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Z domova

Česká republika se ujala předsednic-
tví V4, v zemědělství se zaměří na 
hospodaření s vodou a půdou a pro-
blémy v lesích

1. 7. 2019 – Tisková zpráva – Dvojí kva-
lita potravin, budoucí podoba Společné 
zemědělské politiky (SZP), lesnické otáz-
ky včetně řešení následků kůrovcové ka-
lamity a hospodaření s vodou a půdou. 
Čtyři klíčová témata, kterým se bude 
Česká republika věnovat během před-
sednictví Visegrádské skupině, jež zača-
lo dnes a potrvá do konce června 2020. 
„Budeme pokračovat v projektech, které 
nastolilo slovenské předsednictví. Samo-
zřejmě ale chceme otevřít i další důleži-
tá témata, zejména hospodaření s vodou 
a půdou je podle nás naprosto zásadní, 
a to i s ohledem na klimatickou změnu. 
Na ni se musí adaptovat nejen zeměděl-
ci, ale i lesníci, vodohospodáři a všichni, 
kteří pečují o naši krajinu,“ řekl ministr 
zemědělství Miroslav Toman.

Společná zemědělská politika, jejíž 
součástí je i podpora hospodaření v le-
sích, musí reagovat na negativní dopady 
změny klimatu na lesní porosty a půdu. 
Kombinace sucha a  extrémů teplot 
způsobuje oslabení a odumírání lesů 
a je příčinou chřadnutí lesních dřevin 
a rozvoje jejich škůdců, především hou-
bových chorob a kůrovců jehličnatých 
dřevin. „Podobně vážná situace, jako 
v našich lesích, je v řadě zemí Evrop-
ské unie. Proto na plánovaná zasedání 
přizveme i zástupce zemí mimo Vise-
grádskou skupinu. Se silným mandátem 
budeme moci lépe ovlivňovat Společnou 
zemědělskou politiku, která musí reago-
vat i na aktuální situaci v lesích,“ uvedl 
ministr Toman.

V průběhu českého předsednictví V4 
se budou finalizovat také pravidla bu-
doucí SZP. V rámci Visegrádské skupiny 
proto bude ČR chtít najít shodu a pod-
poru v klíčových oblastech, zejména 
zjednodušení pravidel pro zemědělce, 
podpory malých farem či dobrovolnos-
ti zastropování dotací. V rámci před-

sednictví jsou v plánu dvě zasedání na 
ministerské úrovni, v říjnu tohoto roku 
v Praze a na přelomu března a dubna 
2020 v Brně. Uskuteční se také nejméně 
pět velkých jednání na expertní úrovni.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ 

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Vláda dnes schválila novelu vodního 
zákona pro boj se suchem

8.  7.  2019 Tisková zpráva – Každý 
z krajů vypracuje podrobný postup pro 
případ déletrvajícího sucha na svém 
území a vznikne i plán pro celou Českou 
republiku. Zavádí to novela vodního zá-
kona, kterou vypracovalo Ministerstvo 
zemědělství (MZe) spolu s Minister-
stvem životního prostředí (MŽP) a dnes 
ji schválila vláda.

„Mezi nejdůležitější části novely vod-
ního zákona patří povinnost vytvořit 
plány pro zvládání sucha a nedostatku 
vody, které budou platné pro jednotlivé 
kraje i pro území celé České republiky 
a zřízení komisí pro sucho. V zákoně již 
máme z dřívějška samostatnou kapitolu, 
která se věnuje povodním, nově k ní při-
bude i kapitola, zaměřená speciálně na 
sucho. Novela podrobně popisuje, jaké 
kompetence a povinnosti v době sucha 
a nedostatku vody mají jednotlivé slož-
ky státní správy a samosprávy,“ řekl mi-
nistr Miroslav Toman.

V plánech bude obsažen popis vod-
ních zdrojů a jejich zastupitelnost, tzn. 
možnosti propojení vodohospodářských 
soustav v rámci regionů, ale i nadregio-
nálních soustav. Budou rovněž obsaho-
vat seznam zařízení využitelných při 
nedostatku vody, mapy vodních zdrojů 
a vodárenských soustav, návrh postupů 
a opatření pro zvládání sucha. Zákon 
stanoví priority při vyhlášeném stavu 
nedostatku vody, kdy je nejdůležitější 
zajistit funkčnost důležité infrastruktu-
ry (např. nemocnice, elektrárny) a záso-

bování obyvatel pitnou vodou. Přípravu 
krajských plánů zajistí jednotlivé kraje, 
celorepublikový plán vypracuje MZe 
a MŽP.

V krajích a na celostátní úrovni budou 
fungovat komise pro období sucha. Je-
jich členy se stanou zaměstnanci mini-
sterstev, krajů, správců povodí, Českého 
hydrometeorologického ústavu, policie, 
hasičů a hygieniků. Krajské komise by 
měly být zřízeny do tří měsíců od na-
bytí účinnosti zákona. Ústřední komisi 
pro sucho zřídí vláda. Komise budou 
například moci v případě potřeby upra-
vit, omezit nebo zakázat nakládání s vo-
dami, omezit užívání vody z vodovodu 
nebo nařídit na vodním díle mimořád-
nou manipulaci nad rámec schváleného 
manipulačního řádu.

Zákon rovněž obsahuje novelu zákona 
o působnosti Správy státních hmotných 
rezerv, která upravuje podmínky pro po-
skytnutí a použití hmotných rezerv při 
vyhlášení stavu nedostatku vody. Obce 
nebo hasiči si mohou zapůjčit zejména 
cisterny, technická zařízení k čerpání 
i zařízení potřebná k dodávce nebo od-
vádění vody.

Zákon počítá také s novelou zákona 
o vodovodech a kanalizacích, jejímž cí-
lem je zejména umožnit provozovateli 
vodovodu reagovat omezením nebo pře-
rušením dodávek pitné vody na vyhláše-
ní stavu nedostatku vody.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ 

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Ministr Toman v Bruselu: Tlak na 
zemědělce v souvislosti s klimatic-
kou změnou roste, na plnění úkolů 
potřebují silný rozpočet a méně ad-
ministrativy

15. 7. 2019 – Tisková zpráva – Nové 
nastavení Společné zemědělské politiky 
(SZP) musí zemědělcům přinést zjed-
nodušení a současně jim poskytnout 
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dostatečnou finanční podporu. Jen tak 
mohou čelit novým výzvám a dostát 
environmentálním závazkům, které 
jsou na zemědělství kladeny v souvis-
losti s klimatickou změnou. Na zasedání 
Rady ministrů zemědělství v Bruselu to 
dnes uvedl ministr zemědělství Miroslav 
Toman.

„Zemědělci hrají důležitou roli při 
tvorbě krajiny, je naprosto klíčové, aby 
měli na péči o ni dostatečně silný roz-
počet. Jedině tak se dokážeme vyrovnat 
s nastupující klimatickou změnou a spl-
nit všechna očekávání, která veřejnost 
od zemědělství očekává. Nejde už jen 
o produkci potravin, ale o plnění řady 
environmentálních cílů, od lepšího zadr-
žení vody v krajině, přes boj proti erozi 
půdy až po zlepšení biodiverzity v země-
dělské krajině,“ řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

Česká republika dlouhodobě preferu-
je zemědělce spíše pozitivně motivovat, 
než je trestat sankcemi. Chce proto posí-
lit investice do efektivních a úsporných 
technologií v zemědělství, a také podpo-
ru hospodaření zaměřeného na prevenci 
eroze půdy, ochranu kvality vod či bio-
diverzitu. Na to je nezbytný dostatečně 
silný rozpočet SZP i v novém programo-
vém období a odstranění zbytečné admi-
nistrativy.

„Řeknu to naprosto jednoduše. Země-
dělec má být na poli a ve stáji a ohledu-
plně hospodařit na půdě, ne vyplňovat 
hromady formulářů na počítači. Proto 
chci, aby podmínky byly co nejjedno-
dušší a zbytečně nekomplikovaly země-
dělcům život. Jedině tak budou mít čas 
zajistit to, co od nich celá společnost 
očekává, tedy pestrou krajinu, zdravou 
půdu a čistou vodu,“ uvedl ministr To-
man.

Ministři diskutovali i o vývoji na trhu 
s cukrem. Pěstování cukrové řepy a vý-
roba cukru jsou v ČR tradiční a nedílnou 
součástí zemědělsko-potravinářského 
odvětví. Za klíčový nástroj pro udržení 
produkce v současném měřítku považu-
je ČR vázanou podporu na citlivé komo-
dity a navýšení finančních prostředků 
na ni.

„Do budoucna je nezbytné zaměřit se 
také na zajištění běžných pěstitelských 
postupů, které povedou ke snižování 
používání chemie. U nás jsme proto již 
připravili program, při kterém zemědělci 
nahradí chemickou ochranu rostlin me-
chanickými způsoby, například plečko-
váním nebo okopáváním řepy. Je ovšem 
důležité hledat i alternativní přípravky 
na ochranu rostlin, které mohou pěsti-

telé použít, což se netýká pouze sektoru 
cukru, ale celého zemědělství,“ řekl mi-
nistr Toman.

Dalším bodem Rady byla zpráva Ko-
mise o pokroku týkajícího se používání 
pesticidů. V ČR meziročně klesla spotře-
ba pesticidů o 9 procent, spotřeba účin-
né látky glyfosát dokonce o 25 procent. 
Ministr Toman na kolegy z dalších zemí 
a Komisi apeloval, aby při rozhodová-
ní o redukci či odstranění určité látky 
z trhu byla zohledněna i dostupnost ná-
ležitých alternativ.

Na jednání Rady byla i obchodní do-
hoda mezi EU a státy skupiny Mercosur 
(Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay). 
Komisi se podařilo prosadit například 
ochranu zeměpisných označení, která 
prezentují jedinečnost evropského ze-
mědělství a potravinářství. Pro ČR je 
důležitá především ochrana pro chmel 
a pivo, které jsou v našem agrárním ex-
portu stěžejní.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ 

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Informace k příjmu Žádostí o platbu 
pro 7. kolo PRV 2014-2020

Dne 1. 7. 2019 byla spuštěna funkcio-
nalita Portálu farmáře pro možnost vy-
generování a vyplnění formuláře Žádosti 
o platbu Programu rozvoje venkova pro 
žádosti v rámci 7. kola příjmu.

V  souladu s  kapitolou 10. Žádost 
o platbu Obecných podmínek Pravidel 
pro poskytnutí dotace na základě Pro-
gramu rozvoje venkova na období 2014 
– 2020 je na webových stránkách www.
szif.cz zveřejněn dokument Návod na 
podání Žádosti o platbu pro příjemce 
dotace – 7. kolo příjmu: v SZIF POSKY-
TUJE -> Program rozvoje venkova 2014 
– 2020 -> sekce „KE STAŽENÍ“ -> slož-
ka „Postupy administrativních kroků 
Žádostí PRV – projektová opatření (7. 
kolo)“.

Zároveň je tento dokument zveřejněn 
i na Portálu farmáře: sekce „Nová podá-
ní“ -> “Žádosti PRV projektová opatření“ 
-> sekce „KE STAŽENÍ“ -> “Dokumenty 
– 7. kolo příjmu žádostí“ -> složka „Ma-
nuály a Instruktážní listy k vyplňování 
Žádosti o platbu“.

Informace k vyplňování formuláře Žá-
dost o platbu a formuláře Soupiska účet-
ních/daňových dokladů k výdajům, ze 
kterých je stanovena dotace, jsou uvede-
ny v příslušných Instruktážních listech. 
Tyto Instruktážní listy jsou k dispozici 

v „MENU“ v záhlaví jednotlivých formu-
lářů, nebo na Portálu farmáře – sekce 
„Nová podání“ -> “Žádosti PRV projek-
tová opatření“ -> sekce „KE STAŽENÍ“ -> 
“ Dokumenty – 7. kolo příjmu žádostí“ 
-> složka „Manuály a Instruktážní listy 
k vyplňování Žádosti o platbu“.

Funkcionalita Portálu farmáře pro 
nahrání a odeslání formuláře Žádostí 
o platbu je odvislá od data podpisu Do-
hody o poskytnutí dotace. Žádost o plat-
bu je možné odeslat z Portálu farmáře 
pouze jedenkrát. Opakované podání 
není možné. Za datum podání Žádosti 
o platbu se považuje okamžik odeslání 
Žádosti z Portálu farmáře a tento da-
tum bude pro administraci žádosti roz-
hodným (v případě nedodržení termínu 
budou uplatněny sankce za prodlení 
v souladu s kap. 8.2. Změny v průběhu 
realizace projektu, písm. d) Obecných 
podmínek Pravidel).

V případě, že budou k Žádosti o platbu 
předkládány některé přílohy na Podatel-
nu příslušného RO SZIF v listinné podo-
bě/datovou schránkou, je možné tak 
učinit nejpozději do 5 pracovních dnů 
od okamžiku odeslání Žádosti o platbu.

Aktualizace administrativních postu-
pů se týká také operace 4.3.1.
ZDROJ: STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ 

FOND

Z E M Ě D Ě L S T V Í  2018, MZe 2019 
(data týkající se vinařství)

Legislativní změny v roce 2018 – Le-
gislativa (EU)

V odvětví vína a vinohradnictví bylo 
přijato nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. pro-
since 2017, kterým se doplňuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1308/2013, pokud jde o systém povolení 
pro výsadbu révy, registr vinic, průvod-
ní doklady a certifikaci, evidenční knihu 
vstupů a výstupů, povinná prohlášení, 
oznámení a zveřejňování oznamova-
ných informací, doplňuje se nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kon-
troly a sankce, mění se nařízení Komise 
(ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) 
č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komi-
se (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2015/560, 
a  prováděcí nařízení Komise (EU) 
2018/274 ze dne 11. prosince 2017, kte-
rým se stanoví prováděcí pravidla k na-
řízení Evropského parlamentu a Rady 
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(EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém 
povolení pro výsadbu révy, certifikaci, 
evidenční knihu vstupů a výstupů, po-
vinná prohlášení a oznámení, a k na-
řízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné 
kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení 
Komise (EU) 2015/561.

Legislativní změny v právních před-
pisech, které se bezprostředně týkají 
MZe a vinohradnictví a vinařství, pu-
blikované ve Sbírce zákonů v období 
od 1. 1. 2017 do 1. 3. 2019:

Vyhláška č. 80/2018 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se 
stanoví seznam vinařských podoblastí, 
vinařských obcí a viničních tratí (pozn.: 
účinnost předpisu od 5. 6. 2018).

Nařízení vlády č. 147/2018 Sb., o sta-
novení bližších podmínek při provádění 
opatření společné organizace trhů se ze-
mědělskými produkty v oblasti vinohrad-
nictví a vinařství pro období 2019–2023 
(pozn.: účinnost předpisu od 1. 8. 2018).

Podpory v rámci společné organizace 
trhu s vínem (SOT s vínem) se v roce 
2017 poskytovaly dle nařízení vlády č. 
142/2014 Sb., o stanovení bližších pod-
mínek při provádění opatření společné 
organizace trhů se zemědělskými pro-
dukty v oblasti vinohradnictví a vinař-
ství, ve znění pozdějších předpisů. Pod-
porována byla následující opatření: 

• restrukturalizace a přeměna vinic 
s podopatřeními:
• změna odrůdové skladby vinice
• přesun vinice do svahu
•  technika zlepšující obhospoda-

řování vinic
• investice na následující nová za-

řízení pro výrobu vinařských pro-
duktů:
•  dřevěný sud nebo uzavřená dře-

věná nádoba na výrobu vína 
o objemu nejméně 600 l

•  speciální kvasná nádoba s aktiv-
ním potápěním matolinového 
klobouku pro výrobu červených 
vín

•  cross-flow filtr na víno, ve kte-
rém je víno přiváděno na mem-
bránu tangenciálně a určitý ob-
jem vína prochází membránou 
jako filtrát a zbývající pokračuje 
podél membrány s odfiltrovaný-
mi nečistotami

 
Podpory v rámci Programu rozvoje 

venkova
V rámci Programu rozvoje venkova 

na období 2014–2020 je pěstování révy 

vinné podporováno agroenvironmentál-
něklimatickými opatřeními (AEKO) po-
dopatřením Integrovaná produkce révy 
vinné s tituly základní a nadstavbová 
ochrana vinic a také opatřením Ekolo-
gické zemědělství (EZ). U obou nových 
opatření je opět podmínkou uzavření 
závazku na 5 let. Jedná se o podpory 
z prostředků EU (75 % nákladů) s kofi-
nancováním Českého státu (25 % nákla-
dů).

V rámci AEKO bylo v roce 2018 podá-
no 170 žádostí o dotaci na titul IP révy 
vinné – základní ochrana vinic. Sazba 
podpory byla stanovena na 8 247,81 Kč/
ha. Výše podpory pro rok 2018 činí 19 
925 747 Kč na celkovou výměru 2 416 
ha. V titulu IP révy vinné – nadstavbová 
ochrana vinic bylo v roce 2018 podáno 
513 žádostí o dotaci. Sazba podpory zde 
byla stanovena na 17 236,13 Kč/ha. Výše 
podpory pro rok 2018 činí 165 642 020 
Kč na celkovou výměru 9 610 ha.

V rámci opatření EZ bylo v roce 2018 
podáno 74 žádostí do opatření ekologic-
ké zemědělství s kulturou vinice v re-
žimu certifikovaném EZ. Sazba podpo-
ry byla stanovena na 21 577,08 Kč/ha. 
Výše podpory pro rok 2018 zde činí 15 
360 535,45 Kč na celkovou výměru 711,9 
ha. Do opatření ekologické zemědělství 
s kulturou vinice v přechodném období 
bylo v roce 2018 podáno 37 žádostí o do-
taci. Sazba podpory byla stanovena na 
22 981,50 Kč/ha. Výše podpory pro rok 
2018 činí 1 641 266,26 Kč na celkovou vý-
měru 71,47 ha. Zdroj: SZIF

Odrůdová skladba registrovaných 
vinic

V roce 2018 tvořila obhospodařovaná 
plocha vinic v ČR přibližně 18,069 tis. ha; 
přičemž současný produkční potenciál 
v ČR dosahoval úrovně téměř 18,7 tis. ha. 
K 31. 12. 2018 bylo zaregistrováno téměř 
17,6 tis. pěstitelů. Mezi nejčastěji pěstova-

Podpora na Restrukturalizace vinic ve finančním 
roce 2017/2018
Podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic poskytované ve finančním roce 
2017/2018

Počet přijatých žádostí/oznámení 167

Počet žádostí/oznámení stažených žadatelem 0

Počet zamítnutých žádostí 20

Počet žádostí/oznámení přijatých ve finančním 
roce 2017/2018 přesunutých k vyplacení do 
finančního roku 2018/2019

6

Počet přijatých a schválených žádostí/oznámení 
z finančního roku 2017/2018 (vyplacených)

138

Celkový počet schválených žádostí/oznámení 
vyplacených ve finančím roce 2017/2018 (1x 
žádost z roku 2014/2015, 4x žádosti z fin. roku 
2016/2017 a 138 žádostí z fin. roku 2017/2018

143

Podopatření "Změna odrůdové skladby vinice" 237,94 ha 100 284 012,94 Kč

Podopatření "Přesun vinice do svahu" 0 ha 0 Kč

Podopatření "Technika zlepšující 
obhospodařování vinic"

22,53 ha 9 305 996,80 Kč

Zdroj: SZIF
Pozn.: Finanční rok je období od 16. října daného roku do 15. října následujícího roku

Podpora na Investice ve finančních letech 
2014/2015–2017/2018

Rok Filtr na víno
Lis na hrozny 

/ dřevěný sud / 
nádoba

Speciální kvasná 
nádoba

2014/2015 10 29 29

2015/2016 12 39 27

2016/2017 11 59 27

2017/2018 8 37 16

Zdroj: SZIF
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né odrůdy révy vinné v roce 2018 patřily: 
Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Ryzlink 
rýnský a Ryzlink vlašský z bílých odrůd; 
Frankovka, Svatovavřinecké, Zweigeltre-
be a Rulandské modré z modrých odrůd. 
Tato skladba je dlouhodobě stabilní.

V  roce 2018 bylo v  ČR vysazeno 
490,1296 ha nových vinic. Mezi nejčastě-
ji vysazované odrůdy v roce 2018 patřil 
z bílých odrůd Ryzlink rýnský, Pálava, 
Ryzlink vlašský, Hibernal, Veltlínské ze-
lené a z modrých odrůd Merlot, Modrý 
Portugal, Rulandské modré a Frankovka.

Z celkových 18 068 ha obhospodařo-
vané plochy vinic tvoří více než dvě tře-
tiny odrůdy moštové bílé (12 750,65 ha), 
jejichž plocha se zvyšuje, jednu třetinu 
odrůdy moštové modré (5 270,92 ha) 
a zanedbatelný podíl necelé 0,5 % připa-
dá na stolní a podnožové odrůdy, ke kte-
rým lze přiřadit i šlechtitelský materiál.

Ekologické zemědělství
Viz tabulka níže
 
Dotace MZe
Dotační program 1.I. Podpora vybudo-

vání kapkové závlahy v ovocných sadech, 
chmelnicích, vinicích a ve školkách

Systém kapkové závlahy je způsob za-
vlažování, kterým se docílí stabilita pro-
dukce a zvýšení její kvality, při minima-
lizaci spotřeby vody. Účelem dotace bylo 
zvýšení konkurenceschopnosti a kvality 
ovoce, chmele, vinných hroznů a škol-
kařských výpěstků. Účel dotace byl spl-
něn. Příjemci dotací byli podnikatelé 
(dle § 420 zákona č. 89/2012 Sb.) podni-
kající v zemědělské výrobě. Výše dotace 
činila v roce 2018 celkem 72 000 Kč/ha. 
Počet přijatých žádostí činil 63, schvá-
lených pak 61 ks. Podpořeno bylo 134,74 

ha vinic, 66,02 ha chmelnic, a 169,59 ha 
ovocných sadů. Celkem bylo vyplaceno 
26 663 tis. Kč.

3.b.B.1. Podpora na budování prostoro-
vých a technických izolátů množitelské-
ho materiálu révy vinné se zaměřením 
na ochranu proti šíření hospodářsky zá-
važných virových chorob nebyla za rok 
2018 vyplacena.

3.c. V rámci opatření podpory na tes-
tování množitelského materiálu s využi-
tím imunoenzymatických metod a me-
tod PCR si žádný žadatel v roce 2018 
nežádal na révu vinnou a víno.

3.d. Podpora šlechtění révy vinné, za-
měřeného na vyšší odolnost proti škod-
livým biotickým a abiotickým činitelům 
a odpovídající kvalitu výsledné produk-
ce, byla poskytnuta v roce 2018 2 žada-
telům v celkové výši 4 979 900 Kč.

13.A. Podpora zpracování zeměděl-
ských produktů a zvyšování konkuren-
ceschopnosti potravinářského průmyslu 
byla poskytnuta na 1 projekt v celkové 
výši 21 057 098 Kč.

Ministr Toman: Daří se nám výrazně 
snižovat používání pesticidů v země-
dělství, meziročně celkově o 9 pro-
cent, u glyfosátu o 25 procent

8.7.2019 Tisková zpráva – Celková spo-
třeba přípravků na ochranu rostlin apli-
kovaných na zemědělskou půdu klesla 
v roce 2018 v porovnání s předchozím 
rokem o 9 procent. Spotřeba účinné lát-
ky glyfosát dokonce o 25 procent. Vyplý-
vá to z Výroční zprávy o plnění Národní-
ho akčního plánu (NAP) k bezpečnému 
používání pesticidů v České republice, 

o které dnes Ministerstvo zemědělství 
(MZe) informovalo vládu.

„Neustále hledáme způsoby, jak sni-
žovat používání přípravků na ochranu 
rostlin a v českém zemědělství se nám to 
daří. Podporujeme precizní zemědělství, 
zakázali jsme předsklizňovou aplikaci 
glyfosátu u plodin, které jsou určené pro 
potravinářské využití, spustili jsme pilotní 
projekt pro šetrné hospodaření zemědělců 
v ochranném pásmu vodní nádrže Švihov 
(Želivka). Nově připravujeme dotační titul 
pro pěstitele cukrové řepy zaměřený na 
mechanickou likvidaci plevele, která na-
hradí plošný chemický postřik,“ řekl mini-
str zemědělství Miroslav Toman.

Nejvíce meziročně klesla spotřeba pří-
pravků na ochranu rostlin v kategorii 
herbicidy a desikanty (o 10 %) a fungi-
cidy (o 8 %). Celková spotřeba se snížila 
o 9 %, za posledních 6 let tak došlo v ČR 
ke snížení používaných pesticidů o 14,1 %. 
Pokud jde o účinnou látku glyfosát, mezi-
ročně se její spotřeba snížila o 25 %.

MZe podporuje mnoho nástrojů, je-
jichž cílem je snížit používání chemie 
v zemědělství. Jde například o ekologic-
ké zemědělství a integrovanou produk-
ci se zaváděním postupů Integrované 
ochrany rostlin, jako jsou nechemické 
alternativy. Roste také zájem o dotační 
titul „Biologická ochrana jako náhrada 
chemické ochrany rostlin“. O zvyšujícím 
se využívání biologické ochrany v ČR vy-
povídá objem peněz vyplacených v tom-
to dotačním programu. V roce 2015 to 
bylo 5,9 milionu korun, v roce 2016 to 
bylo 7 milionů Kč, v roce 2017 bylo vy-
placeno 8,6 milionu a v roce 2018 částka 
dosáhla 10,4 milionu korun.

V dalších letech se chce MZe ve spo-
lupráci s příslušnými organizacemi za-
měřit například na zvýšení povědomí 
o rezistenci škodlivých organismů proti 
účinným látkám přípravků na ochranu 
rostlin (POR). Připravuje se rovněž elek-
tronická evidence POR a s tím spojené 
zavedení 2D matrix kódů, které budou 
na etiketě přípravků. To by mělo přispět 
k jejich lepší dohledatelnosti a boji proti 
nelegálním přípravkům.
 VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ 

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Přemnožená zvěř se stane limitem 
úspěšné obnovy kalamitních ploch, 
proto je nutné situaci rychle řešit

 25. 07. 2019 Tisková zpráva CZECH 
FOREST think tank – Stavy zvěře na 

Srovnání základních statistických ukazatelů EZ
31. 12. 2017 31. 12. 2018

Počet výrobců biopotravin 672 748

Počet ekofarem 4 399 4 606

Výměra zemědělské půdy v ekologickém 
zemědělství (ha)

520 075 522 633,7

Podíl ekologického zemědělství na celkové 
výměře zemědělské půdy (%)

12,37 14,69

Výměra orné půdy (ha) 71 515 80 995,75

Výměra trvalých travních porostů (ha) 427 717 735 285,81

Výměra trvalých kultur (sady) (ha) 3 745 3 656,6

Výměra trvalých kultur (vinice) (ha) 886 942,3

Výměra trvalých kultur (chmelnice) (ha) 11 10,6

Výměra trvalých kultur (jiných) (ha) 1 564 1 561,8

Ostatní plochy (ha) 14 637 15 851,3
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mnoha místech České republiky překro-
čují únosnou mez a zejména spárkatá 
zvěř významně poškozuje lesní porosty. 
Nejen v kalamitních oblastech jsou vy-
soké stavy zvěře limitem úspěšné obno-
vy porostů i významným ekonomickým 
faktorem ovlivňujícím náklady vlastníků 
a správců lesů. V souvislosti s propadem 
cen dříví a ekonomickými problémy 
vlastníků lesů akutně hrozí, že na ochra-
nu před zvěří nebudou mít dostatek pro-
středků a obnova lesů se tím zkompliku-
je a významně prodlouží. Proto je nutné 
situaci řešit. Členové CZECH FOREST 
think tank se tak v kontextu Lesnické 
výzvy připojují k aktivitám Pro Silva 
Bohemica a žádající zodpovědný a ak-
tivní přístup ministerstva zemědělství, 
vlastníků a správců lesů, ale především 
subjektů vykonávající právo myslivosti 
v honitbách k bezodkladnému řešení 
této problematiky.

Podle názorů členů CZECH FOREST 
think tank je třeba hledat rovnováhu 
mezi stavy zvěře a stavem lesa. Národní 
inventarizace lesů, statistika dopravních 
nehod se zvěří a další výzkumné projek-
ty jasně potvrzují, že v mnoha oblastech 
je zvěř přemnožená a působí neúměrné 
škody.

Podle NIL2 je:
• 10 % stromů je v ČR poškozeno 

zvěří
• 20 %stromků v obnově je poško-

zeno zvěří (v některých krajích je 
poškozeno až 31 %)

• 35 % stromků je poškozeno oku-
sem zvěře rámci obnovy do výšky 
1,3 m (jedle 46,2 %).

Celou situaci zhoršuje i demografic-
ký a společenský vývoj, který znamená 
razantní snižování počtu aktivních my-
slivců, kteří mají vztah nejen k lovu zvě-
ře, ale i ke krajině a přírodě jako celku.

Pokud se problematika škod zvěří ne-
začne včas a efektivně řešit, například 
hrozí:

• Kalamitní plochy se v některých 
oblastech vůbec nemusí podařit ob-
novit a dojde k degradaci půd a dal-
šímu poškození vodního režimu.

• Přetrvávající tlak zvěře bude dále 
znamenat poškozování dřevin 
a jejich následné pomalé odrůs-
tání a náchylnost k různým cho-
robám.

• Tlak zvěře nedovolí vytváření 
druhově a věkově pestrých poros-
tů - Vysoké stavy zvěře vedou ke 
snížení kvality chovu a šíření ne-
mocí v její populaci.

• Vysoké stavy zvěře ještě umocní 
škody na zemědělských plodi-
nách, může dojít ke ztrátě pla-
chosti a častějším střetům oby-
vatel se zvěří v intravilánu obcí 
a měst.

Členové CZECH FOREST think tank se 
domnívají, že by měla vzniknout nezá-
vislá entita, který by například podob-
nými metodami jako při inventarizaci 
lesů šetřila míru škod v jednotlivých ob-
lastech. Podmínkou úspěchu tohoto pří-
stupu je oddělení přímých hodnotitelů 
škod od lokálních vazeb, to znamená, že 
by hodnotitelé působili po celé republi-
ce, mimo okolí, kraj svého bydliště. Ře-
šení vyváženého vlivu na lesní porosty 
je vysoce aktuálním tématem. Bylo by 
krajně nezodpovědné, začít tuto proble-
matiku skutečně řešit až v situaci, kdy 
se jako limit obnovy lesů projeví v ploš-
né podobě. Zvěř do lesa patří, ale v ta-
kovém počtu, aby neznemožňovala jeho 
obnovu a existenci.
KONTAKT: ING. MILOŠ KUČERA, PH.D 

CZECH FOREST THINK TANK E: INFO@

CZECHFOREST.CZ

Ve smaltovaném skle může být ob-
rovské množství jedovatých prvků, 
ukázal britský výzkum 

Lahve na pivo, víno i tvrdý alkohol 
mohou obsahovat potenciálně nebez-
pečné množství jedovatých prvků, 
jako je například olovo nebo kadmium. 
Upozornili na to chemici z univerzity 
v Plymouthu, podle jejichž rozborů lze 
nebezpečné látky najít ve smaltovaných 
ozdobných částech vybraných lahví. 
Vědci z britské univerzity analyzovali 
jak skleněné, tak i smaltované dekora-
ce na množství čirých i barevných lahví, 
které jsou na trhu k dostání. Výzkum 
ukázal, že kadmium, olovo i  chrom 
byly obsaženy i ve skle, ale koncentrace 
v něm byly jen malé, takže nepředsta-
vují riziko pro lidské zdraví. Mnohem 
větším problémem se ukázal být smalt. 
Jeho koncentrace ve zdobených částech 
lahví dosahovaly dvaceti tisíc částic na 
milion, u olova šlo dokonce o osmdesát 
tisíc částic na milion. Přitom zákonem 
povolené množství u těchto výrobků 
je devadesát částic na milion. Studie 
také ukázala, že se tyto prvky mohou ze 
smaltovaných kousků uvolňovat. Pokud 
se vystaví standardnímu testu, který 
simuluje déšť na skládce, řada úlomků 

překročila americké normy a mohou být 
označeny za rizikové. Tohle je jen další 
příklad a ukázka toho, že se tyto látky 
používají zbytečně, přestože existují al-
ternativy. Potenciál, že se dostanou bě-
hem recyklace nebo zpracování odpadu 
na jiné předměty, je do očí bijící a sou-
časně důvodem k obavám. Ze zkouma-
ných 89 lahví, které vědci prověřovali 
pomocí rentgenové fluorescence, byly 
nízké stopy olova nalezené v 76, kadmia 
v 55. Chrom byl nalezen ve všech zele-
ných lahvích, ale jen ve 40 procentech 
hnědých lahví a ani v jediné čiré lahvi. 
Z 24 smaltovaných produktů bylo ve 12 
olovo a kadmium. Vlády napříč světem 
mají jasnou legislativu, která omezuje 
používání škodlivých látek v běžném 
spotřebním zboží. Ale mnoho produ-
centů potravin používá lahve, které jsou 
dovážené z ciziny nebo vyrobené v jiné 
zemi než samotný nápoj v nich obsaže-
ný. A to přináší očividné problémy pro 
sklářský průmysl i pro recyklaci a zřej-
mě se jedná o něco, co se bude muset 
stát v budoucnu součástí legislativy.
ZDROJ: ČESKÁ TELEVIZE, AUTOR: 

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND 

TECHNOLOGY, 1.7.2019 (KRÁCENO)

Tisková zpráva: Více než polovině 
mladistvým byl prodán alkohol

(Hradec Králové, 1. červenec 2019) Čes-
ká obchodní inspekce Královéhradecké-
ho a Pardubického kraje uskutečnila mi-
mořádnou kontrolní akci se zaměřením 
na prodej alkoholických a tabákových 
výrobků mladistvým osobám. Celkem 
provedla 12 kontrol. Kontrolovanými 
provozovnami byly namátkově vybrané 
potraviny, trafika, cukrárna a provozov-
ny obchodních řetězců. Ve všech přípa-
dech byly kontrolní nákupy provedeny 
prostřednictvím osob mladších 18 let. 
Figuranti byli ve věku 16 a čerstvě 17 let. 
ČOI zjistila, že v 6 případech, bez ově-
ření věku a doprovodu osoby starší 18 
let, byl figurantům prodán alkoholický 
nápoj, dokonce i lihoviny. V jednom pří-
padě byla prodána elektronická cigareta 
včetně náplně.

„Za porušení zákona č. 65/2017 Sb., 
o ochraně zdraví před škodlivými účin-
ky návykových látek, hrozí obchodní-
kům pokuta až do výše 5 milionů korun. 
Vzhledem k citlivosti a vážnosti kontrol 
s  tímto zaměřením budou kontrolní 
akce probíhat namátkově i nadále v roce 
2019,“ říká k závěrům kontrol ředitel 
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ČOI pro Královehradecký a Pardubický 
kraj František Švihlík. 
ČOI

Načerno pracovaly čtyři tisíce cizin-
ců

Zhruba 4 800 cizinců pracovalo loni 
v ČR protizákonně, jejich počet hlavně 
ze zemí mimo EU se meziročně zvýšil 
téměř o 100 %. Podle dat ministerstva 
práce a sociálních věcí tvořili čtyři pě-
tiny nelegálních zaměstnanců Ukrajinci. 
Hospodářská komora to přičítá faktu, že 
ačkoliv už třetím rokem funguje Režim 
Ukrajina, české firmy stále postrádají 
500 tisíc pracovníků.
E15, 9. 8. 2019

Lidí bez práce je už méně než 200 ti-
síc 

Poprvé po 22 letech počet nezaměst-
naných klesl pod 200 tis. Včera to po-
tvrdil Úřad práce, který ke konci června 
evidoval 195 723 uchazečů o zaměstnání. 
To je o 4 952 osob méně než v květnu 
a o 28 063 osob méně než před rokem. 
Úřad v červnu evidoval 342 510 volných 
pracovních míst.
PRÁVO, 10. 7. 2019

Nedostatek pracovníků se prodraží
Scházející kvalifikovaná pracovní síla 

bude letos tuzemské firmy stát přes 280 
mld. korun. V celém regionu střední 
a východní Evropy to bude 9,2 bil. ko-
run, vyplývá z průzkumu PwC, která se 
dotazovala vedení 600 soukromých fi-
rem v 15 zemích regionu. O nové zaměst-
nance z ciziny lze žádat u Hospodářské 
komory.
E15, 10. 7. 2015

Změny v získávání zahraničních pra-
covníků do zemědělství, potravinář-
ství a lesnictví v Režimu Ukrajina 
a Režimu Zemědělec od 1. 9. 2019

 18. 07. 2019 Do 1. 9. 2019 jsou žádosti 
o zaměstnanecké karty zařazené garan-
tem (AK ČR) do Režimů Ukrajina a Ze-
mědělec administrované beze změny 

současné praxe. Od 1. 9. 2019 se postupy 
získávání pracovníků v návaznosti na 
novelu zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu 
cizinců na území ČR změní následovně.

Režim zvláštního zacházení pro kvali-
fikované zaměstnance z Ukrajiny („Re-
žim Ukrajina“) a Režim zvláštní postupy 
pro pracovníky do zemědělství, potra-
vinářství a lesnictví („Režim Zemědě-
lec“) se začlení do vládního programu 
„Program kvalifikovaný zaměstnanec“. 
V tomto programu bude možné žádat 
o zaměstnanecké karty pro zaměstnan-
ce z Ukrajiny, Mongolska, Filipín, Srbska 
a nově také z Běloruska, Černé Hory, In-
die, Kazachstánu a Moldavska na pra-
covní pozice zařazené v CZ-ISCO pod 
kódy 4-8. Podmínky pro žadatele budou 
stejné jako pro stávající Režim Ukrajina. 
Pro Ukrajince bude žádosti vyřizovat na-
dále Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě;

Nově se zavádí „mimořádné pracovní 
vízum“ (§ 31a novely zákona) na 1 rok 
s možností opakování, ale ne prodlou-
žení a to pro vybrané pracovní pozice 
v CZ-ISCO pod kódem 9, tj. pomocné 
„nekvalifikované“ práce. Pro Ukrajince 
bude mimořádná pracovní víza vyřizo-
vat Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě.

Jakmile Agrární komora ČR dostane 
od gestorů metodiku a vzory dokumen-
tů pro období od 1. 9. 2019, neprodleně je 
dáme k dispozici.
ZDROJ: AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ 

REPUBLIKY

Pijte nebalenou vodu, zavelí Unie. 
V Česku se ale velká propagační kam-
paň nechystá

Kohoutková voda je v kurzu a  její 
popularita by se měla dál zvyšovat. Re-
staurace budou plné džbánků s vodou 
a parky, letiště či nákupní centra ozdo-
bí bezplatná pítka. S touto vizí přichází 
evropská směrnice o pitné vodě, jejíž 
definitivní schválení je na spadnutí na 
podzim. Do budoucna chce EU posílit 
důvěru ve vodu z kohoutku a díky tomu 
zamezit plastovému odpadu z balené 
vody. Pití pak bude podle jejích představ 
levnější, ekologičtější a bez mikroplastů. 
Přístup ke kvalitnější vodě by mohl po-
dle Evropské komise omezit spotřebu 
balené vody až o 17 procent. „Směrnice 
umožní Evropě směřovat k energeticky 
šetrnějšímu a oběhovému hospodářství,“ 
uvedl Karmenu Vella, eurokomisař pro 
životní prostředí. O tom, jak konkrétně 
pití kohoutkové vody podpoří, si ovšem 

rozhodnou samy členské státy. V Česku 
se velká propagační kampaň podle úřa-
dů nechystá. Tuzemští politici zatím jen 
doufají ve rčení, že „příklady táhnou“. 
„Na zasedání vlády se pije kohoutková 
voda s plátkem citronu. Nicméně pro 
ty, kteří upřednostňují perlivou vodu, je 
k dispozici i několik balených,“ řekla LN 
mluvčí vlády Jana Adamcová. Situace 
přitom není růžová – 95 procent českých 
domácností kupuje balenou vodu, pře-
devším ochucenou, sycenou a v plastu. 
Loni si balenou vodu nekoupilo jen pět 
procent domácností. Nejvíce kupujících 
(devět z deseti) oslovila nabídka mine-
rálních a léčivých vod. Jasným favoritem 
jsou ochucené vody, zejména s příchutí 
citronu či pomeranče. Tvoří 60 procent 
z výdajů domácností na balené vody cel-
kově.
ZDROJ: LIDOVKY.CZ, AUTOR: LIDOVÉ 

NOVINY, 2. 7. 2019 (KRÁCENO)

V utrácení za neřesti patří Češi v EU 
ke špičce 

Ve výdajích za prostituci, drogy, al-
kohol a tabák patří Češi mezi národy 
Evropské unie ke špičce. Podle nejnověj-
ších mezinárodně srovnatelných údajů, 
které tento týden zveřejnil Eurostat, 
české domácnosti v roce 2017 utratily za 
výše uvedené neřesti 8,2 procenta svých 
celkových výdajů. Čechy „trumfli“ pouze 
Lucemburčané, kteří za neřesti utrati-
li devět procent své celkové spotřeby, 
a také Maďaři s 8,3 procenty. Nejméně 
neřestní jsou naopak podle evropských 
statistiků Nizozemci a Němci (v obou 
případech 3,2 procenta), následují Ra-
kušané s 3,3 procenty. „Údaje je třeba 
brát s jistou rezervou, neboť se v nich 
zrcadlí třeba i odlišná cenová, a tedy 
i daňová hladina konkrétních položek 
spotřeby v jednotlivých zemích EU či 
stupeň celkové ekonomické rozvinu-
tosti,” upozornil ekonom ze společnosti 
Czech Fund Lukáš Kovanda. Dodal, že 
obecně za neřesti utrácí více takzvané 
nové země EU, které ovšem i za běžné 
potraviny a nápoje utrácí větší podíl 
svých celkových výdajů než staré země 
EU. Například Slováci ale utrácí za ne-
řesti výrazně méně než Češi, pouze 5,1 
procenta svých celkových spotřebitel-
ských výdajů. V pořadí podle výdajů za 
jednotlivé neřesti vévodí EU v oblasti 
útrat za prostituci Maďaři, kteří za ni 
dají 0,9 procenta svých spotřebitelských 
výdajů. Pro srovnání, Češi pouze 0,2 



8Vinařský věstník 7/2019 zpět

procenta. Za drogy pak nejvyšší výdaje 
vykazují Italové (1,5 procenta) a Irové 
(jedno procento). Češi dají za drogy 0,4 
procenta svých celkových spotřebitel-
ských výdajů. Za tabák ovšem Češi utrá-
cí 4,3 procenta svých celkových spotře-
bitelských výdajů. V tom je v EU předčí 
pouze Lucemburčané s 5,6 procenta. Za 
alkohol pak utrácí nejvíce Estonci (5,2 
procenta), následují Lotyši (4,9), Litevci 
(4,0) a Poláci (3,5). Češi jsou s podílem 
výdajů za alkohol „až“ pátí s podílem 3,3 
procenta. Zde ovšem roli hraje pověstně 
levné české pivo, jehož láce je ještě zře-
telnější ve vztahu ke kupní síle Čechů.
ZDROJ: NOVINKY.CZ, AUTOR: NOVINKY, 

4. 7. 2019 (KRÁCENO)

CBA: Za dvojí kvalitu potravin mo-
hou ceny obchodních řetězců

Za rozdílnou kvalitu potravin prodáva-
ných ve stejném obalu v Česku a jiných 
evropských zemích může podle předsedy 
maloobchodního Družstva CBA Romana 
Mazáka tvrdá cenová politika velkých 
obchodních řetězců na tuzemském trhu. 
Podle něj se pak promítá v odlišném 
složení potravin. Svaz obchodu a ces-
tovního ruchu ČR s tím ale nesouhlasí 
a tvrdí, že za rozdílnou kvalitu potravin 
nesou odpovědnost jedině jejich výrobci. 
Šumperské Družstvo CBA sdružuje přes 
tisíc menších prodejen po celém Česku. 
Aby velké obchodní řetězce přilákaly do 
svých supermarketů a hypermarketů co 
nejvíce zákazníků, kladou podle Mazáka 
důraz na co nejnižší ceny potravin. Ma-
zák připomněl, že někteří výrobci potra-
vin se snaží rozdílnou kvalitu obhajovat 
specifickými chutěmi českých spotře-
bitelů. "Ačkoliv je možné, že Češi urči-
té chutě preferují více a některé méně, 
rozhodně to nesouvisí s horší kvalitou 
výrobku," míní Mazák. Podle preziden-

ta Svazu obchodu a cestovního ruchu 
ČR Tomáše Prouzy obchodní řetězce 
za dvojí kvalitu potravin nemůžou, což 
potvrdila i nedávno zveřejněná studie 
Evropské komise. Velcí nadnárodní vý-
robci potravin mají podle Prouzy sílu 
rozdělit jednotný evropský trh na různé 
části a bránit tomu, aby český obchod na 
svých pultech mohl mít takovou verzi 
potravin, kterou považuje pro své zákaz-
níky za nejlepší. Vláda v květnu schválila 
zákaz prodeje potravin v různé kvalitě, 
ale stejném obalu v Česku a v jiných ev-
ropských zemích. Za porušení novinky 
v novele zákona o potravinách bude po-
dle návrhu ministerstva zemědělství hro-
zit pokuta až 50 milionů korun. Návrh 
ještě musí schválit zákonodárci.
ZDROJ: CESKENOVINY.CZ, AUTOR: ČTK, 

1. 7. 2019 (KRÁCENO)

Madeta vyrábí méně mléka 
Mlékárna Madeta přišla od 1. července 

o dodávky 200 tisíc litrů mléka denně, 
mlékařské a hospodářské družstvo JIH 
totiž začalo z důvodu vyšších výkupních 
cen ve větší míře zásobovat mlékem ně-
mecké firmy. Největší tuzemský výrobce 
mléčných výrobků už si zajistil náhradní 
dodávky 75 tisíc litrů mléka denně, nic-
méně počítá se snížením výroby.
MF DNES, 2. 7. 2019

Tisková zpráva SZPI – Potravinářská 
inspekce zjistila zásilky nelegálně 
dováženého máku o celkové hmot-
nosti přes 1364 tun

03. 07. 2019 – Státní zemědělská a po-
travinářská inspekce (SZPI) v rámci kon-
trol dodržování ohlašovací povinnosti 
zjistila u společnosti UNIFOOD.cz s.r.o., 

Radlická 19/1, Praha dodávky nenahlá-
šeného zahraničního máku v celkovém 
množství 1 364,150 tun.

Dle dodatečně předložených nabýva-
cích dokladů bylo zjištěno, že kontrolo-
vaná osoba do ČR dovezla celkem 58 zá-
silek máku (ze Španělska, Velké Británie, 
Austrálie a Turecka). Kontrolovaná oso-
ba nesplnila oznamovací povinnost vůči 
SZPI dle požadavků vyhlášky č. 172/2015 
Sb., kdy příjemce musí zásilku máku 
z  jiného členského státu Evropské 
unie nebo třetí země nahlásit nejpoz-
ději 24 hodin před jejím příjezdem na 
místo určení. Předmětné zásilky máku 
provozovatel dovezl do ČR v období od 
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Vzhledem ke skutečnosti, že u odha-
lených zásilek máku nebyla provozova-
telem potravinářského podniku splněna 
informační povinnost, údaje o dovozech 
máku poskytnuté SZPI nekorespon-
dovaly s údaji dostupnými z veřejných 
zdrojů. Cílem ohlašovací povinnosti je 
umožnit dozorovým orgánům pravidel-
nou a systematickou kontrolu bezpeč-
nostních a jakostních parametrů dová-
ženého máku.

Inspekce ve skladových prostorách 
společnosti také odebrala k analýze vzo-
rek potraviny „Mák modrý“, dodavatele 
Mansuroglu Mah. Ankara CAD, Bayrakl 
Tower Bayrakli/Izmir, země původu: Tu-
recko. Laboratorní analýza u uvedené 
potraviny prokázala nadlimitní přítom-
nost morfinových alkaloidů v množství 
88,5 mg/kg oproti maximálnímu povo-
lenému množství 25 mg/kg. Informa-
ci SZPI vložila do evropského systému 
rychlého varování RASFF.

Kontrolovaná osoba uvedla, že veške-
ré přijaté zásilky máku byly určeny k ex-
portu do dalších zemí. S kontrolovanou 
osobou inspekce zahájí správní řízení 
o uložení pokuty.
ZPRACOVAL: MGR. PAVEL KOPŘIVA – 

TISKOVÝ MLUVČÍ
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Nebezpečí stolburu
Začátkem července byla na jihu Dol-

ního Rakouska zaznamenána mimořád-
ně vysoká populace žilnatky vironosné 
(Hyalesthes obsoletus), přenašeče fyto-
plazmy stolburu bramboru na révě. Pro-
to byl vinařům v Rakousku doporučen 
během července zásah proti svlačci rol-
nímu, hlavní hostitelské rostlině bakte-
rií fytoplazmy. Likvidace herbicidy byla 
doporučena i pro druhou hostitelskou 
rostlinu, kopřivu. 
DER WINZER/9 .7. 2019/JS

V AOC Bordeaux jsou povoleny nové 
odrůdy

Zájmové sdružení producentů vína 
z  Bordeaux a  Bordeaux Supérieur 
schválilo pěstování 7 nových moštových 
PIWI-odrůd. Tento historický krok pro 
vinařství v Bordeaux je reakcí na změ-
nu klimatu. Jde o čtyři modré odrůdy 
- Arinarnoa, Touriga Nacional, Marse-
lan a Castets a tři bílé - Alvarinho, Petit 
Manseng a Liliorila. Výběr odrůd pro-
bíhal především podle jejich odolnosti 
vůči houbovým chorobám, pozdní době 
zrání a jejich schopnosti i v teplejších 
podmínkách vytvářet potřebné látky 
v hroznech, jako jsou kyseliny a aroma. 
Samozřejmě se hodnotil i výnos a kvali-
ta vína. Tiskový mluvčí sdružení se vyjá-
dřil v tom smyslu, že je na čase, aby byly 
do produkce vín Bordeaux Supérieur za-
pojeny i PIWI-odrůdy. 

Vinařům se tak povoluje pěstovat 
nové odrůdy až do 5 % jejich podnikové 
plochy vinic a jejich celková produkce 
cuvée se může zvýšit o 10 %. Jinak se 
pravidla AOC nemění. Právo na výsadbu 
těchto nových odrůd bude platit deset 
let s možností prodloužení o dalších 
deset let. První výsadby nových odrůd 

proběhnou v letech 2020 a 2021. Vše 
podléhá dozoru INAO (Národní institut 
původu a kvality).  
WEINWIRTSCHAFT/3. 7. 2019/JS

Rosalia-DAC
Před více než rokem vzniklo sdružení 

DAC Rosalia (Burgenland). Nyní v čer-
venci se na tiskové konferenci zúčast-
nění vinaři prezentovali prvním vínem. 
Sdružení DAC (Districtus Austriae Cont-
rollatus) zahrnuje přibližně 300 ha vinic. 
Mohou být produkovány dva typy vína 
– Zweigeltrebe a Frankovka s ovocitou, 
kořenitou a aromatickou chutí s inten-
zivní tmavou barvou. Obsah alkoholu 
musí být alespoň 13 % obj. a pak může 
být na etiketě uvedena trať a údaj „Re-
serve“. Druhým typem je svěží, ovocité, 
kořenité růžové Rosalia-DAC-víno s bu-
ketem po červených bobulích. Tento typ 
růžového vína může pocházet z jedné 
nebo několika kvalitativních odrůd, 
musí být suché a může být označeno 
tratí. 
DER WINZER/17. 7. 2019/JS

Oblast DOC Lugana příliš rychle zvý-
šila plochu vinic, nyní řeší následky

Členové konsorcia DOC Lugana (ital-
ská Lombardie) se dohodli na třech 
opatřeních k  regulaci nabídky vína. 
První se týká sklizně v roce 2019 – 10 % 
produkce vína bude skladováno až do 
31.12.2020. Pokud se situace na trhu 
s vínem zlepší, bude rozhodnuto o uvol-
nění skladů dříve. Pokud se tak nesta-
ne, musí být víno uvedeno na trh jako 
zemské nebo zcela bez označení původu 
(nikoliv jako DOC Lugana). Druhé opat-
ření posiluje účinnost kontroly výnosu 
ve vinicích. Dosud byly ve třetím roce 

od výsadby, v době kdy vitální keře jsou 
schopné plného zatížení úrodou, pro-
váděny jen namátkové kontroly. Nově 
budou tyto mladé vinice celoplošně 
kontrolovány, zda výnos odpovídá před-
pisům. Třetí opatření zakazuje certifika-
ci nových výsadeb během prvních tří let 
jako DOC Lugana.   

Důvodem těchto opatření, které musí 
ještě schválit úřady Lombardie a Benát-
ska, je převis nabídky vína DOC Lugana 
nad poptávkou a tím padající ceny. Tato 
nerovnováha byla způsobena extrém-
ním nárůstem plochy DOC a projevila se 
poprvé při enormní sklizni v roce 2018. 
Od počátku tisíciletí plocha vinic DOC 
Lugana 4x zvětšila., jenom v letech 2014 
až 2018 se zvýšila o 60 % na 2.500 ha. 
Důsledkem jsou plné sklepy. Minulý rok 
před sklizní bylo ve sklepech ještě 45 % 
roční sklizně. Slibně vypadá i  letošní 
sklizeň, čímž se zvýší zásoby o dalších 
21 %. 
WEINWIRTSCHAFT/9. 7. 2019/JS

Pohoří DOCG Prosecco UNESCO za-
psalo mezi světové kulturní dědictví

UNESCO zapsalo pohoří mezi Valdo-
bbiadene a Coneglianem jako kulturní 
dědictví světa. Oblast, v níž se produ-
kuje Prosecco Superiore DOCG, se tak 
stala 55. kulturním světovým dědictvím 
Itálie a celosvětově 10. dědictvím zapsa-
ným jako kulturní krajina. Schvalovací 
proces trval přes deset let a hnacím mo-
torem byli vinaři z konsorcia Coneglia-
no Valdobbiadene Prosecco DOCG. Ve 
vinicích na příkrých svazích převažuje 
ruční práce. UNESCO má za cíl ochranu 
a zachování oblasti pro příští generace 
v souladu s vyváženým hospodářským 
a sociálním rozvojem. Nyní se připra-
vuje program kontrolovaného rozvoje 
turistiky.
WEINWIRTSCHAFT/9. 7. 2019/JS

Ze zahraničí
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Abruzzo má druhé DOCG
DOC Tullum „povýšilo“ na DOCG. Ab-

ruzzo je kraj ve střední Itálii u Jadranu. 
DOCG Tullum se tak stalo po DOCG 
Colline druhým DOCG v kraji. Celá ob-
last DOCG Tullum je omezena na 300 
hektarů vinic v katastrálním území ma-
lého města Tollo (latinsky Tullum). Po 
dlouholetém výzkumu prováděném uni-
verzitou v Miláně, vzniklo v roce 2008 
nejdříve DOC Tullum. Vinařství v okolí 
města má dlouhou tradici sahající do 
doby Říma. V novém DOCG mohou být 
jen vinice nacházející se v nadmořské 
výšce nejméně 80 m, nové výsadby musí 
mít alespoň 4 tisíce keřů na hektar, při 
tradičním vedení na pergole alespoň 
1.600 keřů na hektar. Vína mohou být ve 
4 typech - Rosso Riserva a Rosso s mi-
nimálně 90 % odrůdy Montepulciano 
a dále dvě autochtonní bílá vína Pecori-
no a Passerina.
WEINWIRTSCHAFT/11. 7. 2019/JS

PIWI odrůda Divico
Odrůda Divico ze švýcarského ústavu 

Agroscope byla ve Švýcarsku povolena 
v roce 2013 a nyní je nejčastěji pěstova-
nou PIWI-odrůdou v zemi. Velký zájem 
je i o bílou PIWI odrůdu Divona, která 
byla povolena v roce 2018. Agroscope se 
začal zabývat prvním programem šlech-
tění odrůd révy se zvýšenou odolností 
vůči plísni šedé v roce 1965. První odrů-
dy byly uvedeny na trh v roce 1993. Nyní 
se ve švýcarských vinicích pěstuje 8 ta-
kových odrůd, dvě bílé a šest modrých. 
Díky jejich odolnosti a vysoké kvalitě 
vína se rychle rozšiřovaly, dnes lze tyto 
modré odrůdy nalézt na 915 ha vinic, což 
je 10 % plochy vinic osázených modrý-
mi odrůdami. Od roku 1996 je šlechti-
telským cílem dosažení multirezistence 
křížením evropské révy vinné s americ-
kými a asijskými druhy. Během křížení 
se určovala odolnost semenáčů podle 
přítomnosti příslušných genů v rostlině, 
tím se zkrátila potřebná doba. V roce 
2013 byla povolena první odrůda z toho-
to programu, Divico. Vznikla křížením 
odrůd Gamaret x Bronner a nyní s 42 ha 
je nejrozšířenější rezistentní odrůdou 
révy ve Švýcarsku, následují s 34 ha ně-
mecký Regent a s 33 ha Cabernet Jura 
od Valentina Blattnera ze Švýcarska.

Cílem současného francouzsko-švý-
carského projektu jsou odrůdy zcela bez 

nutnosti ošetřování proti houbovým 
chorobám. Agroscope na něm spolupra-
cuje s výzkumným ústavem INRA Col-
mar. První odrůdy by mohly být k dispo-
zici v roce 2025.
ZDROJ: WWW.NAU.CH/4. 7. 2019/JS

Jeden milion Eur za hektar vinice 
V kalifornském Napa Valley byl pro-

dán vinohradnický podnik Weinfarm 
Wildwood Vineyard  v Rutherford s 20 
ha vinic. Novým majitelem se stalo vi-
nařství Heitz Cellar za částku 25 mil. 
dolarů (cca. 22 mil. €). To odpovídá ceně 
přes 1 mil. €/ha. 
WEINWIRTSCHAFT/1. 7. 2019/JS

Kolik stojí hektar vinice ve Francii?
V  Burgundsku stojí hektar vinice 

Grand cru až 14,5 mil. €. Neplatí to ale 
pro všechny parcely. Průměrná cena 
se v roce 2018 pohybovala kolem 6,25 
mil. €, což znamenalo meziroční ná-
růst o 4 %. Nejlevnější Grand cru stojí 
2,85 mil. €. Zcela jinak vypadají ceny 
v méně slavných oblastech. V Langu-
edoc se prodává hektar vinice v AOC  
Fitou za 11.000 € a v oblasti Sud-Ouest 
v departmentu Haute Garonne se nabízí 
hektar vinice k produkci zemského vína 
v průměru jen za 5.000 €/ha.

V Pauillac stojí hektar vinice 2,2 mil. 
€, v Pomerol 1,8 mil. €, v AOP Bordeaux 
činí průměrná cena za vinohrad 16.500 
€/ha. Mimo Bordeaux a Burgundska 
jsou nejvyšší ceny ještě v Champagne, 
pohybují se mezi 485.000 €/ha a 1,8 mil. 
€/ha, průměrná cena se pohybuje kolem 
1 mil. €/ha. Ale i mimo tyto tři vyhlášené 
oblasti se najdou menší oblasti s vyso-
kými cenami. Například hektar vinice 
v Côte-Rôtie lze koupit za více než 1 mil. 
€. Hranice 100.000 €/ha se mimo Bor-
deaux, Burgundska a Champagne do-
sahuje ještě v údolí Rhôny, jinak jenom 
v jednotlivých známých apelacích jako 
Sancerre nebo Pouilly-Fumé.
WEINWIRTSCHAFT/4. 7. 2019/JS

Sklizeň v Austrálii byla vyšší než pů-
vodní odhad

Množstvím 1,73 mil. tun hroznů byla 
sklizeň ročníku 2019 o 3 % nižší než 

v  předcházejícím roce a  o  1  % nižší 
oproti dlouholetému průměru. Tím bylo 
dosaženo o 10 až 20 % vyšší sklizně ve 
srovnání s původními odhady. Výnos 
modrých odrůd byl nadprůměrný, kdež-
to bílých sklidili málo. Nejdůležitější 
odrůdy Chardonnay nejméně za posled-
ních pět let. U nejčastější modré odrů-
dy, Shiraz, chyběla jenom 2 % množství. 
Výnos tedy i přes velké sucho nedopadl 
špatně, díky závlahám. Cena hroznů se 
zvýšila o 9 % na přibližně 0,415 €/kg.
WEINWIRTSCHAFT/18. 7. 2019/JS

Francie očekává nižší úrodu hroznů
Francouzské ministerstvo zemědělství 

počítá s výrazným snížením produkce 
vína ročníku 2019 v důsledku veder kon-
cem června. Bylo tím negativně ovlivně-
no kvetení révy. Nejvíce byly poškozeny 
oblasti Charente, Bordelais a údolí Loiry. 
Na jihu Francie byl na významné části 
plochy zaznamenán sluneční úpal. Mezi-
ročně MZe počítá s redukcí o 6 až 13 %. 
Přitom v roce 2018 byl výnos podstatně 
nižší, než činí pětiletý průměr. 
DER WINZER/23. 7. 2019/JS

Falšování vína v Německu
Státní zastupitelství v Bad Kreuzna-

ch vyšetřuje devět osob pro podezření 
z podvodu a klamání vůči živnostenské-
mu zákonu, vinařskému zákonu a zá-
konu o ekologickém zemědělství. Mezi 
vyšetřovanými jsou dva vinaři a bývalý 
ředitel vinařského podniku. Ve vinař-
ském podniku byla míchána vína z růz-
ných vinařských oblastí a různých stup-
ňů jakosti, následně byla deklarována 
jako odrůdová vína a vína s CHOP. Rov-
něž byla míchána biovína s konvenčními 
víny. Falšování probíhalo od konce roku 
2018, jak zjistili inspektoři pro kontrolu 
vína. 
DER WINZER/24. 7. 2019/JS

Velká razie na jihu Itálie
V jižní Itálii, Apulii („podpatek italské 

boty“), bylo kontrolováno 62 podniků 
a obytných sídel. Bylo zatčeno 11 po-
dezřelých. Šest z nich skončilo ve vaz-
bě a pět v domácím vězení. Dalších 30 
osob je vyšetřováno na svobodě. Státní 
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zástupce nařídil předběžnou konfiskaci 
30 mil. pravděpodobně falšovaného vína 
u čtyř vinařských podniků. Tři z těch-
to podniků mají sídlo v Apulii a jeden 
v Římě. Podle státního zástupce exis-
tuje podezření z nepovoleného přídav-
ku cukru a dalších látek s cílem zvýšit 
produkci vína. Na trh bylo uváděno také 
vadné víno vyrobené nepovolenými eno-
logickými postupy. Mimoto je podezření 
z deklarace španělského vína jako ital-
ské DOC-víno a zemské víno.

Falšované víno a víno falešně dekla-
rované bylo prodáváno za dumpingové 
ceny na národním i mezinárodním trhu. 
Jeden zaměstnanec organizace pro kon-
trolu potravin fungoval jako špion vysla-
ný podvodníky a podával jim informace 
o připravovaných kontrolách.
WEINWIRTSCHAFT/16. 7. 2019/JS

Soutěž vín Bioweinpreis
V Německu proběhl v červenci 10. roč-

ník soutěže Internationaler Bioweinpre-
is. Bylo přihlášeno celkem 1.103 vzorků 
biovín z 27 zemí, z toho byly 103 vzorky 
PIWI odrůd z 8 zemí, které tak poprvé 
tvořily téměř 10 % všech vzorků. Svými 
PIWI odrůdami tam byly zastoupeny ná-
sledující země: Rakousko, Německo, Itá-
lie, Švýcarsko, Česká republika, Dánsko, 
Polsko a Čína. Z ČR se soutěže zúčastnil 
jen jeden podnik – Víno Hruška s.r.o. 
s celkem 4 vzorky bílých biovín. Malve-
rina 2018 výběr z bobulí získala zlatou 
medaili a stříbrné medaile získaly zbýva-
jící 3 vzorky: Hibernal 2018 pozdní sběr, 
Malverina 2017 pozdní sběr a Sauvignon 
blanc 2018 výběr z hroznů. 
HTTPS://WWW.BIOWEINPREIS.DE/EN (JS) 

Od listopadu bude v Rakousku platit 
zákaz kouření v restauracích a ba-
rech

Zákaz kouření bude od 1. listopadu 
platit v rakouských restauračních zaří-
zeních. Příslušný zákon v úterý schválili 
rakouští poslanci, proti byli jen zákono-
dárci pravicově populistické Svobodné 
strany Rakouska (FPÖ. Návštěvníci ra-
kouských restaurací, hospod či barů si 
nyní budou smět zapálit pouze na let-
ních zahrádkách a v podobných prosto-
rech. Dosud alpská republika platila za 
jeden z posledních rájů kuřáků v Evrop-
ské unii. Rakouský zákaz se bude vzta-

hovat i na elektronické cigarety či vodní 
dýmky. Kouřit se od listopadu nebude 
smět ve všech veřejných prostorech, 
kde se vyrábí, zpracovává, podává nebo 
konzumuje jídlo a pití. Platí to i pro ha-
sičské bály, slavnostní stany, víceúčelové 
prostory či školní zařízení.
ZDROJ: LIDOVKY.CZ, AUTOR: ČTK, 2. 7. 2019 

(KRÁCENO)

Nový Zéland od července zakázal 
plastové tašky na jedno použití 

Od pondělka platí na Novém Zélandu 
úplný zákaz prodeje umělohmotných 
tašek na jedno použití. Společnostem, 
které zákaz nebudou respektovat, hrozí 
velké pokuty. Zákazy podobné tomu no-
vozélandskému už platí ve více než osm-
desáti zemích světa. Experti na životní 
prostředí ale tvrdí, že je to stále málo, 
a tak se zákazy používání různých druhů 
plastů stále rozšiřují. Například Kanada 
od roku 2021 zakáže snadno nahraditelné 
jednorázové plasty, jako jsou brčka, víčka 
a podobně. Ještě extrémnější rozhodnutí 
zavedl ostrovní stát Vanuatu, kde na pod-
zim letošního roku začne platit zákaz jed-
norázových plen. V květnu se pro zákaz 
brček, tyčinek do uší a plastového nádobí, 
které lze nahradit jiným materiálem, roz-
hodla i Evropská unie. Členské státy bu-
dou mít na zavedení nových pravidel do 
svých právních předpisů dva roky.
ZPRAVODAJ PK ČR 23/2019

Německá nezávislá organizace DUH 
podporuje zákaz používání jednorá-
zových plastů na úřadech

DUH – Deutsche Umwelthilfe (Němec-
ká podpora životnímu prostředí) uvádí, 
že Němci spotřebují 31 tisíc jednorázo-
vých plastových lahví za minutu. Proto 
spustila celostátní akci k zákazu jejich 
používání na německých úřadech a k na-
hrazení vratnými lahvemi. Tím by se sní-
žila roční spotřeba jednorázových plas-
tových lahví o více než 16 miliard kusů 
a klima ohrožující CO2 o desetitisíce tun. 
Státní úřady, školy a městské organizace 
by měly jít příkladem. DUH argumentuje 
spolkovou zemí Hamburg, kde tomu tak 
již je od roku 2016. Úřady tam nemohou 
nakupovat hliníkové kapsle do automatů 
na kávu, minerálku v jednorázové láhvi 
nebo nádobí pro jedno použití.
GETRÄNKE ZEITUNG/24. 7. 2019/JS

Spotřeba alkoholu v Německu stag-
nuje

Spotřeba alkoholu zůstává na vysoké 
úrovni. Ale mění rozdělení mezi pivo, 
víno, šumivé víno a lihoviny. Spotřeba 
v celkovém objemu tekutin se od roku 
2017 do roku 2018 příliš nezměnila, ze 131 
litrů na 131,3 l. Ale spotřeba piva na hlavu 
vzrostla z 101,2 l na 102 l, spotřeba vína se 
snížila z 20,9 l na 20,5 l. Konzumace šu-
mivého vína klesla z 3,5 l na 3,4 l. Lihovi-
ny zůstaly na 5,4 l/osoba/rok. Zvyšuje se 
spotřeba nápojů s nízkým obsahem alko-
holu. U lihovin to bylo o 1 %; v roce 2018 
457 milionů lahví, 2017: 453 mil. lahví 
objemu 0,7 l. U nízkoalkoholického vína 
a šumivého vína byl zaznamenán pokles. 
Naopak u různých směsných nápojů ná-
růst o 17,6 % na více než 30 milionů ple-
chovek (0,33 l). Mezi lihovinami narůstá 
obliba ginu, klesá vodka a pálenky z vína.
GETRÄNKE ZEITUNG/22. 7. 2019/JS

Světová produkce piva se rekordně 
propadla. Mohou za to Číňané

Globální výstav piva se v roce 2018 
meziročně propadl o téměř 2 procenta. 
Znamená to, že se loni uvařilo o 37,8 mi-
lionu hektolitrů piva méně než v roce 
2017. Je to způsobeno poklesem produk-
ce v Číně, protože nastupující generace 
Číňanů si oblíbila prémiové a zahranič-
ní značky. Výstav čínských pivovarů 
tak klesl téměř o 60 milionů hektolitrů. 
I když produkce piva v 85 ze 171 zemí 
vzrostla a významněji poklesla jen ve 34 
zemích, celkově se v roce 2018 vyrobilo 
1,905 miliardy hektolitrů piva, zatímco 
o rok dříve to bylo 1,942 miliardy hek-
tolitrů. To znamená největší meziroční 
pokles v historii, uvedl největší světový 
obchodník s chmelem Barth-Haas Group 
z Norimberku ve své zprávě.

Čína je největším producentem piva na 
světě. V roce 2018 se v nejlidnatější zemi 
uvařilo 381 milionů hektolitrů pěnivého 
nápoje. O rok dříve to bylo 440 milionů.

Největší producenti piva v roce 2018

Stát Výstav v mil. 
hektolitrů

1. Čína 381,2

2. Spojené státy 214,6

3. Brazílie 141,4

4. Mexiko 119,8

5. Německo 93,7
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Pozn.: ČR je na 19. místě s produkcí 
21,3 milionu hektolitrů. Zdroj: Barth-Ha-
as Group

Zpráva poradenské agentury Euro-
monitor uvedla, že v Číně dlouhodobě 
klesá produkce piva kvůli tomu, že zá-
kazníci preferují více prémiové a zahra-
niční značky. Celkové tržby z prodeje 
piva proto rostou. Loni činily 93 miliard 
dolarů (2,1 bilionu korun). Za poklesem 
stojí i  to, že ubývá Číňanů, kteří pijí 
pivo, a mění se také způsob jeho kon-
zumace. Mladí lidé chodí pít častěji pivo 
do sportovních barů a lepších restaurací. 
Proto roste poptávka po pivních speci-
álech. Zpráva také uvedla, že celosvě-
tově roste výměra plochy, na které se 
pěstuje chmel. Vedou Spojené státy (23 
tisíc hektarů), následuje Německo (20 
tisíc hektarů), na třetím místě je Česká 
republika (5 tisíc hektarů). Celosvětově 
je osázena plocha s chmelem o výměře 
přes 60 tisíc hektarů, což je nejvíce od 
roku 1997. 
EURO.CZ, FRANTIŠEK NOVÁK, 26. 7. 2019 

(KRÁCENO) 

Pivo nebude alkoholický nápoj, plá-
nují Rusové 

Ruské ministerstvo průmyslu a obcho-
du přišlo s revolučním nápadem vyhlásit 
pivo za nealkoholický nápoj. Informova-
la o tom agentura RBK s odkazem na 
text rozvojové obchodní strategie pro 
příštích šest let. Pivovary přijaly zprá-
vu s nadšením, v poslaneckých kruzích 
podle agentury TASS plán vyvolal šok. 
Jeden z poslanců chce ministerstvo za-
žalovat. Alkohol je v Rusku chronický 
problém, v některých regionech po de-
setiletí decimuje hlavně mužskou popu-
laci. Občasné vládní ozdravné programy 
hraničící s prohibicí zůstávají bez valné-
ho výsledku, potřební si pomáhají podo-
mácku vyrobeným "samohonem". Minis-
terští úředníci si od svého návrhu slibují 
oživení trhu, který je v Rusku v krizi 
mimo jiné i v důsledku západních sank-
cí. Pivovary tvrdí, že dosavadní právní 
úprava regulující prodej alkoholu, údaj-
ně jedna z nejtvrdších na světě, je vůči 
pivu diskriminační. Výrobci tvrdého al-
koholu, tedy hlavně vodky, naopak pro 
změnu nevidí důvod. Podle nezávislých 
expertů nespadl návrh ministerstva ob-
chodu z nebe, protože pivo bylo v Rusku 
na seznam alkoholických nápojů zařaze-
no až v roce 2011. Do té doby prodej ne-
podléhal omezením, takže postupně se 

tento nápoj dostal na první místo v se-
znamu příčin alkoholismu. Dnes zákon 
zakazuje jeho noční prodej, pivo se ne-
smí prodávat v pouličních stáncích a ne-
přípustná je jeho distribuce v plastových 
lahvích s objemem nad půldruhého litru.
ZDROJ:NOVINKY.CZ, AUTOR: ČTK, 22. 7. 2019 

(KRÁCENO)

Význam pivovarnictví pro americ-
kou ekonomiku

22. 7. 2019 – Podle nedávno zveřejně-
né studie přispívá pivovarnický sektor 
v úctyhodné výši 328,4 miliard americ-
kých dolarů k hrubému domácímu pro-
duktu USA, což v podílovém vyjádření 
dosahuje hodnoty 1,6 %. Tuto studii si 
nechal zpracovat Beer Institute – ne-
vládní organizace zastupující především 
velké a střední pivovary v USA, distribu-
ci a dovoz.

Rovněž další čísla a srovnání vyplý-
vající ze studie mají za cíl představit 
pivovarnictví jako jeden ze stěžejních 
výrobních sektorů. Pivo je v USA stále 
nejoblíbenějším alkoholickým nápojem 
a díky jeho výrobě a spotřebě je ve Spo-
jených státech zaměstnáno 2,1 milionu 
obyvatel, tj. od pěstování chmele, obilo-
vin a samotné vaření, přes distribuci až 
po maloobchod a točení piva v barech 
a restauracích.

V oblasti vaření piva, případně jeho 
dovozu ze zahraničí je napřímo zaměst-
náno 70 tis. lidí, z čehož necelých 60 % 
je zaměstnáno ve velkých a středních 
pivovarech. Zbytek je počítán na mini- 
a řemeslné pivovary a import. Dle hru-
bého propočtu tak jedna pozice v pivo-
varnickém sektoru generuje 2 pozice ve 
velkoobchodu, 13 pozic v maloobchodu, 
1,2 pozice v dalším zpracovatelském prů-
myslu a 0,73 pozice v zemědělské výro-
bě.

Dalším důležitým údajem je příspěvek 
ve výši 59 miliard dolarů ročně do fede-
rálních a lokálních daní. Dle analýzy je 
tak cca 40 % z ceny, kterou zákazník za 
pivo zaplatí, daňovým příjmem. Před-
mětnou analýzu si lze celou přečíst na 
této webové adrese: https://www.beerin-
stitute.org/ 

Trh s pivem v USA je vysoce konku-
renční a díky různým překážkám i vel-
mi náročný. Přesto je zde díky kvalitě 
a tradici vaření piva v České republice 
nesporný potenciál pro navyšování vý-
vozu nejen produktu, ale i surovin, tech-
nologií a know-how pro pivovarnický 

sektor. Česká ambasáda spolu s dalšími 
oficiálními zastoupeními ČR se v tomto 
snaží českým exportérům všemožně po-
máhat. Pro bližší informace o plánova-
ných akcích nás neváhejte kontaktovat.
PETR JEŽEK, ZEMĚDĚLSKÝ DIPLOMAT, 

VELVYSLANECTVÍ ČR VE WASHINGTONU, 

D.C.

USA hrozí Evropské unii cly na další 
zboží 

USA rozšířily seznam produktů z Ev-
ropské unie, na které by mohly uvalit cla 
kvůli vleklému sporu ohledně subvencí 
na výrobu letadel. Dodatečný seznam 
zboží zveřejněný Úřadem amerického 
obchodního zmocněnce zahrnuje napří-
klad olivy, italské sýry nebo skotskou 
whisky. Doplněný seznam se týká pro-
duktů, jejichž roční vývoz z EU do USA 
dosahuje 4 mld. dolarů.
HN, 3. 7. 2019

Finové vyrobili jídlo, které využívá 
solární energii a oxid uhličitý

Finská firma Solar Foods vyvinula pro-
teinový potravinový doplněk, který se 
vyrábí z mikrobů, vody, oxidu uhličitého 
a vodíku, a to vše za pomoci obnovitel-
né energie, zejména solární. Má tak jít 
o unikátní ekologicky udržitelný způsob, 
jak vyrábět proteinově bohatou stravu 
bez použití intenzivního zemědělství, 
které je dosud pro získávání bílkovin 
nezbytné. Prášek s názvem solein je 
podobný mouce, je bohatý na proteiny 
a cena za kilogram má být asi 125 korun. 

Jedná se o revoluční přístup k pro-
dukci bílkovin, protože není potřeba ze-
mědělské půdy a jen minimum vody ve 
srovnání s živočišnou výrobou. Helsin-
ský startup spolupracuje na jeho vývoji 
také s Evropskou vesmírnou agenturou 
a doufá, že by se mohl stát součástí stra-
vy pro astronauty. Finové chtějí zažádat 
letos v rámci EU o licenci, aby tuto no-
vou potravinu mohli prodávat v rámci 
celé unie. Komerční produkce je naplá-
nována na rok 2021. Výroba připomíná 
vaření piva nebo mléčné kvašení. Kva-
sinky se dají do vody, do které se přidává 
oxid uhličitý a vodík. Oba komponenty 
jsou vyráběny z ovzduší pomocí obnovi-
telných zdrojů energie. Mikroorganismy 
vytváří proteiny, jež se pak suší na prá-
šek. Produkce soleinu je zcela nezávislá 
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na zemědělství. Nevyžaduje ornou půdu 
ani zavlažování a není omezena klima-
tickými podmínkami. Produkt může být 
vyroben kdekoliv na světě, včetně oblas-
tí, kde tradiční produkce proteinů neby-
la nikdy možná.
EURO.CZ, AUTOR: ADAM ŠTĚPÁNEK, 

FRANTIŠEK NOVÁK, 11. 7. 2019 (KRÁCENO)

SPOLOČNÉ TLAČOVÉ VYHLÁSENIE 
komisárky EÚ pre obchod Cecilie 
Malmströmovej a ministra priemy-
slu a obchodu Tran Tuan Anha pri 
príležitosti podpísania Dohody o voľ-
nom obchode a Dohode o ochrane in-
vestícií medzi Vietnamom a EÚ

Hanoi 30. 6. 2019 - V nedeľu 30. júna 
2019 bola v Hanoji podpísaná dohoda 
o voľnom obchode a dohoda o ochrane 
investícií. Európska komisia a vláda Vi-
etnamskej socialistickej vítajú tieto do-
hody. Tieto dohody nadväzujú na kom-
plexnú rámcovú dohodu o partnerstve 
a spolupráci medzi Vietnamom a EÚ 
a pre tento silný partnerský vzťah pred-
stavujú začiatok novej etapy. Prostred-
níctvom týchto dohôd podporíme hlbší 
hospodársky rozvoj a posilníme obchod-
né a investičné putá medzi Vietnamom 
a Európskou úniou. Prehĺbime tak vzá-
jomnú spoluprácu a upevníme naše tr-
váce vzťahy. Tieto dohody vychádzajú 
zo spoločného záväzku oboch strán 
pristúpiť k otvorenej, spravodlivej a prá-
voplatnej liberalizácii obchodu a hospo-
dárskej integrácii, a práve to z nich robí 
najambicióznejšie dojednanie o voľnom 
obchode, ktoré doteraz Únia uzatvorila 
s krajinou s rozvíjajúcou sa ekonomikou. 
Dohodami takisto zintenzívňujeme pô-
sobenie Únie v regióne juhovýchodnej 
Ázie, čo sa premieta do väčšej spoluprá-
ce medzi Združením národov juhový-
chodnej Ázie (ASEAN) a EÚ a užších ob-
chodných a investičných vzťahov medzi 
oboma regiónmi.

Podpísané dohody budú teraz vo Vi-
etname predložené na ratifikáciu jeho 
národnému zhromaždeniu. Čo sa týka 
Únie, predložia sa na schválenie Európ-
skemu parlamentu a v prípade dohody 
o ochrane investícií aj jednotlivým ná-
rodným parlamentom členských štátov. 
Dúfame, že tieto zákonodarné orgány 
v budúcich mesiacoch dohody rýchlo 
ratifikujú, aby firmy, pracovníci, farmári 
a spotrebitelia z EÚ mohli čo najrýchlej-
šie začať využívať výhody plynúce z do-
hôd.

Obidve strany sú pevne odhodlané 
plniť obe dohody a intenzívne spolu-
pracujú, aby zabezpečili dodržiavanie 
všetkých povinností, ktoré im dohody 
ukladajú. Únia poskytne Vietnamu po-
moc formou technickej podpory. Cieľom 
je pomôcť mu stanoviť a plniť plán reali-
zácie potrebných reforiem a úprav, ktoré 
sa týkajú aj takých oblastí, ako sanitár-
ne a fytosanitárne opatrenia či necolné 
prekážky.

Cieľom týchto dohôd je okrem eko-
nomických prínosov aj podpora udr-
žateľného rozvoja vo Vietname, ako aj 
v Únii. V tejto súvislosti sa obe strany 
zhodli na tom, že je nevyhnutné zaistiť 
plnenie povinností podľa kapitoly o ob-
chode a udržateľnom rozvoji obchodnej 
dohody. 

Európska únia a Vietnam sú pripra-
vení na ďalšiu spoluprácu, vďaka kto-
rej chcú dosiahnuť maximálny úžitok 
z týchto ambicióznych dohôd.
(KRÁCENO)

Evropská komise – Rozhodnutí o ne-
splnění povinnosti - Červencové pří-
pady porušení právních předpisů: 
hlavní rozhodnutí (případy týkající 
se ČR)

Brusel 25. července 2019 INF/19/4251

3. Jednotný digitální trh
Komise zahajuje řízení o nesplnění 

povinnosti týkající se čísla tísňového 
volání 112, neoprávněného zeměpisného 
blokování a předpisů EU o kybernetické 
bezpečnosti 

Evropská komise se dnes rozhodla za-
hájit řízení o nesplnění povinnosti proti 
řadě členských států, které nesplnily své 
povinnosti v oblasti jednotného digitál-
ního trhu. Komise zašle odůvodněné 
stanovisko Bulharsku, Německu a Irsku 
z důvodu neoznámení úplného provede-
ní právního předpisu EU o přístupnos-
ti internetových stránek a mobilních 
aplikací (směrnice (EU) 2016/2102) ve 
vnitrostátním právu a Chorvatsku z dů-
vodu nedostatečného popisu svých plá-
nů na zřízení kmitočtového pásma 700 
MHz pro služby 5G (rozhodnutí (EU) 
2017/899). Komise se rovněž rozhod-
la zaslat řadě zemí EU výzvu: jednak 
Rakousku, Belgii, Řecku, Maďarsku, 
Rumunsku a Slovinsku z důvodu ne-
předložení informací o provozovatelích 
základních služeb podle právních před-
pisů EU o bezpečnosti sítí a informač-

ních systémů (směrnice (EU) 2016/1148); 
dále pak Chorvatsku, Česku, Německu, 
Řecku a Španělsku, které účinně ne-
provedly pravidla týkající se čísla tís-
ňového volání 112 (směrnice 2002/22/
ES), zejména pokud jde o zajištění rov-
nocenného přístupu pro zdravotně po-
stižené uživatele. Z důvodu zpoždění 
při provedení nařízení o zeměpisném 
blokování (nařízení (EU) 2018/302) ve 
vnitrostátním právu obdrží od Komise 
výzvu Kypr, Francie, Polsko, Rumunsko, 
Slovensko a Španělsko. Jedná se o přije-
tí a oznámení opatření uplatňovaných 
při porušení pravidel týkajících se ze-
měpisného blokování, včetně sankcí, jež 
vnitrostátní donucovací orgány ukládají 
podnikům porušujícím předpisy EU. Do-
tčené členské státy mají nyní dva mě-
síce na to, aby reagovaly na argumenty 
předložené Komisí. Pokud tak neučiní, 
může Komise v příslušných případech 
rozhodnout o zaslání odůvodněného 
stanoviska nebo o předložení dané věci 
Soudnímu dvoru EU.

6. Životní prostředí
Výzvy
Odpadní elektrická a elektronická za-

řízení: Komise vyzývá ČESKO ke zlep-
šení předpisů o odpadních elektrických 
a elektronických zařízeních

Komise se rozhodla zaslat Česku vý-
zvu kvůli nedostatkům v  provedení 
předpisu EU o odpadních elektrických 
a  elektronických zařízeních (OEEZ, 
směrnice 2012/19/EU). Odpad z elektric-
kých a elektronických zařízení, jako jsou 
počítače, televizní přijímače, chladničky 
a mobilní telefony, je jeden z nejrychleji 
se zvětšujících odpadových toků v EU. 
Očekává se, že do roku 2020 vzroste 
na více než 12 milionů tun. Nebude-
-li s tímto odpadem řádně nakládáno, 
může vzhledem ke svým nebezpečným 
složkám způsobit závažné problémy 
pro životní prostředí a zdraví. Komise 
má za to, že Česko nesprávně provedlo 
některá ustanovení předpisů EU ve vni-
trostátním právu, konkrétně pokud jde 
o povinnost vytřídit v rámci tohoto od-
padového toku nebezpečné látky a po-
vinnost umožnit pracovníkům z center 
opětovného použití přístup ke sběrným 
místům pro OEEZ. Česko má dva měsíce 
na to, aby odpovědělo. Pokud tak neu-
činí, může se Komise rozhodnout zaslat 
odůvodněné stanovisko.

8. Zdraví a bezpečnost potravin
Bezpečnost potravin: Komise vyzývá 

ČESKO, aby správně uplatňovalo právo 
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EU upravující provádění úředních kon-
trol

Evropská komise se dnes rozhodla 
zaslat Česku odůvodněné stanovisko, 
protože nedodržuje pravidla EU o úřed-
ních kontrolách za účelem ověření do-
držování právních předpisů týkajících 
se krmiv a potravin a pravidel o zdraví 
zvířat a dobrých životních podmínkách 
zvířat (nařízení (ES) č. 882/2004). Čes-
ké orgány se rozhodly provádět sys-
tematické posouzení rizik a následné 
případné úřední kontroly zaměřené 
na některé potraviny zasílané z jiného 
členského státu pokaždé, když jsou tyto 
potraviny dovezeny do Česka. České 
orgány proto ve svých vnitrostátních 
právních předpisech stanovily povin-
nost hospodářského subjektu oznamo-
vat systematicky, alespoň 24 hodin pře-
dem, příchod těchto potravin na místo 
určení. To není v souladu s harmonizo-
vaným rámcem zavedeným pravidly EU. 
Komise má za to, že povinnost ozna-
movat příchod zboží z jiného členské-
ho státu nesmí být systémové povahy. 
Oznamování příchodu takového zboží 
může naopak příslušný orgán požado-
vat pouze v rozsahu nezbytně nutném 
pro organizaci úředních kontrol. Česko 
má nyní dva měsíce na to, aby přijalo 
nezbytná opatření k dosažení souladu 
s odůvodněným stanoviskem. Pokud 
tak neučiní, může být věc předložena 
Soudnímu dvoru EU.

 9. Vnitřní trh, průmysl, podnikání 
a malé a střední podniky

Palné zbraně: Komise vyzývá 20 člen-
ských států k provedení nových pravidel 
EU

Komise se dnes rozhodla zaslat 20 
členským státům odůvodněná stano-
viska, v nichž je vyzývá, aby do vnitro-
státního práva provedly nová pravidla 
EU týkající se palných zbraní (směrni-
ce o palných zbraních, směrnice (EU) 
2017/853). Revidovaná směrnice EU, kte-
rou členské státy přijaly v květnu 2017, 
zpřísňuje kontroly zákonného nabývá-
ní a držení palných zbraní. V případě 
většiny ustanovení této směrnice měly 
členské státy povinnost informovat Ko-
misi o vnitrostátních prováděcích opat-
řeních do 14. září 2018. Komise nyní zasí-
lá odůvodněná stanoviska Belgii, Česku, 
Estonsku, Litvě, Polsku, Portugalsku, 
Švédsku a Spojenému království, jelikož 
příslušná prováděcí opatření oznámily 
pouze částečně, a dále Kypru, Finsku, 
Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Lu-
cembursku, Nizozemsku, Rumunsku, 

Slovensku, Slovinsku a Španělsku, ne-
boť Komisi neoznámily žádná opatření. 
Tento krok následuje po výzvách, které 
Komise členským státům zaslala v listo-
padu 2018. Dotčené členské státy mají 
dva měsíce na to, aby Komisi oznámi-
ly přijatá opatření. Pokud tak neučiní, 
může se Komise rozhodnout, že tyto 
věci předloží Soudnímu dvoru EU.

Volný pohyb zboží: Komise vyzývá 
ČESKO, aby zrušilo omezení ohledně 
systémů ochrany před bleskem

Komise se dnes rozhodla zaslat Česku 
výzvu ohledně toho, že omezuje uvádě-
ní na trh, instalaci a používání aktivních 
hromosvodů Early Streamer Emission 
(ESE). Česko vylučuje použití jiných 
dostupných norem – francouzských 
a slovenských – a ukládá k prokázání 
souladu veškerých systémů ochrany 
před bleskem s příslušnými právními 
předpisy použití české normy. Česká 
norma nestanoví vyšší úroveň bezpeč-
nosti, než jaká je stanovena druhými 
normami. Komise má za to, že tato pra-
vidla v podstatě zakazují instalaci a po-
užívání aktivní ochrany před bleskem, 
která splňuje jiné normy a je zákonným 
způsobem uváděna na trh v jiných člen-
ských státech. Tato omezení jsou v roz-
poru se společně dohodnutými pravidly 
EU o volném pohybu zboží a současně 
nezajišťují lepší ochranu spotřebite-
le. Pouze vedou k vzniku překážky pro 
dovoz hromosvodů, což je podle článku 
34 SFEU zakázáno. Česko má nyní dva 
měsíce na to, aby na argumenty Komise 
reagovalo. Pokud tak neučiní, může se 
Komise rozhodnout, že Česku zašle odů-
vodněné stanovisko.

10. Spravedlnost, spotřebitelé a rov-
nost žen a mužů

Práva obětí: Komise vyzývá devět 
členských států, aby v plném rozsahu 
provedly právní předpisy EU

Komise se dnes rozhodla zaslat výzvu 
Česku, Estonsku, Německu, Maďarsku, 
Itálii, Maltě, Polsku, Portugalsku a Švéd-
sku, jelikož ve vnitrostátním právu 
plně neprovedly práva obětí (směrnice 
o právech obětí, směrnice 2012/29/EU). 
Směrnice se vztahuje na oběti všech 
trestných činů bez ohledu na jejich stát-
ní příslušnost i bez ohledu na to, kde 
v EU k trestnému činu došlo. Pravidla 
EU poskytují obětem jednoznačná práva 
na přístup k informacím, účast v trest-
ním řízení a na to, aby se jim dostalo po-
třebné podpory a ochrany. Zranitelným 
obětem to rovněž zajišťuje dodatečnou 

ochranu během trestního řízení. Člen-
ské státy směrnici přijaly v říjnu 2012 
a dohodly se, že příslušná pravidla EU 
provedou ve vnitrostátním právu do 16. 
listopadu 2015. Členské státy, jimž byla 
zaslána výzva, neprovedly několik usta-
novení této směrnice, například právo 
na informace o právech obětí a o přípa-
du nebo právo na podporu a ochranu. 
Jestliže dotčené členské státy nezarea-
gují během dvou měsíců, může se Ko-
mise rozhodnout, že zašle odůvodněná 
stanoviska.

11. Migrace, vnitřní věci a občanství
Společný evropský azylový systém: 

Komise důkladněji sleduje provádění 
pravidel EU 

Evropská komise dnes přijala pro-
ti šesti členským státům rozhodnutí 
o nesplnění povinnosti, neboť neozná-
mily vnitrostátní opatření týkající se 
provedení směrnice o podmínkách při-
znání azylu, směrnice o azylovém říze-
ní a směrnice o podmínkách přijímání 
žadatelů o azyl. Komise se rozhodla 
zaslat výzvu Česku a Estonsku z důvo-
du neúplného provedení přepracované 
kvalifikační směrnice (směrnice 2011/95/
ES), která objasňuje důvody pro poskyt-
nutí mezinárodní ochrany v EU. Dále 
se Komise rozhodla zaslat odůvodněná 
stanoviska Bulharsku a Španělsku a vý-
zvu Portugalsku, jelikož plně neproved-
ly směrnici o azylovém řízení (směrnice 
2013/32/EU), jejímž cílem je zajistit spo-
lečné procesní záruky pro posuzování 
žádostí o mezinárodní ochranu v celé 
EU. Komise se dnes rovněž rozhodla za-
slat odůvodněné stanovisko Litvě, kte-
rá plně neprovedla pravidla EU o pod-
mínkách pro přijímání žadatelů o azyl 
(přepracovaná směrnice o podmínkách 
přijímání, směrnice 2013/33/EU). Podle 
evropského programu pro migraci se 
Komise zavázala, že při zvažování řízení 
pro nesplnění povinnosti upřednostní 
provádění a uplatňování nejnovějších 
pravidel v oblasti azylu. Zatímco pro-
bíhají jednání o  reformě společného 
evropského azylového systému, kterou 
navrhla Komise, podniká Komise díky 
dnešním rozhodnutím další krok k za-
jištění plného uplatňování současných 
pravidel. Evropská komise se rovněž 
rozhodla uzavřít 28 již zahájených ří-
zení, která se týkala neprovedení uve-
dených tří směrnic, neboť vnitrostátní 
opatření jí byla již oznámena. Komise 
nyní posuzuje soulad těchto vnitrostát-
ních prováděcích opatření se všemi tře-
mi směrnicemi.
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12. Mobilita a doprava
Řidičské průkazy: Komise vyzývá NĚ-

MECKO a ČESKO, aby dodržovaly pravi-
dla EU týkající se zdravotní způsobilosti 
řidičů

Komise se dnes rozhodla zaslat odů-
vodněné stanovisko Německu a Česku 
a obě země EU vyzvala, aby oznámily 
vnitrostátní opatření přijatá k prove-
dení předpisu EU o řidičských průka-
zech (směrnice Komise (EU) 2016/1106). 
Členské státy přijaly tato pravidla EU, 
v nichž se dohodly na prvcích zdravotní 
způsobilosti řidičů v souvislosti s kar-
diovaskulárními onemocněními, v čer-
venci 2016. Lhůta pro jejich provedení 
ve vnitrostátním právu uplynula 1. ledna 
2018. Německo a Česko dosud oznámi-
ly přijatá opatření Komisi jen částečně. 
V březnu 2018 zahájila Komise unijní 
řízení o nesplnění povinnosti zasláním 
výzvy dotčeným členským státům. Ani 
jeden z obou států však na argumenty 
Komise uspokojivě neodpověděl. Komi-
se proto nyní žádá tyto země EU, aby 
přijaly opatření nezbytná pro dosažení 
souladu s uvedenou směrnicí. Pokud 
tyto státy do dvou měsíců nepřijmou 
a Komisi neoznámí vnitrostátní právní 
předpisy provádějící směrnici, může se 
Komise rozhodnout žalovat je u Soudní-
ho dvora EU.

Silniční doprava: Komise požaduje, 
aby 15 členských států zmodernizovalo 
propojení svých vnitrostátních elektro-
nických rejstříků silničních dopravců 
s novými evropskými rejstříky podniků 
v silniční dopravě

Komise se rozhodla zaslat výzvu 
Belgii, Kypru, Česku, Dánsku, Eston-
sku, Finsku, Maďarsku, Itálii, Maltě, 
Nizozemsku, Portugalsku, Rumunsku, 
Slovensku, Španělsku a  Spojenému 
království z důvodu, že nezmodernizo-
valy propojení vnitrostátních rejstříků 
podniků silniční dopravy s novou verzí 
evropských rejstříků podniků silniční 
dopravy (ERRU), jak požaduje prová-
děcí nařízení Komise (EU) 2016/480. 
Systém ERRU umožňuje výměnu infor-
mací mezi členskými státy o podnicích 
silniční dopravy usazených v EU. Jedná 
se o zásadní nástroj k zajištění prosazo-
vání právních předpisů EU. S příchodem 
nové a dokonalejší verze systému ERRU 
je třeba, aby členské státy upravily své 
systémy na vnitrostátní úrovni. Lhůta 
pro zprovoznění aktualizovaného pro-
pojení vnitrostátních elektronických 
rejstříků uplynula 30. ledna 2019. Pokud 
orgány členských států neobdrží uspo-
kojivou odpověď do dvou měsíců, může 
se Komise rozhodnout, že dotyčným 
členským státům zašle odůvodněné sta-
novisko.

13. Daně a celní unie
Daně: Komise přijala balíček řízení 

o nesplnění povinnosti týkající se pra-
videl proti vyhýbání se daňovým povin-
nostem

Komise se dnes rozhodla zaslat výzvu 
Rakousku a Irsku, v níž je žádá, aby za-
vedly pravidlo pro omezení odpočítatel-
nosti úroků požadované podle unijního 
předpisu proti praktikám vyhýbání se 
daňovým povinnostem (směrnice pro-
ti vyhýbání se daňovým povinnostem, 
směrnice Rady (EU) 2016/1164). Jestliže 
Rakousko a Irsko nezareagují do dvou 
měsíců, může Komise zaslat jejich úřa-
dům odůvodněné stanovisko. Zároveň se 
Komise rozhodla zaslat odůvodněné sta-
novisko Dánsku, které neoznámilo, jak 
zapracovalo pravidla pro ovládané zahra-
niční společnosti, jejichž cílem je zabránit 
přesouvání zisku do zemí s nízkými nebo 
nulovými daněmi. Jestliže Dánsko neza-
reaguje do dvou měsíců, může se Komise 
rozhodnout, že věc předloží Soudnímu 
dvoru EU. Komise se rovněž dnes rozhod-
la ukončit řízení o nesplnění povinnosti 
proti Belgii, Kypru, Česku, Francii, Řecku, 
Portugalsku a Spojenému království, ne-
boť tyto země již splnily povinnost sdělit 
Komisi svá pravidla namířená proti vyhý-
bání se daňovým povinnostem, kterými 
se směrnice provádí.
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