit transport potravin mezi EU a UA 
pak předsedkyně vyzvala členské státy 
i k tomu, aby neomezovaly globální ob-
chod se zemědělskými produkty. Stran 
transportu potravin mezi UA a EU pro-
běhl i  telefonát mezi francouzským 
prezidentem Emmanuelem Macronem, 
německým kancléřem Olafem Scholzem 
a ruským prezidentem Vladimirem Pu-
tinem. Putin během rozhovoru uvedl, 
že Rusko je připraveno pomoci najít 
možnosti pro neomezený vývoz obilí 
z Ukrajiny, dodal ale, že skutečnými dů-
vody potíží s dodávkami potravin jsou 
chybné hospodářské a finanční politiky 
západních zemí a jimi uvalených pro-
tiruských sankcí, vyzval tedy k jejich 
zrušení.
AUTOR: STÁLÉ ZASTOUPENÍ PK ČR 

V BRUSELU, WWW.FOODNET.CZ, 13. 6. 2022

Spojené státy americké poskytnou 
další finanční podporu svým země-
dělcům ve snaze kompenzovat prud-
ký nárůst cen v souvislosti s probí-
hající válkou na Ukrajině

Spojené státy americké poskytnou 
další finanční podporu svým zeměděl-
cům ve snaze kompenzovat prudký 
nárůst cen v souvislosti s probíhající 
válkou na Ukrajině. Přijetí nových opat-
ření na podporu zemědělců oznámil 
americký prezident Joe Biden. Opatření 
zahrnují například posílení flexibility 
u pojištění dvojí úrody. Zemědělci, kte-
ří posilují produkci pěstováním druhé 
plodiny, mají problémy pojištění získat, 
posílena proto bude flexibilita s cílem 
zpřístupnit pojištění i pro ty, kteří po-
silují produkci skrze dvojí úrodu. Zvýší 
se rovněž technická pomoc pro země-
dělce, kteří budou přecházet na precizní 
zemědělství nebo jiné nástroje pro říze-
ní živin, a to takovým způsobem, který 
snižuje spotřebu hnojiv a pomáhá zvýšit 
výnosy. Podpora bude celkově činit 500 
milionů US dolarů.
AUTOR: STÁLÉ ZASTOUPENÍ PK ČR 

V BRUSELU, WWW.FOODNET.CZ, 13. 6. 2022

Zavádění nové SZP – aktuality 
z AREV

Český ministr má Zelenou dohodu 
jako hlavní prioritu

V  prohlášení na stranách Agrární 
rady, která se konala 24. května, ujistil 
budoucí předseda rady český ministr 
Nekula, že Green Deal zůstane prioritou 
i během jeho mandátu: „nemůžeme se 
stále soustředit na zvyšování produkce, 
ale musíme přidat další aspekty, životní 
prostředí a další oblasti,“ řekl. „V pod-
statě řečeno, na Green Deal nemůžeme 
rezignovat. Green Deal není mrtvý.Chce-
me-li jíst zdravé potraviny, chceme-li pít 
čistou vodu, musíme změnit náš přístup 
a způsob, jakým vnímáme naši přírodu, 
naši krajinu. V tomto ohledu je třeba se 
zaměřit na to, jakým způsobem se bu-
deme chovat.“ Nekula vyzval k novému 
stylu v zemědělských otázkách, aby se 
kyvadlo vychýlilo jiným směrem a vzdá-
lilo se od přístupu předchozí vlády.

Zpráva WWF „Evropa požírá svět“
Světová nadace na ochranu přírody 

(WWF) zveřejnila svou zprávu o sta-
vu evropských potravinových systémů 



10Vinařský věstník 6/2022 zpět

a trendech spotřeby a dospěla k závěru, 
že pro zajištění potravinové bezpečnosti 
musí EU méně konzumovat, nikoliv více 
vyrábět.

Zpráva tvrdí, že EU zdaleka „nekrmí“ 
planetu, a to s ohledem na to, že Unie 
dováží více kalorií a bílkovin, než vyvá-
ží. Navíc výroba potravin v EU -hlavně 
zpracovaných produktů- závisí na jejím 
dovozu. Nevládní organizace dochází 
k závěru, že zvýšení produkce by ved-
lo pouze k nárůstu dovozu se všemi 
ničivými dopady, které to podle WWF 
může mít na životní prostředí. Na dru-
hou stranu zpráva také upozorňuje na 
plýtvání potravinami a poukazuje na to, 
že každý Evropan ročně vyhodí 173 kg 
potravin. Ke ztrátám často dochází na 
začátku řetězce, přímo ve fázi výroby. 
Dovoz potravin do EU a jejich domácí 
produkce jsou v zásadě neudržitelné, 
protože spotřebovávají přírodní zdroje, 
zvyšují odlesňování a vyčerpávají zásoby 
ryb po celém světě, uzavírá WWF. Kro-
mě toho znamená plýtvání potravinami 
„neúměrně vysokou cenu pro naše klima 
a biologickou rozmanitost“, snaha zvýšit 
produkci potravin v EU, aby se vyřešila 
současná celosvětová potravinová krize 
by tyto problémy jen prohloubila, píše 
se ve zprávě.

Compassion in world farming podpo-
ruje strategii F2F

Nevládní organizace Compassion in 
World Farming v dopise zaslaném mini-
strům zemědělství EU vyzývá k urychle-
nému provádění strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ a k tomu, aby se „prů-
myslová zemědělská lobby nepostavila 
proti pokusům využít válku na Ukrajině 
k podkopání této strategie“. V dopise 
nevládní organizace požaduje, aby byla 
tato otázka zařazena na pořad jednání 
Rady pro zemědělství 13. června a mini-
stři tak měli možnost uznat, že evropský 
potravinový systém musí být změněn 
hned, aby pomohl v boji proti klimatické 
krizi. Organizace kritizuje zejména ini-
ciativy zaměřené na zvýšení evropské 
produkce krmiv.

Sdružení odsuzují nedostatky v sezna-
mu antibiotik vyhrazených pro lidi

Přibližně dvacet evropských sdruže-
ní z oblasti lidského zdraví a dobrých 
životních podmínek zvířat v  tiskové 
zprávě odsuzuje návrh seznamu anti-
biotik, která mají být vyhrazena pro lidi, 
předložený Evropskou komisí. Jsou zne-
pokojena tím, že na seznamu chybí an-
timikrobiální látky životně důležité pro 

lidské zdraví, které budou i nadále pou-
žívány při výrobě potravin na podporu 
špatných zemědělských postupů – tuto 
obavu již vyjádřili poslanci Evropského 
parlamentu ve Výboru pro životní pro-
středí. Sdružení proto vyzývají Komisi, 
aby seznam revidovala: „pouze tak se 
může stát smysluplným nástrojem pro 
zachování účinnosti klíčových antimik-
robiálních látek a v konečném důsledku 
pro boj proti rezistenci vůči antibioti-
kům“.

Poslanci žádají, aby se v roce 2023 
zvážily další výjimky ze SZP

V dopise adresovaném komisaři pro 
zemědělství Wojciechowskému ho před-
seda výboru Evropského parlamentu 
pro zemědělství a rozvoj venkova Lins 
žádá, aby v prvním kroku a s ohledem 
na současnou situaci posoudil mož-
nost výjimek z povinností budoucí SZP 
v souvislosti s ruskou invazí na Ukraji-
nu. S podporou většiny politických sku-
pin navrhuje využít článek 148 nařízení 
o strategických plánech, které vstoupí 
v platnost 1. ledna 2023 a které stano-
ví, že k řešení konkrétních problémů 
přijme Komise prováděcí akty, které 
jsou v naléhavých případech nezbytné 
a odůvodněné. Tyto akty by umožňovaly 
odchylky od ustanovení nařízení o stra-
tegických plánech na nezbytně nutnou 
dobu nepřesahující dvanáct měsíců. 
Odchylky od SZP na omezenou dobu, 
jak se o tom jednalo i na okraj zasedá-
ní ministrů zemědělství G7 ve dnech 13. 
–14. května, by mohly být způsobem, jak 
čelit celosvětovému nedostatku potra-
vin a přispět k potravinové bezpečnosti, 
píše Norbert Lins. A připomíná, že Ev-
ropský parlament jako spoluzákonodár-
ce musí být v tomto ohledu zapojen do 
všech probíhajících diskusí mezi Evrop-
skou radou a Evropskou komisí.

Hlasování o LULUCF
Výbor Evropského parlamentu pro 

životní prostředí přijal postoj k textům 
o využívání půdy, změnách ve využívání 
půdy a lesnictví (LULUCF), sdílení úsilí 
a mechanismu pro úpravu emisí uhlíku 
na hranicích. Pokud jde o LULUCF, po-
slanci EP chtějí, aby tato odvětví zůstala 
oddělena od zemědělství (na rozdíl od 
návrhu Evropské komise); navrhují, aby 
bylo v lesích zachyceno více než 310 mi-
lionů tun ekvivalentu CO2, přičemž pro 
zemědělství je stanoven cíl 50 milionů 
tun dodatečné čisté absorpce do roku 
2030. V reakci na hlasování Copa-Co-
geca vyjadřuje politování nad postojem 

EP, který neodráží povahu a dynamiku 
zemědělského a  lesnického sektoru: 
„Vzhledem k nejistotám spojeným se ze-
mědělstvím a sekvestrací uhlíku, včetně 
certifikace, se zdá být poněkud předčas-
né zesilovat již tak velmi ambiciózní cíl 
310 milionů tun ekvivalentu CO2."

Itálie: další miliarda pro přechod na 
ekologické zemědělství

Italský ministr zemědělství Stefano 
Patuanelli oznámil, že ministerstvo po-
skytne další miliardu eur na podporu 
přechodu od tradičních k ekologickým 
zemědělským systémům, aby bylo mož-
né s určitým předstihem dosáhnout 
cílů stanovených pro rok 2030. Ministr 
předpokládá plné pokrytí ekologického 
sektoru s cílem, aby 25 % zemědělské 
produkce pocházelo z ekologického ze-
mědělství, a také zvýšení zastoupení 
ekologických produktů na trhu až na 
25 %.

ComAgri vyslechl generálního ředitele 
o národních strategických plánech

Generální ředitel GŘ Agri Burtscher 
představil poslancům Evropského parla-
mentu ze Zemědělského výboru situaci 
v oblasti národních strategických plánů 
SZP. Obecně poukázal na to, že členské 
státy musí více pracovat na klimatické 
a environmentální udržitelnosti. Pozi-
tivní je, že se členským státům podaři-
lo pokročit ve spravedlivějším rozdělo-
vání podpor, a uvítal snahy o zvýšení 
produkce bílkovinných plodin. Členské 
státy daly jasně najevo, že očekávají 
rychlé schválení NSP, a zdůraznily také 
potřebu jistoty pro zemědělce, zejména 
kvůli válce na Ukrajině. Pokud jde o ži-
votní prostředí a udržitelnost klimatu, 
Burtscher uvedl „dospěli jsme k závěru, 
že je zapotřebí více práce, několik plánů 
vykazuje poměrně dobrý potenciál, ale 
mnoho z nich bude vyžadovat úpravy, 
aby byl zajištěn plný soulad s právními 
požadavky“. Poslanci EP ze své strany 
vyzvali k urychlenému schválení plánů 
a k tomu, aby se za každou cenu zabrá-
nilo opožděnému provádění SZP.

Kolektivní expertíza potvrzuje vliv 
přípravků na ochranu rostlin na biolo-
gickou rozmanitost

INRAE provedl na žádost minister-
stev pro ekologickou transformaci, vý-
zkum a zemědělství analýzu dopadů 
přípravků na ochranu rostlin na biolo-
gickou rozmanitost a dospěl k závěru, 
že používání fytofarmaceutických pří-
pravků k ochraně zemědělské produk-
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ce a udržování zelených ploch a infra-
struktury může mít dopad na necílové 
živé organismy, a tím i na ekosystémy 
a služby, které poskytují naší společ-
nosti. Studie byla prováděna dva roky 
a analyzovala více než 4000 vědeckých 
odkazů s cílem potvrdit alespoň solid-
nost současných znalostí o stavu kon-
taminace životního prostředí přípravky 
na ochranu rostlin a jejich dopadech na 
živé organismy a ekosystémové služby. 
Práce provedená výzkumným ústavem 
konstatuje, že znalosti o nezamýšle-
ných účincích biokontrolních řešení 
byly v analyzovaném souboru litera-
tury shledány jako velmi neúplné, ale 
pro zajištění jejich udržitelnosti jsou 
nadále nezbytné a že ve shodě s tradič-
ními syntetickými přípravky odborná 
expertíza uvádí rozsáhlou kontaminaci 
ekosystémů, s vrcholem v zemědělských 
oblastech, v půdě, malých vodních to-
cích a ovzduší. V zemědělských oblas-
tech Francie se přípravky na ochranu 
rostlin podílejí na úbytku populací su-
chozemských a vodních bezobratlých 
i běžných ptáků. Vědci rovněž potvrzují, 
že kontaminace má negativní vliv i na 
dvě ekosystémové služby, a to opylová-
ní a přirozenou regulaci škůdců.

Návrh obchodního sdružení na ozna-
čení udržitelnosti

Německé sdružení pro potraviny a ob-
chod (BVLH) spolu s předními společ-
nostmi obchodujícími s potravinami 
předložilo v podrobném dokumentu ná-
vrh dobrovolného systému označování 
vlivu potravin na životní prostředí. Cí-
lem je podpořit rozhodování spotřebite-
lů při nákupu potravinářských výrobků. 
Generální ředitel organizace jasně uve-
dl, že tato iniciativa vychází ze záměru 
Evropské komise předložit návrhy na 
označování udržitelnosti potravin již 
v příštím roce. Z pohledu sdružení by 
mělo být označování dobrovolné a mělo 
by být regulováno na úrovni EU. Pod-
porují speciální řešení pro malá balení 
a to, aby další informace byly přístupné 
online. BVLH se domnívá, že evropská 
metoda kvantifikace ekologické stopy 
výrobků -PEF (Product Environmental 
Footprint) – je dobrým základem pro ob-
chodované výrobky, ale měla by se dále 
rozvíjet. Cestou ke zlepšení metodiky je 
podle zástupců organizace zavedení bo-
nusového/malusového skóre, které by 
zahrnovalo proměnné, jako je biodiver-
zita, půda, standardy udržitelnosti, eko-
logické postupy, krmiva, regionálnost, 
obaly.

Německo: Trh s hnojivy a ochranou 
rostlin v krizi

Asociace německého průmyslu je zne-
pokojena důsledky rusko-ukrajinského 
konfliktu na národní zemědělský trh 
a tím i na priority vlád. Prezident IVA 
– Svazu agrárního průmyslu- na výroč-
ní tiskové konferenci uvedl, že je třeba 
intenzivně se věnovat jak produktivitě, 
tak ekologii. Svaz si stěžuje na raketo-
vý růst cen hnojiv (dusíkatých, fosfáto-
vých a draselných). V důsledku toho se 
předpokládá snížení používání těchto 
produktů, které navazuje na již klesa-
jící trend v minulých letech (v sezóně 
2020/21 se použilo o 7,8 % méně hnojiv 
než v sezóně 2014/15). Současně se sní-
žilo také používání přípravků na ochra-
nu rostlin v důsledku vyšších cen. Tato 
situace na německém trhu však podle 
prezidenta IVA neodrazuje od dosažení 
cílů Farm to Fork, které jsou považová-
ny za mimořádně ambiciózní, ale nikoli 
nedosažitelné, pokud bude celý sektor 
a investice podporovat technologický 
rozvoj, šlechtitelské procesy, inovace 
a precizní zemědělství.

Poslanci Evropského parlamentu ma-
sivně podporují ekologické zemědělství, 
ale odmítají cíl F2F

Plénum Evropského parlamentu při 
hlasování o Akčním plánu pro ekolo-
gické zemědělství silně podpořilo doku-
ment navržený rakouskou poslankyní 
Schmiedtbauerovou (EPP)611 hlasy pro, 
14 proti a 5 se zdrželo hlasování. Přes-
tože má zpráva ambice podporovat 
ekologicky šetrnější způsoby zeměděl-
ské produkce, nezmiňuje se o cíli 25 % 
ekologicky obhospodařované půdy do 
roku 2030, který navrhla Komise ve své 
strategii Farm to Fork. Plán nastiňuje 
trojí útok, jehož cílem je stimulovat pro-
dukci a spotřebu ekologických produktů 
v celém bloku. Zdůrazňuje potřebu trž-
ně orientovaných řešení, větší podpo-
ry členským státům při vypracovávání 
jejich národních strategií ekologického 
zemědělství a výzkumu v oblasti ekolo-
gického zemědělství s cílem zvýšit pro-
dukci v souladu s poptávkou. Rozsah 
růstu ekologického sektoru by měl ur-
čovat trh, nikoliv nějaká předem stano-
vená cílová hodnota, je třeba se zaměřit 
na praktické otázky nabídky a poptávky. 
EU musí podpořit zemědělce, aby zvýšili 
ekologickou produkci, a také spotřebite-
le, aby si k těmto produktům našli ces-
tu. Zpravodajka dodala, že je zapotřebí 
dobrá kombinace správných nástrojů, 
pobídek a dostatečné flexibility, aby ka-

ždý členský stát měl možnost dále indi-
viduálně rozvíjet svůj ekologický sektor 
a vnést vizi evropského ekologického 
sektoru do svých vlastních národních 
nebo regionálních ekologických strate-
gií.

Timmermans kritizuje odpůrce F2F 
a zdůrazňuje, že v EU není nedostatek 
potravin – Copa Cogeca odmítá kritiku

Výkonný místopředseda Timmermans 
odpovědný za ekologickou dohodu bě-
hem svého vystoupení ve Výboru pro 
životní prostředí Evropského parlamen-
tu zdůraznil, že EU nehrozí nedostatek 
potravin, a naznačil, že ti, kteří vznášejí 
obavy z omezených dodávek v důsledku 
války na Ukrajině, využívají válku jako 
záminku k tomu, aby prosadili svůj od-
por vůči strategii Farm to Fork a snaží 
se zastavit její cíle udržitelnosti. Řekl: 
Někteří lidé předstírají, že nám v Evropě 
hrozí nedostatek, což není pravda. Pro-
blém samozřejmě existuje kvůli Ukraji-
ně a Rusku, ale strašit lidi v domnění, že 
bychom nemuseli mít jídlo, je nezodpo-
vědné a upřímně řečeno tak neuvěřitel-
ně nepoctivé, že bychom se touto cestou 
neměli vydávat. Připustil, že sousední 
země, například v severní Africe a na 
Blízkém východě, mohou trpět více, ale 
není to problém dostupnosti, spíše je to 
problém logistický a finanční.

V reakci na Timmermansova prohláše-
ní napsala předsedkyně Copa Christine 
Lambertová v prohlášení, že náš postoj 
je jasný: situaci nedramatizovat ani ne-
bagatelizovat, napadla Timmermansův 
zásah a vyslovila se pro to, aby se nejed-
nalo „sobecky a zahleděně do sebe, ale 
aby se vycházelo z hodnot humanismu 
a solidarity, které jsou DNA evropské 
konstrukce od Římské smlouvy“. Ve stej-
ném prohlášení zastřešující organizace 
zemědělců připustila, že kvůli rostoucím 
cenám bude většinou jistě problém s do-
stupností i pro znevýhodněné evropské 
občany.

Návrh směrnice o udržitelném použí-
vání pesticidů snižuje jejich používání 
o 50 %

V  návrhu dokumentu o  směrnici 
o udržitelném používání pesticidů, kte-
rý má Komise předložit spoluzákono-
dárcům v červnu 2022, navrhuje snížit 
používání pesticidů na úrovni EU do 
roku 2030 o 50 % ve srovnání s úrovní 
v letech 2015–17. Předchozí návrh doku-
mentu na stejné téma, který byl k dispo-
zici v únoru 2022, umožňoval členským 
státům větší flexibilitu a přešel z vnitro-
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státního cíle snížení o 25 % na cíl ales-
poň 40 %.

Priority spotřebitelů se mění z udrži-
telnosti na úspory

Podle průzkumu trhu mezi spotřebi-
teli se priority britských spotřebitelů 
v poslední době změnily z udržitelnos-
ti na spoření, a to v reakci na výrazný 
tlak inflace, přičemž hlavními prioritami 
nejmladších spotřebitelů jsou finanční 
zajištění a duševní pohoda. Vzhledem 
k  tomu, že náklady na udržitelnější 
možnosti jsou považovány za hlavní 
překážky pro udržitelnější nakupování, 
bude ve skutečnosti současný finanční 
tlak sloužit pouze k prohloubení tohoto 
vnímání, uvádí průzkum. Kromě toho 
bylo také zaznamenáno, že spotřebite-
lé nechtějí měnit své stravovací návyky 
nebo přestat nakupovat u značek, které 
znají a mají rádi. Plýtvání potravinami je 
však jednou z oblastí, v níž spotřebitelé 
přijímají opatření, a to především v čele 
se staršími spotřebiteli, kteří mají více 
času. Je to proto, že jim toto jednání še-
tří peníze a zároveň pomáhá životnímu 
prostředí. Starší zákazníci se také zají-
mají o to, zda nakupují lokálně, zatímco 
mladší spotřebitelé kladou větší důraz 
na udržitelnost obalů a na to, jak se spo-
lečnosti chovají ke svým zaměstnancům, 
uvádí analýza.
ZDROJ: FARM EUROPE, AREV, 5. 6. 2022, JS

Nové genomické techniky – aktuality 
z AREV

Slow Food Germany
V rámci své advokační snahy zabrá-

nit změně legislativního evropského 
kontextu, který reguluje GMO (a pro-
dukty získané novými genomickými 
technikami), sbírá Slow Food Germany 
podpisy veřejnosti, aby zabránila „ze-
mědělské a potravinářské lobby“„tlačit 
na Evropskou unii, aby zrušila regulaci 
nových postupů genového inženýrství 
s cílem usnadnit jejich výrobu“. V popi-
su petice nevládní organizace tvrdí, že 
případná změna regulace by podkopala 
svobodu volby spotřebitelů jíst potravi-
ny bez GMO. Organizace, která se hlásí 
k návratu k tradičním potravinářským 
kulturám, požaduje, aby organismy 
získané pomocí NGT byly označovány 
jako GMO, aby podléhaly hodnocení 
rizik v souladu se zásadou předběžné 
opatrnosti, aby byla zajištěna sledova-
telnost produktů, aby byl podporován 
výzkum environmentálních, biologic-

kých a zdravotních rizik „nových GMO“, 
jejich socioekonomických dopadů a vý-
voj obecných metod detekce a aby byly 
podporovány „osvědčené a účinné agro-
ekologické metody bez GMO“.

Europoslanec Häusling: proč genetic-
ké inženýrství není řešením

V článku německého europoslance 
Häuslinga (Zelení) k debatě o geneticky 
upravených plodinách volený zástupce 
tvrdí, že tyto techniky nepředstavují 
řešení pro životní prostředí. Německý 
europoslanec tvrdí, že „nejde o odolné 
rostliny, ale o nové produkty, patento-
vání a zisk“, a že vyvstávají otázky bez-
pečnosti pro zdraví vzhledem k tomu, že 
„manipulace s jednotlivými geny v DNA 
rostlin zakotvuje nové vlastnosti rostlin 
podstatně méně stabilně než konvenční 
šlechtění“. Poukazuje také na to, že edi-
tace genů může snížit adaptační schop-
nosti modifikovaných rostlin, ve skuteč-
nosti semena heterogenních, vůči osivu 
odolných odrůd jsou geneticky podstat-
ně širší než v současnosti používané 
vysoce výkonné odrůdy. To poskytuje 
vysoký rezervoár vlastností, které mo-
hou lépe reagovat na měnící se podmín-
ky prostředí a stres, jako jsou choroby 
rostlin, škůdci a extrémy počasí. Posla-
nec Evropského parlamentu navrhuje 
systémovou změnu zemědělského mo-
delu: „To, co naléhavě potřebujeme změ-
nit, jsou naše systémy pěstování, nikoliv 
jednotlivé geny nebo rostliny: odklon od 
monokultur směrem k větší biodiverzi-
tě a optimalizaci vzájemného působení 
rostlin a půdy, například pomocí agro-
lesnických systémů nebo permakultury“.

Vedoucí představitelé skotských ze-
mědělských podniků znovu žádají o pří-
stup k úpravě genů

Poté, co královna ve svém projevu po-
tvrdila, že vláda Spojeného království 
zavede novou legislativu k uvolnění po-
tenciálu nových zemědělských technolo-
gií, jako je například editace genů, skot-
ské oddělení Národního svazu farmářů 
tuto iniciativu uvítalo s argumentem, 
že farmáři a chovatelé potřebují přístup 
k úpravě genů, aby se stali udržitelněj-
šími. Její předseda uvedl, že nové tech-
nologie, včetně takových, jako je edita-
ce genů, mohou pozitivně pomoci řešit 
některé z velkých výzev, kterým skotské 
zemědělství čelí, včetně toho, jak reago-
vat na mimořádné klimatické podmínky 
a řešit ztrátu biologické rozmanitosti, 
pevně věříme, že techniky přesného 
šlechtění jako cesta ke zlepšení plodin 

a hospodářských zvířat by nám mohly 
umožnit pěstovat plodiny, které jsou 
odolnější vůči zvýšenému tlaku škůdců 
a chorob, který přináší naše náročné kli-
ma a extrémnější výkyvy počasí. Skot-
ská vláda však již dlouho tvrdí, že chce 
zachovat status plodin bez geneticky 
modifikovaných organismů, což potvr-
dil i jeden ze státních úředníků: „Politi-
ka Skotska v oblasti GMO se nezměnila. 
Jsme i nadále proti používání geneticky 
modifikovaných organismů v zeměděl-
ství, abychom ochránili čistou a zelenou 
značku skotského potravinářského a ná-
pojového průmyslu, který má hodnotu 
15 miliard liber.“

Velká Británie: Návrh zákona o přes-
ném šlechtění je významným impulsem 
pro inovace v oblasti plodin

Velká Británie směřuje k novému le-
gislativnímu kontextu pro rostliny zís-
kané genetickou technologií. Vláda slí-
bila, že předloží legislativu s návrhem 
zákona, který plánuje kontrolu šlech-
titelských technologií více založit na 
vědeckých poznatcích a sladit pravidla 
Velké Británie s ostatními zeměmi, jako 
je Austrálie, Japonsko, Kanada. Zákon 
se bude vztahovat na rostliny, u nichž 
se editace genů používá k vytvoření no-
vých odrůd podobných těm, které by 
mohly vzniknout pomaleji prostřednic-
tvím tradičních šlechtitelských postupů.

Britská společnost šlechtitelů rostlin 
toto oznámení uvítala s tím, že pomůže 
podpořit výzkum a inovace ve Spojeném 
království, což následně povede k vývo-
ji zdravějších a výživnějších potravin 
a k větší udržitelnosti a odolnosti ze-
mědělských systémů vůči klimatickým 
výzvám. Hlavní výkonný ředitel orga-
nizace uvedl, že vývoj vylepšené odrůdy 
plodiny pomocí konvečního šlechtění 
může trvat až 15 let, ale editace genů 
může pomoci tuto dobu výrazně zkrátit. 
Bez přínosu šlechtění rostlin v posled-
ních 20 letech by zemědělci ve Velké Bri-
tánii vyprodukovali o 20 % méně potra-
vin, což znamená, že k zajištění našich 
potravinových potřeb by bylo zapotřebí 
dalších 1,8 milionu hektarů půdy".

VLOG kritizuje průzkum Evropské 
komise

Německé sdružení pro potraviny bez 
genetického inženýrství (VLOG) obvini-
lo Komisi EU z toho, že dotazník týkající 
se legislativy pro rostliny produkované 
některými novými genomickými techni-
kami je tendenční ve prospěch zmírnění 
stávajících pravidel pro genetické inže-
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nýrství v zemědělství a potravinářství. 
„Je děsivé a příznačné, jak jednostranně 
chce Komise EU zřejmě kontrolovat vý-
sledky; a to v řízení s účastí veřejnosti, 
které by mělo usilovat o co největší ne-
utralitu,“ píše organizace. Podle jejich 
názoru dotazník předpokládá, že gene-
ticky modifikované rostliny by mohly 
pozitivně přispět k udržitelnosti, ochra-
ně klimatu a životního prostředí, a tím 
i ke stěžejním iniciativám EU – strategii 
Farm to Fork a Green Deal.

Úspěšná realizace techniky "zapnutí" 
genů

Vědci z Rothamstedu našli způsob, 
jak zapnout spící gen bez vložení cizí 
DNA, ale pomocí techniky editace ge-
nomu Crispr/Cas 9. Tuto techniku po-
užil tým vědců k tomu, aby dotyčný 
gen dostal pod kontrolu stávajícího ge-
nového promotoru, který pak funguje 
jako jeho nový genetický „vypínač“. Ve-
doucí profesor Eastmond uvedl, že do-
sažení fenotypů 'gain-of-function' bez 
vložení cizí DNA je pro rostlinné bio-
technology důležitou výzvou. Zde jsme 
ukázali, že gen lze dostat pod kontrolu 
promotoru z jiného genu odstraněním 
zasahující genomové sekvence. V labo-
ratorním experimentu pracovala sku-
pina výzkumníků na modelovém dru-
hu rostliny Arabidopsis (huseníček), 
na kterou fúzovali promotor neesen-
ciálního genu, který, pokud je v listech 
zapnutý (DGAT2, normálně vypnutý), 
způsobuje hromadění rostlinného oleje. 
V experimentu se exprese DGAT2 v lis-
tech zvýšila více než dvacetkrát a ob-
sah triacylglycerolového oleje se zvýšil 
přibližně třicetkrát.

Egypt produkuje novou odrůdu pše-
nice odolnou vůči zasolení a nedostatku 
vody

Zemědělské oddělení egyptského úřa-
du pro atomovou energii oznámilo, že 
začala sklizeň geneticky modifikované 
kvalitní pšenice. Tento kmen má vyso-
kou produktivitu a výrazné vlastnosti, 
jako je odolnost vůči pěstování v zaso-
lených půdách a nedostatku vody. Míra 
produkce přesahuje 4 tuny na akr (10 t/
ha) a podle agentury by mohla přispět 
k 33 % nárůstu národní produkce, což 
by způsobilo potenciální snížení dovozu 
a vnější závislosti.

Komise zahájila veřejnou konzultaci 
o NGT

Evropská komise otevřela zpětnou 
vazbu ke své politické iniciativě týkající 

se rostlin získaných cílenou mutagenezí 
a cisgenezí: Cílem iniciativy je vhodný 
regulační dohled nad dotčenými rost-
linnými produkty, který zajistí vyso-
kou úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat 
a životního prostředí. Tyto techniky 
jsou schopny měnit genetický materiál 
organismů, které by mohly být použity 
pro potravinářské, průmyslové nebo far-
maceutické účely, a umožňují rychlejší, 
specifičtější a účinnější šlechtitelské 
procesy. Na veřejnou konzultaci, která 
je otevřena do 22. července, může od-
povědět každý. V následujících měsících 
úředníci vypracují politické opatření tý-
kající se rostlin získaných pomocí NGT 
a provedou další analýzy, mimo jiné for-
mou posouzení dopadů. Výsledky této 
veřejné konzultace budou podkladem 
pro vytvoření nového legislativního ná-
vrhu, který by měl být zveřejněn do po-
loviny roku 2023.
ZDROJ: FARM EUROPE, AREV, 3. 6. 2022, JS

Nová pravidla pro cenové nabídky 
v Německu

Novela vyhlášky o uvádění cen, kte-
rá vychází z novelizované směrnice EU 
2019/2161, platí v Německu od 28. květ-
na 2022. Směrnice Evropské unie mimo 
jiné stanoví nové požadavky na způsob 
uvádění snížení ceny. Cílem je zvýšit 
ochranu spotřebitele prostřednictvím 
větší transparentnosti. Nově musí být 
v případě uvádění snížení ceny uvede-
na i referenční cena. Referenční cena 
je definována jako nejnižší cena za po-
sledních 30 dní. Krátkodobému zvýšení 
běžné ceny před jejím snížením tak má 
tento nový předpis zabránit.

Obchodník nemůže například láhev 
vína, která byla delší dobu v regálu za 
běžnou cenu 6,99 €, jeden den ji prodá-
vat za 7,49 € a poté inzerovat sníženou 
cenu 6,99 € ze 7,49 €. Na druhou stranu 
má nařízení také usnadnit prodej potra-
vin podléhajících rychlé zkáze snížením 
cen, aby se zabránilo plýtvání potravina-
mi. Nově musí být základní ceny uvádě-
ny vždy na 1 litr nebo 1 kilogram, dřívější 
možnosti odchylky u zboží s objemem 
pod 250 ml (g) byly zrušeny. Dále byla 
zahrnuta pravidla pro uvádění cen a ter-
minologii při prodeji nebaleného (volně 
loženého) zboží, například byl zaveden 
termín „Selbstabfüllung“ (samoplnění) 
z větších obalů do obalů přinesených 
kupujícím. 
WEINWIRTSCHAFT/31. 5. 2022/JS

V Alsasku se stává grand cru i červe-
né víno

Ministerský výnos z 9. května, zveřej-
něný v Journal Officiel z 13. května, při-
dává Pinot noir do okruhu odrůd, které 
mohou získat status grand cru. Po bílých 
odrůdách Muškát žlutý, Ryzlink rýnský, 
Pinot gris a Tramín, získal možnost 
označení grand cru i Pinot noir. Zatím 
se tato možnost vztahuje jen ke dvěma 
terroir - Kirchberg v Barru (Bas-Rhin) 
a Hengst ve Wintzenheimu (Haut-Rhin).
VITISPHERE/CHRISTOPHE REIBEL/23. 5. 

2022/JS

Penfolds made-in-China obchází blo-
kádu australského vína

Vůbec první čínské víno společnos-
ti Penfolds, vyrobené v proslulé čínské 
vinařské oblasti Ningxia, má být uvede-
no na trh ve druhé polovině letošního 
roku. Podle jejího generálního ředitele 
je to pro úspěšnou australskou značku 
vína „první krok“, kterým chce prokázat 
svůj závazek hrát důležitou roli v rozvo-
ji čínského vinařského průmyslu. První 
čínská vína Penfolds se budou prodávat 
pouze na místním trhu, protože Trea-
sury Wine Estates se snaží udržet svůj 
podíl na čínském trhu. Prozatím není 
znám ročník ani přesný původ hroznů.
VITISPHERE/VINOJOY/27. 5. 2022/JS

Zpráva o italském vinařství
Průmyslová a obchodní banka Medio-

banca zveřejnila novou zprávu o ital-
ském vinařském odvětví. Analyzovala 
rozvahy 251 vinařských společností, kte-
ré v roce 2020 dosáhly obratu vyššího 
než 20 milionů eur. Dohromady před-
stavovaly 9,3 miliardy eur. Předběžné 
výsledky za rok 2021 jsou překvapením. 
Zatímco v posledních letech byl růst 
vždy tažen exportními trhy, tentokrát 
domácí trh přinesl vyšší nárůst (+14,8 %) 
než prodej v zahraničí (+13,6 %). Celko-
vě dosáhli velcí hráči nárůstu o 14,2 %. 
Odvětví šumivých vín vzrostlo o 21 %, 
tedy mnohem více než sektor tichých 
vín (+12,4 %). Soukromá vinařství zazá-
řila nárůstem o 19,6 %, zatímco družstva 
zvýšila svůj obrat v průměru o 9,2 %. 

Z hlediska vývozu dominovaly země 
EU se 41,2 % vývozu, následované Se-
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verní Amerikou (34,1 %). Mediobanca 
uvádí významný růst (+22,8 %) na trzích 
Střední a Jižní Ameriky. Maloobchod 
s potravinami si udržuje stabilní podíl 
na trhu ve výši 35,6 %, ale zaznamenal 
13,5% nárůst hodnoty. Díky nárůstu 
o 28,1 procenta se podíl HORECA na 
trhu zvýšil z 15,6 na 15,9 procenta. Prů-
zkumy společnosti Mediobanca obecně 
potvrzují posilování prémiových pro-
duktů a rostoucí pozornost věnovanou 
udržitelnosti.

Největším vinařským společnostem 
se letos nepodaří dosáhnout vysněných 
čísel z roku 2021, ale nálada je stále po-
zitivní. Uvedených 251 společností oče-
kává v průměru celkový růst o 4,8 % 
a doufá, že exportní činnost přispěje 
5,6 %. Podniky očekávají nejvyšší míru 
růstu od úspěšného segmentu šumivých 
vín (+5,7 % celkově, +7,5 % ve vývozu). 
Poněkud rezervovanější jsou očekávání 
u tichých vín s plusem 4,6 % (+5,3 % ve 
vývozu). Podniky očekávají dobré šance 
do budoucna od zvýšeného zapojení do 
přímého prodeje; v exportu předpoklá-
dají nejlepší výsledky v rámci Evropy. 
WEINWIRTSCHAFT/25. 5. 2022/JS

St.-Emilion bez Grand cru
Château La Gaffelière, další špičko-

vé vinařství oznámilo, že se již nebude 
účastnit klasifikace Grands crus v St.-
-Emilion, která se koná v tomto roce. 
Majitelská rodina Malet-Roquefort se 
v britských médiích nechala slyšet, že 
v nových kritériích klasifikace již nena-
cházejí své hodnoty.

Château La Gaffelière je zatím jed-
ním ze 14 vinařství zařazených do dru-
hé nejvyšší kategorie Premier grand cru 
classé B. V posledních měsících již tři ze 
čtyř  château nejvyšší kategorie ohlási-
ly svůj odchod. Nejdříve skončily Auso-
ne a Cheval Blanc, po nich na začátku 
roku Angélus. La Gaffelière byl rovněž 
nespokojen s hodnocením svých vín 
v rámci klasifikace, které nemělo žád-
nou souvislost s mezinárodními hodno-
ceními z minulých let. I když případ La 
Gaffelière může být výjimečný a chtěli 
se vyhnout snížení prestiže, systém St.-
-Emilion grands crus ztrácí další těžkou 
váhu. Současné ročníky La Gaffelière 
se obvykle prodávají v rozmezí 75-80 
eur. Nedostatečná podpora nejlepších 
châteaus v konečném důsledku snižuje 
hodnotu celé klasifikace, která je v po-
sledních letech předmětem mnoha vlek-

lých a často i soudních sporů a která se 
ne a ne uklidnit. 
WEINWIRTSCHAFT/2. 6. 2022/JS

Nepravdivé označení „eko“ bude za-
kázáno

Končí„green-washing“, tedy ekologic-
ké „bělení“.  V poslední době to pocítila 
Deutsche Bank: Její dceřiná investiční 
společnost je stíhána americkou Ko-
misí pro cenné papíry a burzy, protože 
nejednala tak ekologicky, jak tvrdila. 
Evropská komise nyní plánuje uvalit 
na Evropu sankce za „ekologické běle-
ní“. V rámci revize předpisů na ochranu 
spotřebitele má být rozšířena i směrni-
ce o zakázaných nekalých obchodních 
praktikách.

V každém případě se používání „zna-
ček udržitelnosti“, které nejsou založeny 
na jasných kritériích nebo nejsou ofici-
álně uznány, má stát neopodstatněným, 
a tudíž zakázaným. Komise chápe znač-
ky udržitelnosti jako dobrovolné značky, 
které zdůrazňují a propagují výrobek, 
proces nebo společnost s ohledem na 
environmentální nebo sociální aspekty. 
Obecně zakázaná budou také obecná en-
vironmentální tvrzení, u nichž obchod-
ník nemůže prokázat, že v souvislosti 
s tvrzením prokazuje „uznávanou vy-
nikající úroveň ochrany životního pro-
středí“. Komise definuje environmentál-
ní tvrzení jako jakékoli prohlášení nebo 
prohlášení, které není povinné podle 
právních předpisů EU nebo vnitrostát-
ních právních předpisů a které tvrdí 
nebo naznačuje, že výrobek nebo ob-
chodník má pozitivní nebo žádný dopad 
na životní prostředí nebo že dopad na 
životní prostředí je menší než u jiných 
obchodníků nebo výrobků. Podle návr-
hů Komise to znamená nejen textovou 
podobu, ale celou prezentaci výrobku: 
obrázky, grafiku, symboly, etikety, ale 
i názvy značek, výrobků nebo společnos-
tí. Podle definice Komise je „výslovným 
environmentálním tvrzením“ tvrzení 
v textové podobě nebo na štítku udrži-
telnosti; „obecným environmentálním 
tvrzením“ je environmentální tvrzení 
v textové podobě, aniž by specifikace 
tvrzení byla na výrobku jasně uvedena. 
Komise ve svém návrhu definuje „uzná-
vaný vynikající vliv na životní prostředí“ 
jako splnění požadavků na ekoznačku 
EU nebo rovnocenné vnitrostátní sys-
témy. V budoucnu již nebude přípustné 
ani „pars pro toto“, tj. environmentální 

tvrzení o výrobku, kterému odpovídá 
pouze část daného výrobku.
DDW/9. 6. 2022/JS

Pokuta 200 000 eur za víno obchodo-
vané v Bordeaux

Praxe doménových značek, běžná 
v Bordeaux, je opět potrestána rozsud-
kem soudu za klamání spotřebitele. 
U doménových značek vytvářejí  châ-
teau a obchodní dům společně víno, je-
hož skutečnou výrobu často přebírá jiné 
vinařství. Dne 2. června 2022 se takový 
rozsudek soudu v Bordeaux týkal vína 
„Le Bordeaux de By“, jak uvádějí fran-
couzská média. Pokuta činí 200 000 
eur. Za licenci na víno obdrželo vinařství 
SAS La Haute Couture du Vin z Médo-
cu, k němuž patří Château Rollan de By, 
v období zkoumaném soudem 110 000 
eur. Obchodník SAS Les Chais d'Hauss-
mann působil jako distributor a uživatel 
značky. Od léta 2017 do léta 2018 bylo 
na trh uvedeno přibližně 500 000 lahví 
vína, což společnosti Les Chais d'Hauss-
mann přineslo příjem 1,42 milionu eur. 
Soud tvrdí, že používání názvu „De By“ 
je tradičně spojováno se zámkem Rollan 
de By. Výrobcem vína „De By“ však není 
samotné Château Rollan de By. Podle 
názoru soudu se tedy jednalo o klamání 
spotřebitele. Ve Francii značku distribu-
ovala výhradně společnost Metro. Dů-
vodem stížnosti soudu byla také rekla-
ma v deníku Metro. Vždyť víno „De By“ 
bylo prezentováno jako produkt Châ-
teau Rollan de By, což vedlo ke klamání 
spotřebitele. Kromě toho se používají 
výrazy „mis en bouteille à la propriété“, 
což zhruba odpovídá stáčeno do lahví 
vinařem, a „Récoltant“, což znamená, že 
hrozny a vinice jsou majetkem daného 
vinařství, a vylučuje vína nakoupená. 

Polovina pokuty jde ve prospěch La 
Haute Couture du Vin, druhá polovina ve 
prospěch Les Chais d'Haussmann. Ředi-
telé společností Les Chais d'Haussmann 
Pierre-Jean Larraqué a Château Rollan 
de By Jean Guyon dostali pokutu ve výši 
5 000 eur.Guyon u soudu požádal o nižší 
trest, protože jeho podíl na trestném činu 
byl menší. Kromě toho již v minulosti 
podal stížnost na smluvní vztah. Když se 
objevily první administrativní problémy, 
chtěl spolupráci ukončit. Obrátil se na 
soud, aby ukončil používání známky. Od 
srpna 2018 se již také neprodává. Jelikož 
však byl majitelem ochranné známky, 
soud spojil jeho trest s trestem uživatele 
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ochranné známky, konkrétně společnosti 
Les Chais d'Haussmann. Guyon zvažuje 
odvolání. Praxe doménových známek 
byla předmětem mnoha soudních roz-
hodnutí. K pokutám již byli v minulosti 
odsouzeni také provozovatelé značek 
„Bordeaux de Larrivet Haut-Brion“, „Bor-
deaux de Gloria“, „Bordeaux de Citran“ 
a „Bordeaux de Maucaillou“. 
WEINWIRTSCHAFT/9. 6. 2022/JS

Cena vinic ve Francii
V roce 2021rostla hodnota vinic v Cog-

nacu, Provence a Burgundsku, ale klesala 
v Bordeaux a Champagne. Trh s vinice-
mi se po pandemickém přibrzdění v roce 
2021 opět rozjel. V loňském roce zazna-
menala Národní federace zemědělských 
společností (Fédération Nationale des 
Sociétés d'Aménagement Foncier et d'E-
tablissement Rural) celkem 9410 transak-
cí s vinicemi (meziročně +15 %), při nichž 
bylo prodáno 17 400 hektarů (+19 %) 
v hodnotě 1,1 miliardy eur (+27 %). Za-
tímco francouzské vinice potvrzují svou 
celkovou atraktivitu pro investory a ku-
pující, situace mezi jednotlivými oblast-
mi a vinicemi se velmi lišila. Průměrná 
cena vinic s AOP (CHOP) tak v roce 2021 
klesla o 1,7 % na 147 900 €/ha. 
VITISPHERE/ALEXANDRE ABELLAN/24. 5. 

2022/JS

Anglický Sussex je zařazen mezi 
CHZO

Oblast Sussex, ze které pocházejí an-
glická šumivá vína, získala status chrá-
něného zeměpisného označení (GI). 
Vzhledem k tomu, že Evropská unie po 
brexitu již za Anglii neodpovídá, byla 
registrace provedena na národní úrovni. 
Označení lze použít pro šumivá i tichá 
vína pocházející z vymezených oblastí 
East Sussex a West Sussex v jihovýchod-
ní Anglii. Region je předurčen k výrobě 
vysoce kvalitních šumivých a tichých 
vín díky křídovým půdám a severní ze-
měpisné šířce s velkým teplotním rozdí-
lem mezi dnem a nocí. 

Pro tuto kategorii šumivých vín jsou 
povoleny pouze odrůdy Chardonnay, 
Pinot noir a Mlynářka jako „klasické“ 
odrůdy a dále Arbanne, Pinot gris, Pinot 
blanc, Petit Meslier a Pinot noir préco-
ce. Hrozny se musí sklízet ručně (lze 
požádat o výjimku), maximální výnos 

z hektaru je v běžných letech 12 tun na 
hektar, ve výjimečných letech lze povolit 
14 tun na hektar. Pro získávání tichého 
vína platí stejné maximální hektarové 
výnosy i požadavek ruční sklizně, ale 
seznam povolených odrůd je podstat-
ně delší a zahrnuje nejen různé PIWI 
odrůdy, ale také německé odrůdy jako 
Bacchus, Huxelrebe nebo Müller-Thur-
gau. Jinak se ve velké míře dodržují 
pokyny EU pro výrobu jakostního vína 
ve vinařské zóně A. Podobně jako u nás 
u jakostního vína se i v případě tichého 
a šumivého vína ze zeměpisné oblasti 
Sussex musí provádět senzorická zkouš-
ka. Zeměpisné označení „sussexské víno“ 
se nyní připojuje k seznamu chráněných 
označení původu ze Spojeného králov-
ství, jako je skotská whisky, velšské jeh-
něčí a herefordshirský cider.
WEINWIRTSCHAFT/20. 6. 2022/JS

Přesné hnojení řízené senzory ve vi-
nohradnictví 

Efektivnější využívání vstupů je zá-
kladním kamenem pro zvýšení ekono-
mické a ekologické udržitelnosti země-
dělské produkce. V Geisenheimu nyní 
zkoumali možnosti využití přesného 
hnojení řízeného senzory ve vinohrad-
nictví. Výzkumníci z Geisenheimu pro-
vedli koncem května první zkoušky 
přesného hnojení řízeného senzory ve 
vinařství. Senzor připojený k traktoru 
měří stav zásobování révy prostřednic-
tvím odrazu listů. Tyto informace jsou 
digitálně přenášeny do rozmetadla hno-
jiv, které reguluje aplikaci: Dobře zásobe-
né keře dostávají méně hnojiva, zatímco 
špatně zásobené révy dostávají více.

Dr. Matthias Friedel z Institutu pro vše-
obecné a ekologické vinařství na univer-
zitě v Geisenheimu, který koordinuje po-
kusy s aplikací dusíkatých hnojiv řízenou 
senzory, považuje digitalizaci za důležité 
řešení pro budoucí ziskovost vinařství. 
Tyto pokusy jsou první svého druhu v ně-
mecky mluvících zemích - vinohradnictví 
dosud nebylo pro výrobce strojů pro přes-
né zemědělství příliš atraktivní. S cílem 
přenést výhody precizního zemědělství 
do vinic testuje univerzita v Geisenhei-
mu společně s Hesenským státním vinař-
stvím Kloster Eberbach různé techniky 
digitálního vinohradnictví. Podpořil je 
výrobce senzorů Fritzmeier Umwelttech-
nik a společnost Rauch GmbH, přední vý-
robce přesných rozmetadel hnojiv.
DER WINZER/16. 6. 2022/JS

Italové pijí více vína a jinak
Statistický úřad Istat zveřejnil nové 

údaje za rok 2021 o spotřebě vína mezi 
Italy. V porovnání s průzkumy z roku 
2011 se spotřeba celkově zvýšila o 2,3 % 
a u žen dokonce o 9 %. Návyky pití vína 
se v různých věkových skupinách velmi 
změnily. Překvapivě generace mezi 18 
a 34 lety pije jen o 2,9 % méně než před 
10 lety, v posledních 5 letech byl do-
konce opět zaznamenán mírný nárůst. 
Nejvýraznější pokles se týká skupiny 35 
až 44letých (–23 %), zatímco zralejší ge-
nerace nyní zvedá sklenku častěji. Lidé 
ve věku 55 až 64 let pijí o 11,4 procenta 
více vína a Italové starší 65 let dokonce 
o 19,3 procenta více. Počet spotřebite-
lů, kteří denně sahají po sklenici, kle-
sá. Poklesl z 14,9 milionu na 12,4 mili-
onu (–16,8 %). Počet Italů, kteří vypijí 
více než půl litru vína denně, se snížil 
(–31,3 %). 
WEINWIRTSCHAFT/23. 6. 2022/JS

Vykliďte sklep i balkon. Německé pi-
vovary žádají o vrácení lahví, chybí 
jim

Německé pivovary a  pivovarnické 
svazy vyzývají konzumenty, aby si ukli-
dili ve sklepích a na balkonech. Prázd-
né zálohované lahve od piva, které tam 
najdou, mají co nejdříve vrátit, aby 
v nadcházejících letních měsících neby-
lo ohroženo zásobování obchodů pivem. 
Sezonní problém, se kterým se potýkají 
hlavně menší pivovary, je však letos váž-
nější, dopady na něj mají rostoucí ceny 
energií a také válka na Ukrajině.
AUTOR: IDNES.CZ, ČTK, 27. KVĚTNA 2022

Ve Skotsku začal platit zákaz jedno-
rázového používání plastů

Ve Skotsku dnes začal platit zákaz jed-
norázového používání plastů. V zemi se 
jich ročně spotřebovalo kolem 700 mili-
onů. Skotsko je první částí Velké Britá-
nie, která toto opatření zavedla. Zákaz, 
který zahrnuje převážně různé jídelní 
pomůcky a obaly, obsahuje výjimky, 
„aby k jednorázovým plastům měli stále 
přístup lidé, kteří je potřebují například 
ze zdravotních důvodů“, stojí v tiskovém 
prohlášení skotské vlády.
 AUTOR: ČTK, 2. ČERVNA 2022


