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Z domova

Informace pro žadatele AEKO a EZ 
16. 1. 2020 – Změny v rámci Agroen-

vironmentálně-klimatických opatření 
a v opatření Ekologické zemědělství. 
Dne 1. ledna 2020 nabyla účinnosti 
nařízení vlády č. 332/2019 Sb., kterým 
se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., 
o podmínkách provádění opatření eko-
logické zemědělství, nařízení vlády č. 
351/2019 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách pro-
vádění agroenvironmentálně-klimatic-
kých opatření.

Tato nařízení vlády v  souvislosti 
s koncem programového období 2014-
2020 uzavírají příjem nových žádostí 
o zařazení do nového pětiletého závaz-
ku v Agroenvironmentálně-klimatických 
opatřeních (AEKO) a v opatření Ekolo-
gické zemědělství (EZ). Výjimkou jsou 
AEKO podopatření zatravňování orné 
půdy a podopatření zatravňování drah 
soustředěného odtoku, u kterých bude 
možné uzavřít nový pětiletý závazek 
i v roce 2020.

Ke stejnému datu dále nabyla účin-
nosti nařízení vlády č. 330/2019 Sb., 
o podmínkách provádění navazujících 
agroenvironmentálně-klimatických 
opatřeních, nařízení vlády č. 331/2019 
Sb., o podmínkách provádění navazují-
cího opatření ekologické zemědělství. 
Jedná se o nařízení vlády, která umož-
ňují uzavírat zkrácené navazující závaz-
ky v opatřeních AEKO a v EZ v délce tr-
vání dvou let. Podmínky pro poskytnutí 
dotace těchto zkrácených navazujících 
závazků přímo navazují na podmínky 
u standardních pětiletých závazků podle 
nařízení vlády č. 75/2015 Sb. a nařízení 
vlády č. 76/2015 Sb. Zkrácený navazující 
závazek lze uzavřít pouze na dílu půdní-
ho bloku, který byl k 31.12.2019 zařazen 
ve standardním pětiletém závazku.
ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

Seznam nákladů pro dotační pro-
gram 1.I.

8. 1. 2020 – Seznam nákladů souvise-
jících s vybudováním kapkové závlahy 

pro dotační program „1.I. Podpora vy-
budování kapkové závlahy“. Náklady 
mohou vznikat až po podání žádosti 
o dotaci. Žádost o dotaci se podává pro-
střednictvím Portálu farmáře SZIF.

Aktuální informace jsou k dispozici 
na webových stránkách SZIF – informa-
ce k jednotlivým dotačním programům 
včetně podrobného postupu pro vypl-
nění žádosti o dotaci, termíny příjmu 
žádostí, pravidla pro poskytování dotací 
(Zásady MZe), obecné informace apod.

Příloha: Seznam nákladů 1.I.
Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR
Příloha: Seznam nákladů souvisejících 

s vybudováním kapkové závlahy – 1.I.
Seznam nákladů souvisejících s vybu-

dováním funkční kapkové závlahy, které 
lze realizovat po podání žádosti o dotaci:

a) Projektová dokumentace - projekt, 
hydrogeologické zkoušky zdroje vody, 
rozbory vody, zaměření a vytýčení po-
zemku, vytýčení rozvodů a regulace.

b) Napojení zdroje vody - napojení 
odběrného místa, stavební a technické 
zajištění pro instalaci čerpadla a příslu-
šenství, měření spotřeby vody.

c) Elektrická přípojka - napojení místa 
zdroje vody, rozvaděč, instalace elektric-
kého vedení po pozemku pro ovládání 
automatické regulace a  jednotlivých 
sekcí závlahy (materiál, výkopové práce, 
montáž). Alternativně lze řešit instalací 
dieselagregátů.

d) Čerpadlo - čerpadlo, příslušenství 
k instalaci (hadice, spony atd.), instalace.

e) Filtrace - filtry, rozvody, instalace.
f) Řídící jednotky - hlavní řídící jed-

notka, regulace tlaku, měřidlo odběru, 
automatické řídící jednotky jednotli-
vých sekcí závlahy, instalace.

g) Rozvody vody - rozvod od zdroje 
vody, hlavní rozvody na pozemku, distri-
buční rozvody, vypouštěcí ventily včet-
ně výkopových prací a instalace.

h) Závlahový detail - kapkovací hadi-
ce, úchyty, montáž.

i) Zaměření, předání stavby - zaměře-
ní pozemku, zaškolení obsluhy, tlaková 
zkouška, zkušební provoz.

j) Režijní náklady - režijní náklady 
spojené s vybudováním funkční kapko-
vé závlahy.

Společnost PGRLF vyhlašuje termín 
10. kola příjmu žádostí v rámci pro-
gramu Investiční úvěry Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnic-
ký fond, a.s. vyhlašuje již 10. kolo příjmu 
žádostí v rámci programu Investiční 
úvěry Zemědělec. Toto kolo bude ote-
vřeno dne 5. února 2020 v 9:00. Tento 
program je určen zemědělským prvo-
výrobcům, kteří jsou zároveň malými 
a středními podniky. Úvěr může být po-
skytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. 
Kč. V rámci programu je možné poskyt-
nout podporu na snížení jistiny úvěru 
maximálně ve výši 400 000 Kč a záro-
veň maximálně do výše 30 % z celkové 
výše poskytnutého úvěru. U začínajících 
podnikatelů, kteří nejsou zapsáni v evi-
denci zemědělských podnikatelů déle 
než 24 měsíců před podáním žádosti, 
může činit podpora na snížení jistiny 
úvěru maximálně 40 % z celkové výše 
poskytnutého úvěru.

„Rádi bychom informovali naše klien-
ty, že společnost PGRLF bude otevírat 
10. kolo příjmu žádostí v rámci progra-
mu Investiční úvěry Zemědělec. Rovněž 
bychom rádi upozornili, že v rámci to-
hoto daného kola příjmu žádostí je na-
staven limit 250 žádostí,“ řekl předseda 
představenstva PGRLF, Mgr. Dipl.-Ing.
sc.agr. Vladimír Eck.

Společnost PGLRF rovněž připomíná, 
že podáni žádosti je nově rozděleno do 
dvou částí: podání žádosti a doplnění žá-
dosti. Po podání/zaregistrování žádosti 
bude mít klient 48 hodin pro doplnění 
zbývající části formuláře žádosti. Upo-
zorňujeme na možnost připravit si for-
mulář již před zahájením příjmu žádostí. 
Příjem žádostí je popsán v Příručce pro 
podání žádosti. V případě úspěšného po-
dání žádosti obdrží žadatel potvrzovací 
e-mail, ve kterém bude uvedeno datum 
podání žádosti, dále pořadí, v jakém byla 
žádost přijata a také odkaz na doplnění 
žádosti.

Přesné znění pravidel naleznou klienti 
na internetových stránkách v sekci Ke 
stažení, přičemž samotnou žádost je 
možné podávat pouze elektronicky pro-
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střednictvím elektronického formuláře 
na stránkách www.pgrlf.cz.

V případě zájmu jsou pro žadatele 
k dispozici následující kontakty:

Infolinka úvěrového a analytického 
oddělení: 727 946 538

E-mail: info@pgrlf.cz
IT podpora: helpdesk@pgrlf.cz

PŘÍSPĚVEK BYL PUBLIKOVÁN 8. LEDNA 2020 
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ŠENFELDOVÁ. ZDROJ: PODPŮRNÝ A GARANČNÍ 

ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.

Změny v režimu chráněných zón na 
území ČR od 14. 12. 2019

V  souvislosti s  novými fytosani-
tárními předpisy EU platnými od 14. 
prosince 2019 přestává být území ČR 
chráněnou zónou pro původce fytoplaz-
mového zlatého žloutnutí révy – Gra-
pevine flavescence dorée phytoplasma. 
Status chráněné zóny pro původce koro-
vé nekrózy kaštanovníku – Cryphonec-
tria parasitica zůstává pro celé území 
ČR zachován, avšak kromě kaštanovní-
ku je rostlinolékařský pas pro chráně-
nou zónu nově vyžadován i pro rostliny 
dubu (Quercus spp.) určené k pěstování, 
kromě osiva.

Grapevine flavescence dorée phyto-
plasma (GFD)

Zrušení chráněné zóny v ČR (stejně 
jako ostatních zón pro GFD v EU) sou-
visí se změnou pravidel pro kategoriza-
ci regulovaných škodlivých organismů 
v EU. GFD je v prováděcím nařízení Ko-
mise (EU) 2019/2072 zařazena v příloze 
II části B, v seznamu karanténních škod-
livých organismů pro EU, jejichž výskyt 
je na území EU znám. A podle nařízení 
EP a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných 
opatřeních proti škodlivým organismům 
rostlin, článku 32, nemůže být škodlivý 
organismus s karanténním statusem pro 
celou EU zároveň „karanténním škodli-
vým organismem pro chráněné zóny“. 
Podle vysvětlení Evropské komise jsou 
nyní pro karanténní škodlivé organismy 
pro EU předepsána taková opatření, kte-
rá by měla zajistit dostatečně účinnou 
ochranu všech členských států EU před 
zavlékáním a šířením těchto organismů.

Fytosanitární regulace GFD se tedy 
od 14.12.2019 v celé EU včetně ČR řídí 
jednotnými pravidly. Je zakázáno zavlé-
kat tento patogen do EU a rozšiřovat jej 
v rámci EU, a to bez ohledu na hostitel-
skou rostlinu či předmět kontaminace. 
V příloze VIII prováděcího nařízení Ko-

mise (EU) 2019/2072 jsou předepsány 
zvláštní požadavky pro „rostliny k pěs-
tování Vitis L., kromě osiva“, tedy veš-
kerý révový množitelský materiál kromě 
osiva, který má být přemísťován v rámci 
EU. Splnění požadavků se nově dokládá 
připojeným rostlinolékařským pasem 
platným pro celou EU (již se tedy nepou-
žívá rostlinolékařský pas pro chráněnou 
zónu). Materiál révy vyprodukovaný 
v ČR tak jako dosud splňuje požadavek 
na původ v oblasti (zemi) prosté GFD, 
což ÚKZÚZ každoročně ověřuje průzku-
mem výskytu tohoto patogenu na území 
ČR.
ZDROJ: ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ 

ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Po posouzení inspektory bude mož-
né na nejvíce postižených pozemcích 
mimořádně nařídit povrchovou apli-
kaci rodenticidu na hubení hrabošů

23. 1. 2020 – Tisková zpráva – Na po-
zemcích, na kterých populace hraboše 
překročí pětinásobek prahu škodlivos-
ti, budou moci inspektoři Ústředního 
kontrolního a zkušebního ústavu země-
dělského (ÚKZUZ) nařídit povrchovou 
aplikaci rodenticidu na hubení hrabošů. 
S ohledem na mírnou zimu, narůstající 
stavy populace hraboše a případná zdra-
votní rizika pro obyvatele jde o nezbyt-
né opatření. Podrobnosti povolení a po-
stupu pro zemědělce budou zveřejněny 
do konce února. Postup byl konzultován 
s Ministerstvem zdravotnictví (MZd) 
i s Ministerstvem životního prostředí 
(MŽP).

Ministerstvo zemědělství (MZe) nadá-
le upřednostňuje agrotechnická opatře-
ní pro likvidaci populace hraboše, jako 
je hluboká orba. Zemědělci také nadále 
mohou aktuálně aplikovat přípravek na 
hubení hrabošů cíleně do nor v povolené 
dávce 2 kg/ha. Využít mohou také apli-
kaci tzv. krtkovači, které přípravek apli-
kují pod povrch. Vhodný je tento způsob 
především v ovocných sadech nebo ve 
vinicích.

V místech, kde populace hraboše pě-
tinásobně překročí práh škodlivosti, 
budou moci inspektoři ÚKZUZ nařídit 
povrchovou aplikaci přípravku na hu-
bení hrabošů na základě pravidelného 
monitoringu. Situaci na konkrétním po-
zemku posoudí inspektoři přímo v teré-
nu, a poté případně vydají Mimořádné 
rostlinolékařské opatření. Jeho součástí 
budou i podmínky minimalizace dopadů 

aplikace na necílové organismy. Aplikaci 
mohou nařídit také na sousedících po-
zemcích. Mohou také nařídit zaorat plo-
diny na konkrétním pozemku. V případě 
nařízení Mimořádného rostlinolékařské-
ho opatření (MRO) náleží zemědělcům 
náhrady některých nákladů spojených 
s tímto MRO. Na kompenzaci za tzv. 
újmu na hospodaření pak zemědělci ná-
rok od MŽP v případech, kdy jim je za-
mítnuta aplikace rodenticidu z důvodu 
výskytu zvláště chráněného živočicha.

Další postup a stanovení přesných 
podmínek v  současnosti připravu-
je ÚKZÚZ ve spolupráci s MZe, MŽP 
a MZd.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ 

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Změna Programu Kvalifikovaný ze-
mědělec ve prospěch žádostí pracov-
níků z Ukrajiny do zemědělství, po-
travinářství a lesnictví

23.  1.  2020 – Dne 22. ledna 2020 
schválil Koordinační orgán pro ochranu 
státních hranic a migraci Program Kva-
lifikovaný zaměstnanec změny navr-
žené Ministerstvem zemědělství, které 
vycházejí vstříc žádostem pracovníků 
z Ukrajiny pracující v zemědělství, po-
travinářství a lesnictví. Uvedené změ-
ny znamenají, že žádosti v rozsahu 500 
žádostí ročně administrované ZÚ Kyjev 
mohou nově podávat všichni zaměst-
navatelé z oborů zemědělství, potravi-
nářství, lesnictví a dřevařství, žádající 
prostřednictvím garantů Agrární komo-
ra ČR, Potravinářská komora ČR, Země-
dělský svaz ČR, Asociace soukromého 
zemědělství ČR a Lesnicko-dřevařská 
komora ČR (dosud pouze Lesnicko-dře-
vařská komora ČR). Současně mohou 
žadatelé z oblasti lesnictví a dřevařství 
žádat i prostřednictvím jiných garantů 
než jen Lesnicko-dřevařské komory ČR.
ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

Ministr Toman v Bruselu: Za reálné 
považujeme dvouleté přechodné ob-
dobí nové SZP, jedině tak zemědělce 
neohrozíme

27. 1. 2020 – Tisková zpráva – Návrh 
Evropské komise na jednoleté pře-
chodné období při přechodu na novou 
Společnou zemědělskou politiku (SZP) 
považuje ministr zemědělství Miroslav 
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Toman za důležitý posun, nicméně pro 
zemědělce i členské státy jde o nereál-
ně krátkou lhůtu. Ministr proto bude 
chtít přesvědčit Chorvatsko, které nově 
předsedá EU, aby přechodné období 
prodloužilo na dva roky. „S ohledem na 
potřebné nastavení podmínek nových 
dotačních pravidel i související nastave-
ní platebních systémů je třeba, aby pře-
chodné období bylo dvouleté. Jedině tak 
se jednotlivé národní platební agentury 
stihnou řádně připravit a neohrozíme 
výplatu podpor pro zemědělce. Budeme 
proto chtít přesvědčit Chorvatsko, aby 
si to vzalo jako jednu z priorit svého 
předsednictví,“ řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman. Ten chorvatskou mi-
nistryni zemědělství již dříve pozval na 
březnové zasedání rozšířené Visegrád-
ské skupiny v Brně. Na návštěvu České 
republiky dnes Toman pozval i nového 
evropského komisaře pro oblast země-
dělství Janusze Wojciechowskiho.

Tématem, kterému se dnes ministři 
věnovali na zasedání Rady pro zeměděl-
ství a rybářství, byla i tzv. Zelená doho-
da pro Evropu (European Green Deal). 
Ta má představovat zásadní strategii 
pro přechod do roku 2050 na klimatic-
ky neutrální a udržitelnou ekonomiku 
bez emisí skleníkových plynů. Záměrem 
je stanovit ambiciózní cíle EU v oblasti 
životního prostředí a klimatu tak, aby 
se spravedlivě zapojily všechny členské 
státy. Důležité je zvýšit úsilí, prevenci 
i připravenost v řešení problému ohled-
ně změny klimatu. Udržitelné hospoda-
ření a posílení biodiverzity vnímá česká 
strana jako hlavní priority, proto vyšší 
ambice v oblasti klimatu a životního 
prostředí podporuje. Úroveň ambicí EU 
ale nesmí ohrozit konkurenceschopnost 
českých zemědělců. V ČR dojde po roce 
2020 k posílení požadavků standardů 
Dobrého zemědělského a environmen-
tálního stavu půdy (DZES), a to pře-
devším s ohledem na zachování zásob 
uhlíku a podporu jeho ukládání. Země-
dělci budou například muset zachovávat 
trvalé travní porosty na základě poměru 
k zemědělské ploše či vhodně chránit 
mokřady a rašeliniště.

Se Zelenou dohodou souvisí také nová 
strategie Od zemědělce ke spotřebiteli 
(Farm to Fork), která bude řešit přede-
vším ochranu spotřebitele a bezpečnost 
potravin a  vytvoření spravedlivého, 
zdravého potravinového systému šetr-
ného k životnímu prostředí.

Rada dnes na žádost Slovinska, kterou 
podpořila i ČR, diskutovala také o pro-

blematice označování země původu 
u medu. „Současný dobrovolný způsob 
označování směsí medu neposkytuje 
spotřebitelům dostatečné informace 
o původu medu, dozví se z ní jen to, zda 
jde o med z EU nebo ze zemí mimo EU. 
To chceme rozhodně změnit, zejména 
medy pocházející z některých mimo-
evropských zemí často obsahují látky, 
jejichž použití je v EU zcela zakázáno,“ 
uvedl ministr zemědělství. Zpřísnění 
podmínek pro označování medů by mělo 
přispět ke zlepšení kontroly sledovanos-
ti a zvýšení bezpečnosti směsí medů.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ 

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Tisková zpráva Agrární komory ČR 
k novele zákona o myslivosti

23. 1. 2020 – V minulém týdnu (16. 1. 
2020) proběhlo jednání Myslivecké ko-
mise Agrární komory ČR k tématu no-
vely zákona o myslivosti. Agrární komo-
ra vítá tento návrh jako celek zejména 
z toho důvodu, že předkládaná novela 
zákona o myslivosti na rozdíl od posled-
ní (poslanecké) novely navrhuje řešit si-
tuaci ekonomicky úspornějším a admini-
strativně proveditelnějším způsobem se 
zřetelem na zjednodušení a elektroniza-
ci systému komunikace uživatele honit-
by s držitelem honitby a orgány státní 
správy. Agrární komora bude požadovat 
prodloužení lhůty pro uplatnění nároku 
na náhradu škod způsobených zvěří na 
zemědělských pozemcích a plodinách. 
AK bude také požadovat možnost sta-
novení minimálních stavů pro divoká 
prasata a následné plánování jejich lovu 
i v polních honitbách a to bez stanovení 
potřebné výměry lesa. AK s ohledem na 
situaci vnímá účelové zaměření novely 
výhradně k tématu redukce škod zvěří 
a respektuje to, že pokud by se otevřela 
záležitost tvorby honiteb, nedošlo by ke 
snížení škod.

Novela připravená Ministerstvem ze-
mědělství rozeslaná do vnějšího připo-
mínkového řízení předpokládá zavedení 
evidence škod zvěří, které poslouží jako 
podklad pro sestavení plánu lovu zvěře. 
Novela zákona nově ruší řada zákazů 
či omezení v lovu jako je například zá-
kaz používání noktovizorů, zákaz lovu 
v noci nebo se rozšiřuje možnost lovu 
zvěře na společném lovu. MZe ustupuje 
touto novelou od jednorázového sčítání 
zvěře, normovaných stavů zvěře a za-

vádí efektivní a transparentní způsob 
kontroly provedeného lovu zvěře za po-
užití fotodokumentace a ruší povinnost 
předkládat tzv. markanty, což jsou části 
těla ulovených kusů spárkaté zvěře, jako 
doklad o uskutečnění lovu každého kusu 
spárkaté zvěře. Hlavním zájmem je sní-
žit škody zvěří v zemědělství a lesním 
hospodářství, umožnit obnovu kalamit-
ních ploch a to méně nákladným způso-
bem a proveditelnější cestou.
MYSLIVECKÁ KOMISE AK ČR

Z Ročenky 2018 Ekologické zeměděl-
ství V české republice

Podniky se souběhem konvenčního 
a ekologického hospodaření obhospoda-
řují celkem 29 867 ha zemědělské půdy, 
z toho 12 338 ha (41 %) bylo ponecháno 
v konvenci. Současně však platí, že vět-
šina této konvenční půdy (téměř 80 %) 
připadá na několik velkých podniků 
a organizací, které hospodaří konvenč-
ně a do ekologie převedly jen vybrané 
pozemky (méně než 5 % své zemědělské 
půdy). Jedná se zejména o výzkumné 
instituce (VÚRV, ÚKZÚZ, Chmelařský 
institut), vysoké školy (Mendelova uni-
verzita v Brně, ČZU v Praze), Školní sta-
tek Humpolec či ZO ČSOP Bílé Karpaty. 
Větší podíl půdy v konvenci vykazují 
také velké vinařské podniky.

Z hlediska využití bioproduktů v pří-
padě hroznů převažovalo stejně jako 
v předchozích letech jiné využití (51 %) 
nad přímým prodejem. Produkce, která 
se neprodá, je zpracovávána na farmě 
k výrobě vína. Zhruba polovina tohoto 
biovína vína je pak na trhu uplatněna 
v biokvalitě. Hrozny, které jsou prodá-
vány, se uplatňují výhradně na domácím 
trhu a končí z více než poloviny v kon-
venčních vínech.

K nejčastěji provozovaným zpracova-
telským činnostem v biokvalitě patřily 
v roce 2018, obdobně jako v jiných le-
tech, zpracování a konzervování masa 
a výroba masných výrobků, zpracování 
a konzervování ovoce a zeleniny, výroba 
mléčných výrobků a výroba vína z vin-
ných hroznů. Z celkového počtu 750 
výrobců biopotravin tvořili 74 výrobci 
biovína. Z celkového počtu 251 farem-
ních zpracovatelů bioproduktů tvořili 
zpracovatelé vlastních biohroznů 56 
podniků.
ZDROJ: MZE PRAHA A BIOINSTITUT 

OLOMOUC, 2019
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Ministr zemědělství: Kvůli suchu za-
čínáme propojovat české vodovody

6. 1. 2020 – Tisková zpráva – Na rekon-
strukci páteřních vodovodů a propojo-
vání vodovodních soustav bude vynalo-
ženo v příštích dvou letech bezmála půl 
miliardy korun. Pro vlastníky vodáren-
ské infrastruktury vytvoří Ministerstvo 
zemědělství (MZe) samostatný dotač-
ní program, pomocí kterého na peníze 
dosáhnou. Informoval o tom ministr 
zemědělství Miroslav Toman s tím, že 
v dalších letech bude MZe materiál ak-
tualizovat s ohledem na přípravu dalších 
projektů a možnosti státního rozpočtu.

„Propojení vodárenských soustav a re-
konstrukce páteřních vodovodů má svůj 
smysl v tom, že umožňuje v kritických 
situacích, tedy například v suchých ob-
dobích, distribuovat pitnou vodu do 
míst, kde jí je momentální nedostatek. 
V České republice se sucho totiž proje-
vuje místně, to znamená, že typickým 
problémem v suchém období je nedo-
statek vody v konkrétním území. Pro-
pojené vodárenské soustavy umožní 
tento krátkodobý výpadek nahradit vo-
dou z jiného regionu. Pro ČSSD je tato 
problematika klíčovým tématem vládní 
agendy,“ řekl ministr zemědělství Miro-
slav Toman (za ČSSD).

Vlastníci vodovodní infrastruktury 
mají dnes připravených sedm takových 
akcí v celkové hodnotě zhruba 700 mi-
lionů korun. Tyto konkrétní projekty 
mají platné stavební povolení, nebo 
u  nich běží stavební řízení, a  proto 
je možné je dokončit v následujících 
dvou letech. Všechny tyto projekty jsou 
v souladu s vládní Koncepcí ochrany 
před následky sucha pro území ČR. Již 
před dvěma lety se vlastníci klíčových 
vodovodních přivaděčů v ČR sdružili do 
Asociace vlastníků páteřní vodárenské 
infrastruktury. „Naší snahou byla su-
marizace potřeb a klíčových investic do 
strategických vodárenských přivaděčů, 
které v ČR zásobují miliony lidí a stát 
by při jejich obnově měl sehrát klíčovou 
roli,“ doplnil starosta Náchoda a jeden 
z iniciátorů založení asociace Jan Birke 
(ČSSD).

„Tato opatření jsou však nákladná a ne 
vždy je jejich realizace v zájmu všech 
vlastníků páteřní vodárenské infrastruk-
tury. Mnohdy totiž budou fungovat jako 
záložní, tedy pouze pro kritické situace 
či pro některá období v roce, jejich údrž-
bu a obnovu však bude nutné zajišťovat 
stále. Pokud by je tedy měli vlastníci re-

alizovat bez státní podpory, může být 
v některých případech důsledkem i tlak 
na zvýšení ceny vody pro spotřebitele," 
řekl ministr Toman. MZe proto navrh-
lo vládě dotační program na tyto akce 
s tím, že předpokládaná výše dotace je 
do maximální výše 70 % celkové ceny.

„Předpokládáme, že dotační program 
bude v tomto smyslu pokračovat tak, 
jak budou přibývat připravené akce, 
které budou v souladu s vládní koncepcí 
ochrany proti suchu," uvedl ministr Mi-
roslav Toman. Dotační program pro prv-
ních sedm investičních akcí je začátkem 
realizace celé skupiny dalších opatření, 
která vyplynula z ministerské revize 
funkčnosti stávajících propojení a zjiš-
tění potenciálních možností dalších 
propojení vodárenských soustav. Z této 
revize mimo jiné vyplývá, že v příštích 
letech bude takto nutné investovat 
zhruba 20 miliard korun.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ 

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Zemědělská produkce České republi-
ky loni vzrostla o 9 miliard, pomoh-
la větší sklizeň brambor i vyšší ceny 
obilí

9. 1. 2020 Tisková zpráva – Celková 
produkce českého zemědělství v roce 
2019 vzrostla na 151 miliard korun. Ve 
srovnání s předešlým rokem je to o 9 
miliard více. Vzrostl i čistý důchod ze-
mědělského sektoru, zemědělcům však 
zároveň stouply náklady o 6 miliard na 
175 miliard korun.

„Produkce našeho zemědělství loni 
stoupla o 9 miliard korun. Velmi důle-
žitý je i nárůst čistého důchodu země-
dělského sektoru, tedy důchod očištěný 
o investiční dotace. Tento ukazatel se 
loni zvýšil ze 17 miliard, kterých dosáhl 
v předloňském roce, na více než 19 mi-
liard. Částka vyjadřuje nejen zisk země-
dělských podniků a prostředky k jejich 
rozvoji, ale u podniků fyzických osob 
i zdroj k obživě rodiny farmáře,“ řekl mi-
nistr Miroslav Toman.

Předpokládaná hodnota důchodu ze-
mědělské činnosti se započítáním in-
vestičních dotací se loni zvýšila o 8,3 % 
na více než 22 miliard korun. Přibližně 
52 % z toho připadne podnikům fyzic-
kých osob. Produkce českého zeměděl-
ství dosáhla loni 151 miliard korun, za-
tímco v roce 2018 to bylo 142 miliard. 
Na lepším výsledku se příznivě promítla 
dobrá sklizeň ozimých obilovin, kukuři-

ce, brambor, chmele, máku, zelí, mrkve, 
meruněk a třešní. Pozitivní pro zeměděl-
ce byly i prodejní ceny například obilo-
vin, chmele a většiny druhů zeleniny.

V živočišné výrobě mírně klesly ceny 
živého skotu, ceny prasat vzrostly 
a ceny drůbeže stagnovaly. Průměr ceny 
mléka byl v roce 2019 vyšší než předloni.

Zároveň zemědělcům meziročně 
vzrostly celkové náklady ze 169 miliard 
na 175 miliard tedy o 6 miliard. Podepsa-
ly se na tom především rostoucí platy 
a také vyšší nájmy za půdu a budovy.

Ekonomické výsledky českého ze-
mědělství v  roce 2019 vypracoval ve 
spolupráci s  MZe Ústav zemědělské 
ekonomiky a informaci. Jde o kvalifi-
kované statistické odhady, získané še-
třením v systému FADN. Tento systém 
propojuje ve velmi detailním rozlišení 
údaje o pracovních sílách, využití půdy, 
produkci, nákladech, dotacích, majetku 
a ostatních výdělečných činnostech, 
které jsou s fungováním zemědělského 
podniku spojené.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ 

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Příručka o podmínkách dovozu/vý-
vozu zemědělských výrobků a potra-
vin ve vztahu k zemím mimo EU

Příručku o podmínkách dovozu/vý-
vozu zemědělských výrobků a potravin 
ve vztahu k zemím mimo EU jsme se 
rozhodli umístit na naše webové strán-
ky z důvodu stále se opakujících dotazů 
vztahujících se k podnikání v segmentu 
vývozu a dovozu zemědělských a potra-
vinářských výrobků. Jedná se o základní 
zdroje informací a soupis adres, na nichž 
mohou podnikatelé, kteří hodlají začít 
vyvážet či dovážet zemědělské a potravi-
nářské položky, získat základní informa-
ce nezbytné k zahájení takovéto činnosti.

Odbor zahraničně obchodní spoluprá-
ce MZe vydává každoročně publikace 
s různým pohledem na realitu zahra-
ničního obchodu České republiky, které 
mohou být rovněž určitým vodítkem 
pro začínající podnikatele (k dispozici 
rovněž na webových stránkách MZe). 
Informační zdroje budou průběžně ak-
tualizovány.

Přílohy
Příručka o podmínkách dovozu/vývo-

zu (DOC, 106 KB)
Adresa: http://eagri.cz/public/web/

mze/ministerstvo-zemedelstvi/proex-
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portni-okenko/informacni-zdroje-o-pod-
minkach.html
ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, 19. 

12. 2019

Vláda odmítla nápad spojit minister-
stva zemědělství a životního prostředí

Ministři odmítli návrh, aby se sloučila 
ministerstva životního prostředí a ze-
mědělství. Přišlo s tím opoziční hnutí 
STAN. „V tuto chvíli to není dostatečně 
připraveno, aby se to mohlo zrealizovat,“ 
řekl ministr zemědělství za ČSSD Miro-
slav Toman. Předkladatelé návrhu podle 
vlády nevyčíslili hospodářské a finanční 
náklady navrhované změny. Poslanci za 
hnutí STAN navrhují sloučit minister-
stva životního prostředí a zemědělství 
od roku 2026. „V současné době jdou 
často zájmy ministerstva životního 
prostředí a ministerstva zemědělství 
proti sobě. Kdyby se část ze 30 miliard 
zemědělských dotací přesměrovala ve 
prospěch ochrany krajiny, kvality půdy 
a zadržování vody, prospělo by to,“ zdů-
vodnil pro iDNES.cz šéf poslaneckého 
klubu STAN Jan Farský návrh na vytvo-
ření nového ministerstva pro udržitelný 
rozvoj ze dvou stávajících.

Spojení obou úřadů je podle poslanců 
opozičního hnutí nezbytné kvůli zvýše-
ným nárokům souvisejícím s klimatic-
kou změnou. Ochrana a hospodaření 
s vodou a půdou by neměly být podle 
autorů v konfliktu. Nové ministerstvo 
by podle návrhu poslanců, který přes 
odmítavé stanovisko vlády posoudí Sně-
movna, řídilo Státní zemědělskou a po-
travinářskou inspekci, Státní veterinární 
správu, Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský, Českou plemenář-
skou inspekci, Českou inspekci životní-
ho prostředí a Český hydrometeorolo-
gický ústav. „Pro ministerstvo životního 
prostředí, které se má nyní soustředit 
na klimatické otázky, by rozhodnutí 
o sloučení s ministerstvem zemědělství 
představovalo jasný krok zpět. V minu-
losti byl podobný pokus realizován na 
Slovensku a selhal. Vydejme se spíše 

cestou Německa či Polska, které má od 
roku 2019 dokonce ministerstvo klima-
tu,“ napsala na Twitteru předsedkyně 
sněmovního výboru pro životní prostře-
dí za Piráty Dana Balcarová. Nápad slou-
čit ministerstva zemědělství a životního 
prostředí není nový. Před volbami to 
ve volebním programu slibovalo hnu-
tí ANO. Ještě před tím, už za bývalého 
premiéra Petra Nečase, o této variantě 
jednali politici pravicové koalice.
ZDROJ:IDNES.CZ/AUTOR: JOSEF 

KOPECKÝ/20. 1. 2020 

Předvánoční nákupy tvrdého alko-
holu

Koncem roku utrácejí čeští spotřebite-
lé ze všech potravinových skupin nejví-
ce za alkoholické nápoje. Jednoznačným 
favoritem v rychlosti růstu tržeb v pro-
sinci je tvrdý alkohol, který je hned po 
pivu druhým největším alkoholovým 
segmentem z hlediska obratu. Celkově 
v meziročním srovnání (listopad 2018 
až říjen 2019 vs. stejné období před ro-
kem) narostly prodeje tvrdého alkoholu 
jak v realizovaných tržbách (+3 %), tak 
i v objemu (+1 %). Celoroční prodeje tvr-
dého alkoholu atakují hranici 12 miliard 
Kč. Rychlejší růst tržeb oproti objemu je 
tažen pozvolným přesunem spotřebite-
lů ke kvalitnějším a dražším lihovinám, 
což je velmi dobře patrné na růstu ka-
tegorií, jako jsou třtinové rumy, whisky 
nebo gin. Největší kategorií v rámci li-
hovin v České republice jsou tuzemské 
rumy s celoročními tržbami více než 2,5 
miliardy Kč, které tvoří více než pětinu 
tržeb veškerého tvrdého alkoholu. Nic-
méně tuzemáky poslední dva roky spíše 
stagnují. Kategorie v nižších cenových 
relacích (tuzemáky, vodky, likéry, hořké 
bylinné likéry, vermuty apod.) vykazují 
stabilní nebo mírně rostoucí prodeje, za-
tímco kategorie, jejichž průměrná cena je 
výrazně vyšší, zaznamenávají dynamický 
nárůst prodejů a celkové tržby za tvrdý 
alkohol tak rostou. Výrazný příliv zákaz-
níků se zájmem o „prémiový“ alkohol sle-
dujeme mimo jiné v kategorii ovocných 

pálenek, jejichž tržby se oproti roku 2017 
zdvojnásobily. Před pěti lety dosáhly cel-
kové tržby za tvrdý alkohol okolo 9 mld. 
Kč, v posledním roce je to, již zmíněných, 
téměř 12 mld. Kč. Nárůst není jen v trž-
bách. V letech 2013 a 2014 Češi nakoupili 
na maloobchodním trhu zhruba 36 mili-
onů litrů tvrdého alkoholu, v posledním 
roce je to už přes 44 milionů litrů.

Tvrdý alkohol je celkově ohrožen 
z pohledu prodeje v promocích. Většina 
druhů tvrdého alkoholu se objevuje vy-
soko na nelichotivém žebříčku kategorií, 
které jsou nejvíce závislé na promocích. 
Zpravidla 3 - 4 kategorie tvrdého alkoho-
lu zaujímají „čestné“ místo v TOP 10 nej-
promovanějších kategoriích na našem 
trhu. U některých z nich to znamená 
prodej až 80 % veškerého objemu v pro-
moci. Tento problém přepromovanosti 
se týká zejména tuzemáků, hořkých by-
linných likérů a whisky. 
ZDROJ:SOCR.CZ, AUTOR: SOCR.CZ, 20. 12. 2019 

(KRÁCENO)

Češi v restauracích utratí víc než Slo-
váci i Němci 

Češi při návštěvě restaurací nešetří. 
Podle dat agentury Eurostat utratí v re-
stauracích, kavárnách či bistrech více 
peněz než občané většiny sousedních 
zemí. Čechy v tomto ohledu předstih-
nou jen Rakušané. Zatímco Češi nechají 
v gastro zařízeních v průměru 6,5 pro-
centa svých výdajů, Slováci 5,6 procen-
ta, Němci 4,3 a Poláci pouze tři procenta. 
Zato Rakušané si nad sklenicí, šálkem či 
talířem dopřávají. Za jídlo a pití venku 
utratí přes desetinu výdajů. Náruživěj-
šími venkovními konzumenty jsou v EU 
už jen Řekové, Malťané, Španělé a Irové. 
Ti takto utratí 14,4 procenta výdajů. Nej-
šetrnější z celé Unie jsou v tomto ohle-
du Rumuni s necelými dvěma procenty. 
Poláci jsou druzí nejstřídmější. Domác-
nosti v EU v roce 2018 utratily v restau-
racích, hospodách a kavárnách přes 600 
miliard eur (15,3 bilionu Kč).
ZDROJ:NOVINKY.CZ, AUTOR: PRÁVO, 

7. 1. 2020
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Burčák, Muškát moravský, č.š. 01/19, 
r.č. vinice: 772321/0103, vin. obec: Tý-
nec, vin. trať: Stará hora, č.š. 01/19

Burčák byl falšován nepovoleným pří-
davkem 13 % vody.

Obal: Plastová nádoba o objemu 50 l, 
nerezový tank

Množství výrobku v balení: 255 l
Výrobce: Ing. Petr Marada, Mikulčice 

598, 696 19, Česká republika
Místo kontroly: Ilona Malíková, Masa-

rykovo náměstí 205, 76361 Napajedla 
IČ: 00796794

BURČÁK červený
Burčák byl falšován nepovoleným pří-

davkem vody.
Obal: PET lahev+ šroubovací uzávěr
Distributor: VELBUR s.r.o., Běle-

hradská 858/23 120 00 Praha 2, IČO: 
29191840

Místo kontroly: VELBUR s. r. o., Po-
děbradská 297, 530 09 Pardubice, IČ: 
29191840

Burčák, Veltlínské červené ranné, 
země původu Česká republika, alk.: 
2-8% obj.

Burčák byl falšován nepovoleným pří-
davkem 21 % vody. Dále bylo v burčáku 
zjištěno nadlimitní množství etanolu 
z přidaného cukru.

Obal: plastová nádoba o objemu 100 
litrů

Množství výrobku v balení: 100 l
Výrobce: Jan Matoušek, Perná, Česká 

republika, IČ: 44172117
Místo kontroly: JAN MATOUŠEK, 

U Venuše, 691 81 Horní Věstonice, IČ: 
44172117

Země původu: Česko

Potraviny na pranýři 
(falšované víno a burčák – 
leden)
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Ve Francii zemřel profesor Dr. Pierre 
Galet 

Ve věku nedožitých 99 let zemřel ná-
sledkem infarktu v pondělí 30. prosince 
2019 v Montpellier mezinárodně uznáva-
ný ampelograf prof. Pierre Galet. Narodil 
se 28. ledna 1921 v Monaku, vyrostl v jižní 
Francii a vystudoval vinařství na univer-
zitě v Montpellier. Svou učitelskou kari-
éru zahájil na této univerzitě v roce 1946, 
kde se stal asistentem vinařství v Ecole 
Nationale Supérieure Agronomique de 
Montpellier (nyní Montpellier SupAgro).

Jeho první kniha o ampelografii, Précis 
d'ampélographie pratique, byla vydána 
v roce 1952 a získal za ni cenu OIV. Cen 
OIV získal pak za svého života více. Byl 
oceněn i jedním z nejvyšších francouz-
ských vyznamenání - Národním řádem za 
zásluhy v zemědělství ve třídě Komandér. 
P. Galet později knihu rozšířil na 3 500 
stran, čtyřdílné dílo, Cépages et vignobles 
de France (Odrůdy a vinice ve Francii), 
které vycházelo v letech 1956 až 1964. Dru-
hé vydání vyšlo v roce 1968 a třetí v roce 
1971. Čtvrté vydání vyšlo v roce 1976, páté 
v roce 1988. P. Galet procestoval řadu vi-
nařských oblastí v Evropě, Austrálii, sever-
ní Africe, Jižní Americe, Asii a Spojených 
státech, částečně proto, aby identifikoval 
odrůdy hroznů a pomohl urovnat právní 
spory týkající se těchto odrůd. 

Galetova práce je užitečná i v dnešním 
světě počítačů a testování DNA. Klasic-
kou ampelografii lze použít k rozlišení 
klonů stejné odrůdy, což není vždy mož-
né se sekvenováním DNA.
ZDROJ: OIV/AUTOR: LINDA JONES 

MCKEE/3.1.2020/JS

Jednání představen-
stva PIWI Internati-
onal 24. a 25. 1. 2020 
v Prien/Chiemsee (D)

Zasedání se uskutečnilo již v tradič-
ním místě i čase za účasti členů ze všech 

zemí v představenstvu zastoupených 
(D, CZ, I, A, CH). Navíc byli přizvanými 
hosty poradci představenstva. Po běžné 
agendě jako bylo schválení programu 
jednání, schválení protokolu z minulé-
ho jednání představenstva a ustanovení 
zapisovatele a předsedajícího byly pro-
jednány vnitřní organizační záležitosti 
PIWI International. Konkrétně to byl 
rozpočet za rok 2019 a návrh na rok 
2020, návrh na změnu stanov v souvis-
losti se změnou sídla ze Švýcarska do 
členské země EU (návrh se dokončí na 
příštím jednání představenstva) a také 
návrhy pro volby členů příštího předsta-
venstva v srpnu 2020. Projednány byly 
i možnosti použití loga PIWI Internati-
onal ze strany členů. Bylo oznámeno, že 
ve Švýcarsku vznikla národní zastřešují-
cí organizace PIWI Švýcarsko (jinak tam 
již existuje regionální organizace PIWI 
Wallis). 

Odpoledne následovalo představení 
návrhu nových webových stránek, stá-
vající stránky mají adresu  https://www.
piwi-international.de a  jsou na nich 
uvedeny například nejčastěji pěstované 
nové PIWI – odrůdy (PIWI – REBSOR-
TEN nebo PIWI VARIETIES) s tříděním 
podle zemí, barvy, názvu apod.

Dalším bodem jednání byla meziná-
rodní soutěž PIWI-Weinpreis. Počet 
vzorků neustále narůstá a tím rostou 
i náklady na hodnocení, proto budou 
ještě přehodnoceny účastnické poplat-
ky.  V roce 2019 byl 9. ročník soutěže 
obsazen 471 vzorkem vín ze 14 zemí svě-
ta. Ročníku předtím se zúčastnilo 147 vi-
nařů s 367 vzorky vín. Pravidla soutěže 
a výsledky devíti ročníků naleznete rov-
něž na výše uvedené webové adrese.

Druhý jednací den zahájil prezident 
Josef Engelhart zprávou o činnosti PIWI 
International za rok 2019. Vzpomněl 
mimo jiné následující aktivity:
•  24. a 25. 01. 2019: představenstvo PIWI 

International v Prien
•  28. 02. 2019: přednáška (J. Engelhart) 

o PIWI odrůdách v rámci semináře 
o ekologickém vinařství v LWG Veit-
shöchheim (Würzburg)

•  10. 03. 2019: představenstvo v Thal (CH) 
u Edyho Geigera, příprava sympozia

•  14. 03. 2019: představenstvo v Oppen-
heimu, příprava exkurze

•  17. 03. 2019: převoz vzorků vín na Hi-
bernal Fórum Šardice (Josef Engelhart)

•  14. 05. 2019: Skype interview s americ-
kým ovocnářským časopisem GOOD 
FRUIT o PIWI International (Sonja 
Kanthak)

•  1. 6. 2019: Hibernal Fórum Šardice 
s 20 vzorky vín od PIWI Internatio-
nal a přednáška S. Kanthak, překlad F. 
Mádl

•  6. 6. 2019: Účast na degustaci (J. En-
gelhart) „Best of Österreichische 
PIWIs“, Graz

•  09.07.2019: Účast čtyř osob v degustač-
ní porotě „BEST OF FR-PIWIs“ (Nejlep-
ší z freiburských PIWI)

•  9. - 11. 8. 2019: PIWI-jubileum se sym-
poziem a exkurzí ve Švýcarsku a Lich-
tenštejnsku, valná hromada

•  22. 8. 2019: degustace PIWI odrůd 
v Geilweilerhofu, jednání s Volkerem 
Freytagem

•  4. 9. 2019: den stolních PIWI odrůd 
v Garstadtu (D) s padesátkou účastní-
ků

•  10. 9. 2019: účast na prezentaci projek-
tu Vitifit na ministerstvu zemědělství 
v Berlíně

•  7. 10. 2019: degustace PIWI odrůd pro 
mezinárodní setkání žáků vinařských 
škol, Berufsschule Würzburg

•  1. - 3. 11. 2019: degustace soutěžních 
vzorků pro 9. Internationaler PIWI-
-Weinpreis, Bernau

•  17. 11. 2019: informační a degustační 
stánek na veletrhu oranžových a pří-
rodních vín v Mnichově

•  20. 11. 2019: 2. PIWI-Forum na Univer-
zitě Heilbronn

•  27. a 28. 11. 2019: informační a degus-
tační stánek na Winzer-Service-Messe 
v Karlsruhe, předání diplomů z PIWI-
-Weinpreis 2019 s německou královnou 
vína Angelina Vogt

•  20.12.2019: degustace PIWI odrůd 
(Sonja Geoffray) v Beaujolais pro 40 
francouzských vinařů

Ze zahraničí

Ze zahraničí 

 

 

Ve Francii zemřel profesor Dr. Pierre Galet  

Ve věku nedožitých 99 let zemřel následkem infarktu v pondělí 30. prosince 2019 v Montpellier 
mezinárodně uznávaný ampelograf prof. Pierre Galet. Narodil se 28. ledna 1921 v Monaku, vyrostl v 
jižní Francii a vystudoval vinařství na univerzitě v Montpellier. Svou učitelskou kariéru zahájil na této 
univerzitě v roce 1946, kde se stal asistentem vinařství v Ecole Nationale Supérieure Agronomique de 
Montpellier (nyní Montpellier SupAgro). 

Jeho první kniha o ampelografii, Précis d'ampélographie pratique, byla vydána v roce 1952 a získal za 
ni cenu OIV. Cen OIV získal pak za svého života více. Byl oceněn i jedním z nejvyšších francouzských 
vyznamenání - Národním řádem za zásluhy v zemědělství ve třídě Komandér. P. Galet později knihu 
rozšířil na 3 500 stran, čtyřdílné dílo, Cépages et vignobles de France (Odrůdy a vinice ve Francii), 
které vycházelo v letech 1956 až 1964. Druhé vydání vyšlo v roce 1968 a třetí v roce 1971. Čtvrté 
vydání vyšlo v roce 1976, páté v roce 1988. P. Galet procestoval řadu vinařských oblastí v Evropě, 
Austrálii, severní Africe, Jižní Americe, Asii a Spojených státech, částečně proto, aby identifikoval 
odrůdy hroznů a pomohl urovnat právní spory týkající se těchto odrůd.  

Galetova práce je užitečná i v dnešním světě počítačů a testování DNA. Klasickou ampelografii lze 
použít k rozlišení klonů stejné odrůdy, což není vždy možné se sekvenováním DNA. 

Zdroj: OIV/autor: Linda Jones McKee/3.1.2020/JS 

 

Jednání představenstva PIWI International 24. a 25. 1. 2020 v Prien/Chiemsee (D) 

Zasedání se uskutečnilo již v tradičním místě i čase za účasti členů ze všech zemí v představenstvu 
zastoupených (D, CZ, I, A, CH). Navíc byli přizvanými hosty poradci představenstva. Po běžné agendě 
jako bylo schválení programu jednání, schválení protokolu z minulého jednání představenstva a 
ustanovení zapisovatele a předsedajícího byly projednány vnitřní organizační záležitosti PIWI 
International. Konkrétně to byl rozpočet za rok 2019 a návrh na rok 2020, návrh na změnu stanov v 
souvislosti se změnou sídla ze Švýcarska do členské země EU (návrh se dokončí na příštím jednání 
představenstva) a také návrhy pro volby členů příštího představenstva v srpnu 2020. Projednány byly 
i možnosti použití loga PIWI International ze strany členů. Bylo oznámeno, že ve Švýcarsku vznikla 
národní zastřešující organizace PIWI Švýcarsko (jinak tam již existuje regionální organizace PIWI 
Wallis).  
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Dále se projednávaly plánované akce 
pro rok 2020 a v následujících letech:
•  21. - 23. 1. 2020: veletrh Agrovina 

v Martigny, Švýcarsko
•  20. 3. 2020: degustace PIWI odrůd pro 

holandské vinaře, Arnheim, Betuwse-
-Weindomain, Diederik Beker (Josef 
Engelhart)

•  březen 2020: 2. jednání představenstva 
PIWI International 2020 

•  3. a 4. 5. 2020: informační stánek s de-
gustací vín „Die Badische Weinmesse“ 
Offenburg, spolu s ECOVIN Bádensko

•  8. 7. 2020: účast v degustační porotě 
„Best of FR PIWIs“ ve Freiburgu

•  6. až 9. 8. 2020: PIWI-exkurze a volební 
valná hromada, Brandenbursko a Pol-
sko

•  25. 8. 2020: PIWI-seminář ve VIVAI-
-RAUSCEDO, Itálie

•  listopad 2020: 10. Internationaler 
PIWI-Weinpreis 

•  29. a 30. 1. 2021: představenstvo PIWI- 
International v Prien

•  4. až 6. 02. 2022: informační stánek 
s prezentací PIWI-vín na veletrhu In-
tervitis ve Štutgartu

Odpoledne byly podány zprávy o čin-
nosti z regionů a států:
•  Česko: Účast J. Sedla 8.3.2019 na akci 

“Freitag am Freytag“ (Pátek u Pátka) 
v Neustadt/Weinstr. přednáškou o vi-
nařství v České republice a nových PIWI 
odrůdách pro asi 100 německých vina-
řů s degustací vzorků vín PIWI odrůd. 
Organizace srovnávací degustace vzor-
ků vín z Moravy a Německa PIWI (mo-
ravských a švýcarských) a evropských 
odrůd v červnu ve Valticích. Překlad 
přednášky S. Kanthak na Hibernal Fóru 
v Šardicích v červnu (F. Mádl). Účast 

vzorky vín v mezinárodní soutěži PIWI 
Weinpreis 2019. Mimoto vyšla ve Vi-
nařském obzoru desítka článků k PIWI 
odrůdám, některé z nich i na webech 
www.wineofczechrepublic.cz, www.svcr.
cz a www.piwi-international.de. 

•  Rakousko: PIWI Rakousko má přibliž-
ně 100 členů a další přibývají. V červ-
nu byl uspořádán první ročník soutěže 
PIWI-vín „Neue/innovative Rebsorten“ 
za účasti 43 vinařství se 111 vzorky. 
V červenci účast informačním stánkem 
na „Bio-Wine-Festival“ v Klagenfurtu. 
V listopadu v Grazu velká degustace 
PIWI odrůd v rámci valné hromady 
Spolkového svazu vinařů Rakouska.
Podíl PIWI odrůd na celkové ploše 

vinic státu činí 1,2 %. Pro kvalitní víno 
je povoleno pět PIWI odrůd (Blüten-
muskateller, Muscaris, Souvignier gris, 
Rathay a Roesler) a 8 pro víno s názvem 
odrůdy: Bronner, Cabernet blanc, Do-
nauriesling, Donauveltliner, Johanni-
ter, Cabernet Jura, Pino Nova a Regent. 
V roce 2019 tvořily asi 5 % všech v Ra-
kousku vypěstovaných sazenic PIWI 
odrůdy, v rámci Štýrska dokonce 10 %.
•  Maďarsko: Mimo maďarských PIWI-

-odrůd se pěstují i německé PIWI-odrů-
dy Muscaris, Solaris, Hibernal a stolní 
odrůdy. Muscaris postupně nahrazuje 
odrůdu Irsai Oliver. Problémem je, že 
nemají révovou školku, která by se se-
riózně zabývala sazenicemi PIWI odrůd.

•  Itálie: 
PIWI Jižní Tyrolsko zorganizovalo 
v květnu degustaci bílých PIWI odrůd 
(přes 20 vzorků) s účastí asi 90 vinařů, 
v listopadu pak komentovanou degusta-
ci 18 červených PIWI vzorků pro 50 vi-
nařů. V červenci se uskutečnila třídenní 
exkurze do oblasti Friaul. V září členové 
navštívili ústavy v Laimburgu a Auer.

PIWI Trentino uspořádalo degustaci 
PIWI odrůd během veletrhu Vinifera 
v Trentu. 
PIWI Lombardia uspořádalo propagační 
akci v Miláně ve spolupráci s AIS (Ital-
ská asociace sommeliérů). Bylo zde více 
než 20 vinařství z 6 různých italských 
regionů a za účasti Piwi International 
se spoustou vín z celé Evropy. Více než 
1.000 specializovaných odborníků a no-
vinářů přijelo z Itálie i z jiných zemí. 
V květnu byly obdobné akce uspořádány 
v Bergamu a Brescii, ale v menším rozsa-
hu a s PIWI-víny z Lombardie. V Berga-
mu bylo přítomno více než 70 členů AIS 
a novinářů, v Brescii přes 50. V následu-
jících měsících akce pokračovaly v Turí-
ně a dalších italských městech.
•  Švýcarsko: K hlavním aktivitám roku 

2019 patřila příprava oslav dvacetileté 
existence PIWI International, prvního 
PIWI-sympozia a exkurze pro členy. 
Dále to byl vznik národní organizace 
PIWI Švýcarsko.

JIŘÍ SEDLO

Šumivá vína ve světě
Ve světě se produkuje ročně téměř 

18 mil. hl šumivého vína s narůstajícím 
trendem; za posledních deset let došlo 
nárůstu o 40 %. Pět největších produ-
centů zajištuje 74 % světového objemu: 
Francie 3,5 mil. hl (z toho 2,3 mil. hl tvoří 
šampaňské), Itálie 3,2 mil. hl (z toho 1,9 
mil. hl Prosecco), Německo 2,6 mil. hl, 
Španělsko 1,8 mil. hl a Rusko rovněž 1,8 
mil. hl (včetně obsazeného ukrajinského 
Krymu). Na světovém vývozu šumivé-
ho vína se objemem nejvíce podílí Itálie 
(44 %), s odstupem ji následuje Španěl-
sko (21 %) a Francie (18 %). Ve finančním 
vyjádření podílu na vývozu šumivého 
vína vypadá situace úplně jinak. Většina 
finančních prostředků putuje do Francie 
(53 %), do Itálie 21 % a Španělska 9 %.

Největším spotřebitelem šumivého 
vína je Německo (3,1 mil. hl), následuje 
Francie a Rusko (každá země 2,1 mil. hl), 
USA (1,7 mil. hl), Itálie (1,2 mil. hl) a Spo-
jené království (0,8 mil. hl).

K nejznámějším a produkcí největším 
druhům šumivého vína patří šampaň-
ské, Prosecco a Cava. Šampaňské vzniká 
v CHOP Champagne s plochou vinic té-
měř 33.800 ha, z toho 38 % tvoří odrůda 
Pinot noir, 32 % Mlynářka a 30 % Char-
donnay. Výnos je omezen na 10,6 t hroz-
nů z hektaru, roční produkce šampaň-
ského přesahuje 300 mil. lahví. Prosecco 

Z jednání představenstva PIWI International 24. 1. 2020 v Prien
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vzniká ve stejnojmenné CHOP s plochou 
vinic přibližně 17.500 ha, která je rozdě-
lena ještě do dalších tří oblastí. Celková 
produkce vína činí 2,1 mil. hl a přibliž-
ně 90 % z toho tvoří šumivé a perlivé 
víno. Prosecco se vyskytuje ve třech 
variantách: Spumante (šumivé víno), 
Frizzante (perlivé víno) a Tranquillo (ti-
ché víno). Cava se produkuje v objemu 
kolem 250 mil. lahví, z toho jen 95 mil. 
lahví se spotřebuje ve Španělsku, zbytek 
se vyváží.
JIŘÍ SEDLO, ZDROJ: VINUM 2019

V Rakousku se zruší daň ze sektu
Nový rok začíná zprávami pro rakous-

ké šumivé víno. Nová vláda předpokládá 
konečné zrušení daně ze šumivého vína 
během let 2020 - 2024. Zrušení daně ze 
šumivého vína bylo požadováno od jejího 
znovuzavedení v roce 2014. Konečné da-
tum zrušení a tím i ukončení nevýhody ra-
kouských producentů dosud nebyly stano-
veny. Do té doby bude šumivé víno, stejně 
jako šampaňské, nadále zdaněno. Výrobky 
Frizzante jsou osvobozeny od daně.
DER WINZER/7. 1. 2020/JS

V Lucembursku budou na lahvích 
vína QR kódy 

REMICH – Ministr zemědělství ozná-
mil zavedení sofistikovanějšího označo-
vání složek každé láhve vína a crémantu 
pomocí QR kódu. Od tohoto roku budou 
mít QR kód, jak oznámil v pondělí mini-
str zemědělství během novoroční recep-
ce Vinařského institutu. Cílem je zavést 
„přesnější a průhlednější označování“. 
Kód bude odkazovat díky chytrému 
telefonu na složky obsažené v lahvích. 
Další změnou, která se uskuteční letos, 
bude používání image národní značky 
AOP Moselle Luxembourgeoise, národ-
ní značky „pro každou láhev umístěnou 
na trh“, uvedla vláda. Tato normalizace 
musí podle úřadů působit jako rozlišo-
vací znak podle národní image značky. 
HTTP://WWW.LESSENTIEL.LU/13. 1. 2020/JS

Rychlý postup ekologického vinař-
ství v Lucembursku

Význam ekologického vinařství se 
mezi lety 2010 a 2019 zdvojnásobil, a to 

jak z hlediska počtu vinařů, tak z hle-
diska plochy vinic. Organické produkty 
jsou na vzestupu a to se nutně projevuje 
v jejich produkci. V roce 2010 biohrozny 
produkovali pouze tři vinaři a dalších 
pět bylo ve fázi přechodu. V loňském 
roce jich bylo již 14 a dva v konverzi. Co 
se týče plochy biovinic, je trend stejný, 
přičemž mezi lety 2010 a 2018 se zdvoj-
násobila. Ministr zemědělství připomněl 
opatření, která mají být ve prospěch 
ekologického zemědělství. Například 
podpory v rámci společné zemědělské 
politiky Evropské unie (SZP) nebo zvý-
šení prémie na ekologické vinařství, 
přičemž toto druhé opatření musí být 
schváleno Evropskou komisí. A koneč-
ně cílem změny prémie za zachování 
přírody je podpora ekologických metod 
a povzbuzení k upuštění od používání 
produktů na bázi glyfosátu.
HTTP://WWW.LESSENTIEL.LU/18. 1. 2020/JS

Letos ve Francích ledové víno ne-
vzniklo

Würzburg – Vzhledem k mírné zimě 
letos pravděpodobně ve Francích ledo-
vé víno nebude. Stává se stále častěji, 
že jsou ročníky, kdy ledové víno vůbec 
není nebo je jen malé množství. Napří-
klad ročníky 2016 a 2018 byly dobré pro 
ledové víno, ale v roce 2017 nebylo žád-
né.
PROPLANTA/8. 1. 2020/JS

V  Alsasku se hledá kompromis 
ohledně výnosu hroznů

Dojednaný návrh kompromisu sta-
novil pro rok 2020 výnos hroznů na 75 
hl/ha pro apelaci Alsace, tedy o 5 hl/ha 
méně než 80 hl obhajovaných Federací 
vinných sklepů (Fédération des caves 
vinicoles) a o 5 hl/ha více než 70 hl po-
žadovaných Syndikátem nezávislých vi-
nařů (Synvira). Představenstvo Asociace 
des viticulteurs d'Alsace (Ava) diskuto-
valo více než čtyři hodiny, než dosáh-
lo shody mezi všemi hráči ve výrobě. 
I když meziroční prodej vzrostl z nízké 
hladiny 910 000 hl v roce 2018 na 932 
000 hl v současnosti, produkce 2018 (1 
180 568 hl) a 2019 (1 028 000 hl) stále zů-
stává v přebytku. Kompromis tedy sta-
noví návrh výnosu do roku 2020 na 75 
hl/ha. Zvláštní pozornost byla věnována 
Tramínu a Pinot gris, dvěma odrůdám, 

které jsou v nadbytku. V roce 2020 se 
jejich výnos sníží na 70 hl/ha. 

Nyní se k návrhu ještě musí vyjádřit 
vinařské odbory a pak následuje hlaso-
vání na valném shromáždění Ava v po-
lovině března a v případě příznivého 
výsledku další hlasování členů CRINAO. 
Objevují se ale hlasy, jednání na základě 
výnosu dlouhodobě nic neřeší. Protože 
čím méně se vyrábí, tím méně se pro-
dává. Je třeba zabývat se budoucností, 
položit si otázky jako: odpovídají vína 
trhu? Je cílem prodávat v cenovém roz-
pětí 4 až 6 EUR (tím, že se produkuje 
více) nebo od 8 do 10 EUR (tím, že pro-
dukuje méně)? Nemělo by dojít k ino-
vaci směrem k pěstování jen dvou nebo 
tří odrůd? Tolik k debatám, o kterých se 
bude rozhodovat v rámci reflexe Alsaska 
2030.
HTTPS://WWW.VITISPHERE.COM/AUTOR: 

CHRISTOPHE REIBEL/10. 1. 2020/JS 

Španělsko v roce 2020 vysadí 4 750 
ha nových vinic 

V oficiálním věstníku ze dne 28. pro-
since 2019 španělské ministerstvo ze-
mědělství stanovilo kvótu odpovídající 
0,5 % plochy vinic pro výsadbu nových 
vinic v roce 2020. Stalo se tak, i když 
členské země mohou meziročně zvýšit 
plochu o 1 %. Ministerstvo zeměděl-
ství tak rozhodlo na doporučení Mezi-
profesní španělské vinařské organizace 
(OIVE). Rozhodnutí odráží určitou obe-
zřetnost ze strany španělských orgánů, 
což bylo patrné již minulý rok. Ve sku-
tečnosti na rok 2019 také schválili vý-
sadbu 0,5 % nových vinic. Žádostí bylo 
o celkové výměře 7 797 ha, z nichž bylo 
6 460 ha způsobilých, proto byla použi-
ta maximální hranice 5 ha na žadatele. 
Stejně jako v loňském roce má usnesení 
z roku 2020 další omezení pro některé 
apelace. DO Cava a DOC Rioja omezují 
svůj růst maximálně: v roce 2020 může 
podnik vysadit pouze 0,1 ha nových vi-
nic, v případě Cavy dokonce až do roku 
2022. Uvedeným cílem je chránit kvalitu 
těchto označení před „významnou deval-
vací“. Omezení se budou vztahovat také 
na další DO, zejména na Ribero del Due-
ro, Rueda, Carinena a baskická označení 
Arabako Txakolina, Bizkaiko Txakolina 
a Getariako Txakolina. 

Důsledky hojné sklizně roku 2018 na 
ziskovost zemědělských podniků a ne-
gativní dopad opakujících se cenových 
výkyvů na image odvětví a jeho udrži-
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telnost, povzbudily profesní organizace 
a úřady, aby zavedly opatření ke zlepše-
ní stability a kvality vinařského odvětví, 
zejména v segmentu vín bez zeměpisné-
ho označení. Některá z těchto opatření 
již byla provedena, jiná se použijí od 
sklizně 2020.   
HTTPS://WWW.VITISPHERE.COM/AUTOR: 

SHARON NAGEL/9. 1. 2020/JS

Americké a evropské odvětví vína 
spolupracují na volném obchodu 
s vínem

Vinařský institut v Kalifornii/USA 
a Comité Européens des Entreprises 
Vins (CEEV) zveřejnili společné pro-
hlášení vyzývající evropské a americ-
ké orgány, aby umožnily volný obchod 
s vínem. Ve svém společném prohlášení 
vyzývají Spojené státy a Evropskou unii, 
aby nezatahovaly vinařský průmysl do 
obchodních sporů, které s vinařstvím 
nesouvisí. Rovněž požadují okamžité 
a úplné zrušení cel na víno, podobné do-
hodě o lihovinách, která je v platnosti 
od roku 1995. CEEV také zdůrazňuje vý-
znam vývozního trhu na obou stranách 
Atlantiku, z čehož těží jak EU, tak ame-
rické společnosti obchodující s vínem. 
Tyto vývozní trhy s objemem obchodu 
vínem 5,33 miliardy USD (4,66 miliardy 
EUR) jsou významným ekonomickým 
faktorem pro obě ekonomiky. 
DDW/16. 1. 2020/JS

Svaz vinařů Porýní-Hesenska poža-
duje náhradu škody místo represiv-
ních sazeb

Německá politika by se nyní měla sna-
žit o nekonvenční řešení, navrhuje vi-
nařský svaz. Vyrovnávací platba za zvý-
šená cla v USA by mohla být založena 
na výši očekávaných cel a mohla by být 
financována z roční dividendy německé 
účasti ve skupině Airbus. Pozadí 25 pro-
centních sankčních sazeb zavedených 
v říjnu minulého roku je rozhodnutí 
Světové obchodní organizace (WTO), že 
Spojené státy mohou uvalit sankční cla 
na dovozy v hodnotě 7,5 miliardy USD 
pro výrobce letadel Airbus z důvodu 
nezákonných dotací EU. V Německu je 
nejvíce postižena největší německá vi-
nařská oblast v Rheinhessen. Doposud 
v obchodním konfliktu nedošlo k žád-
nému řešení – nyní se dokonce mluví 

o zvýšení současných sankčních sazeb 
na 100 procent. 
PROPLANTA/16. 1. 2020/JS

Daň z dovezeného vína v USA – Fran-
cie odmítá pomáhat vinařskému prů-
myslu

Požadavek vinařů po francouzském 
státu byl jasný: po zavedení americké 
daně chtěli finanční kompenzaci. Poža-
dují rychlé zřízení národního vyrovnáva-
cího fondu, který by kompenzoval ztrátu 
způsobenou americkou daní z francouz-
ských vín. Ministerstvo zemědělství to 
odmítlo. Ministerstvo zemědělství nebu-
de vyplácet žádnou finanční pomoc vi-
nařům po 25 % zdanění francouzských 
nešumivých vín pod 14 % alkoholu od 
18. října 2019. Loni v říjnu francouzští 
vinaři požadovali od státu minimálně 
250 milionů EUR, což odpovídá 25 % 
hodnoty tichého vína vyvezeného do 
Spojených států. Stejná částka byla na-
hlášena Evropské komisi pro pomoc. Věc 
se zpracovává, pravděpodobnost získání 
je nízká. Když francouzský stát vyplatil 
společnosti Airbus nezákonné dotace, 
musí převzít i vedlejší následky. 
HTTPS://WWW.VITISPHERE.COM/CLAIRE 

FURET-GAVALLET/17. 1. 2020/JS

Evropské vinařské společnosti žádají 
dohodu o volném obchodu s Vietna-
mem

Dohoda stanovuje, že po sedmiletém 
přechodném období budou cla na víno 
a lihoviny zcela zrušena. V současnos-
ti činí cla na tichá a šumivá vína 50 %, 
k nim se připočítávají spotřební daně ve 
výši 25 % a 10 % DPH. Kromě tohoto 
opatření se Vietnam zavazuje odstranit 
určité technické překážky uvnitř země. 
Pokud jde o vína, dohoda stanoví, že ne-
bude při vydávání distribučních licencí 
uplatňovat diskriminační kvantitativní 
nebo kvalitativní omezení. Obecněji se 
vietnamské orgány zavazují usnadňovat 
uvádění vín a lihovin na trh a podporo-
vat spravedlivější hospodářskou soutěž. 
Například po vstupu dohody v platnost 
bude chráněno 86 evropských zeměpis-
ných označení. 

Vietnam rozhodně nepatří mezi před-
ní destinace pro vývoz francouzského 
vína, ale jeho domácí trh je dynamický 
s významným potenciálem rozvoje. Vi-

etnam dovezl v roce 2018 vína v celkové 
hodnotě 72,4 milionu EUR, což odpovídá 
spotřebě 0,48 litru na osobu a rok. Rych-
lý růst supermarketů, vyhledávaných 
mladými Vietnamci, nabízí nové vyhlíd-
ky na vývoj spotřeby vína.
 WWW.VITISPHERE.COM/AUTOR: SHARON 

NAGEL/21. 1. 2020/JS

Australské požáry spálily třetinu vi-
nic v Adelaide Hills

Vinaři ve vinařské oblasti Adelaide 
Hills v jižní Austrálii hodnotí stav svých 
vinic poté, co koncem minulého měsí-
ce prošla oblast smrtícím ohněm. Bylo 
zasaženo více než 60 vinic a vinařství, 
přičemž někteří vinaři ztratili veškerou 
svoji úrodu jen pár měsíců před začát-
kem sklizně. Ohně jsou součástí stovek 
požárů, které již několik měsíců hořely 
po celém kontinentu. Rekordní teploty 
v kombinaci s probíhajícími suchy a vel-
kým větry se postaraly o jedno z nejzá-
važnějších postižení požárem v zemi. 
Doposud zemřelo nejméně 18 lidí a spá-
leno bylo více než 14,6 milionu akrů (5,8 
mil. ha) půdy. Plameny pohltily celá 
města a vyslaly do vzduchu masivní ob-
laky kouře, čímž znehodnotily ovzduší.

Adelaide Hills je jednou z nejznáměj-
ších australských vinařských oblastí. 
Nachází se v pohoří Mount Lofty a hra-
ničí s údolím Barossa na severu a na jihu 
s McLaren Vale. V regionu se nachází 
90 různých odrůd révy na asi 8.150 akrů 
(3.260 ha) vinic. Vinaři stále hodnotí 
rozsah škod. Ví, že 30 procent vinic v re-
gionu bylo v oblasti požáru, ale škody 
na nich musí být ještě stanoveny. Ztráta 
letošní úrody by mohla pro některé vi-
naře znamenat bankrot. Již minulý roč-
ník 2019 představoval poloviční sklizeň 
v oblasti. Obnovení vinařského průmys-
lu může trvat roky. Nejenom spálené vi-
nice, ale i ty poškozené pokud se zotaví, 
nepřinesou úrodu až do roku 2022. 
WWW.WINESPECTATOR.COM/AUTOR: 

AUGUSTUS WEED/3. 1. 2020/JS

Brazilská vláda se snaží chránit svá 
vína

Španělští dobyvatelé v Brazílii nedá-
vali vinařství velký význam, ale první 
portugalští osadníci, kteří se následně 
usadili v zemi, se již postarali o vybudo-
vání vinic. Příchod italských přistěhoval-
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ců v poslední čtvrtině 19. století zname-
nal začátek vzestupu odvětví. Země má 
více než dvojnásobnou plochu vinic než 
Nový Zéland, ale pouze asi 15% je osá-
zeno druhem Vitis vinifera, zbytek jsou 
americké druhy s nižší enologickou hod-
notou (především Vitis labrusca), takže 
produkce kvalitního vína stejně jako 
jeho vývoz je menší, než by se očekáva-
lo. Brazilská vláda do brazilského vína 
vloží 29 milionů EUR, aby se vypořáda-
la s obchodní dohodou mezi Evropskou 
unií a Mercosurem. V rámci programu 
s názvem Modervitis vytváří brazilská 
vláda fond, který bude použit na pod-
poru brazilského vinařství proti dová-
ženým vínům. Účelem je řešit rostoucí 
mezinárodní konkurenci, protože tato 
obchodní dohoda otevírá dveře tradič-
ním výrobcům v Evropě.

Obchodní dohoda mezi EU a Mercosu-
rem uvádí, že evropské víno vstoupí za 
osm let do Brazílie bez dovozních daní. 
U šumivého vína je toto období o něco 
delší: 12 let. Již pod tlakem argentin-
ských a chilských vín, která přicházejí 
do Brazílie bez cla a jsou často levnější 
než místní produkce, nemůže národní 
průmysl přežít, pokud evropští konku-
renti rovněž budou těžit z dohody o vol-
ném obchodu. Ve snaze zmírnit možné 
škody vláda slíbila vytvoření fondu, kte-
rý by pomohl modernizovat brazilský 
vinařský průmysl. K tomu má být vy-
členěno přibližně 130 milionů reais (asi 
29 milionů EUR) z daní z průmyslových 
produktů na vytvoření fondu s názvem 
Modervitis, který bude použit na pod-
poru vinařství. Tato strategie má být 
dočasná a není součástí jednání s EU. 
Fond bude pravděpodobně zřízen v roce 
2020, ještě předtím, než Kongres ratifi-
kuje obchodní dohodu s EU. Na každých 
10 lahví vína prodávaných dnes v Brazílii 
pochází ze země pouze jedna. Téměř po-
lovina dovozu pochází z Chile.
HTTPS://WWW.DIARIODECUYO.COM.

AR/7. 1. 2020/JS

V produkci bílého vína jsou Slovinci 
téměř soběstační

V obchodním roce 2017/2018 dosa-
hovala ve Slovinsku míra soběstačnosti 
v produkci a spotřebě vína 91%, u bílých 
vín jako celku pak dokonce 98%. Slovin-
ští vinaři vyprodukovali v obchodním 
roce 2017/2018 téměř 625 tis. hl vína. 
Více než dvě třetiny (68%) připadaly na 
bílá vína. Vína s chráněným označením 

původu představovala největší podíl 
domácí produkce, když toto označení 
získalo celkem 420 tis. hl vín, tj. 67%. 
Celková domácí spotřeba vína dosáhla 
685 tis. hl, bílá vína tvořila necelé dvě 
třetiny (64%). Nejčastější bílou odrůdou 
je Ryzlink vlašský, z modrých pak Refo-
šk. Průměrný Slovinec vypil v roce 2018 
celkem 33 litrů vína, z toho bylo nece-
lých 21 litrů vína bílého. Odhadovaná 
sklizeň hroznů v roce 2019 je přibližně 
o 15% nižší než v rekordním roce 2018, 
avšak vyšší než v roce 2017.
ZDROJ: STATISTIKA A MY 12-2019/BIT.

LY/2DAA7RH

V Porýní-Falci se meziročně zvýšila 
plocha vinic o 0,2 %

Mezi lety 2017 a 2018 se zvýšila plo-
cha vinic ve spolkové zemi Porýní-Falc 
o 153 ha na 64.423 ha (63 % vinic Ně-
mecka). Bílé odrůdy se pěstují na 46.347 
ha a modré na 18.076 ha. Nejčastější od-
růdou je Ryzlink rýnský (17.751 ha), je-
hož plocha meziročně narostla o 117 ha. 
Nejvíce pěstovanou modrou odrůdou je 
Dornfelder (6.937 ha), ale jeho plocha 
klesla o 118 ha. Největší vinařskou ob-
lastí Německa zůstává Porýní-Hesensko 
(Rheinhessen) s 26.854 ha vinic a mezi-
ročním nárůstem o 96 ha. 
DDW/24-2019/JS

Nizozemsko má již třetí chráněné 
označení původu pro víno

Název tohoto třetího CHOP zní „Ambt 
Delden“ a nachází se v provincii Overij-
ssel. Produkuje bílá, červená i růžová 
vína, šumivá a likérová vína a víno ze 
zaschlých bobulí.
DDW/25-26-2019/JS

DOP Valdepeñas zvyšuje podíl mod-
rých hroznů ve svém víně

Ve španělském víně CHOP Valdepeñas 
bylo regulační radou schváleno zvýšení 
podílu červeného vína z 50 % na 85 %.  
Důvodem ke snížení podílu bílého vína 
je přizpůsobení se trhu. Regulační rada 
rovněž upravila analytické limity týka-
jící se maximálního obsahu oxidu siři-
čitého a maximálního celkového obsa-
hu alkoholu, částečně za účelem jejich 

přizpůsobení předpisům EU (nařízení 
v přenesené pravomoci č. 2019/934).
HTTPS://WWW.CLM24.ES/9. 1. 2020/JS

Vzájemná ochrana zeměpisného 
označení původu s Čínou

Po 13 letech vyjednávání mezi EU a Čí-
nou bylo dosaženo vzájemné ochrany 
zeměpisného označení původu. Dohoda 
zahrnuje stovku evropských a stovku 
čínských produktů.
ZDROJ: KOMISE EU 

Alternativy ke glyfosátu ve vinař-
ství: zpráva INRAE   o ekonomickém 
hodnocení postupů kontroly plevelů

Francouzská organizace INRAE zve-
řejnila ekonomické hodnocení alter-
nativních postupů proti plevelům ve 
vinicích při srovnání s glyfosátem. Tato 
odborná práce byla provedena na žádost 
francouzského předsedy vlády ve spolu-
práci s ministerstvy zemědělství a eko-
logie. Cílem je poskytnout informace 
o ekonomických dopadech vyloučení 
glyfosátu. Vinohradnictví je odvětví, 
které značně využívá glyfosát. V roce 
2017 umožnila zpráva INRAE (dříve 
INRA) počáteční identifikaci použití 
glyfosátu ve vinařství a možné alterna-
tivy. Odhaduje se, že množství glyfosátu 
ve vinohradnictví se pohybuje od 400 do 
1000 g/ha. Toto číslo lze získat při po-
rovnání údajů o prodeji (Národní data-
báze prodeje pesticidů). Mapa množství 
na hektar, kterou na základě těchto úda-
jů stanovila Generální komise pro udr-
žitelný rozvoj, tedy ukazuje, že oblasti, 
které spotřebovávají nejvíce glyfosátů 
(více než 1 kg/ha), odpovídají převážně 
vinohradnickým oblastem.

Aby se dostali dále v hledání alterna-
tiv a hodnocení jejich nákladů, byly pro-
vedeny dva projekty:
•  na jedné straně přehled publikovaných 

studií na toto téma;
•  na druhé straně statistické zpracování 

průzkumu dobré praxe ve vinohradnic-
tví z roku 2017 s odhadem nákladů na 
každý zásah.

Nakonec zpracování údajů FADN v ob-
lasti vinařství umožňuje porovnat rozdíly 
nákladů mezi jednotlivými postupy s ohle-
dem na hospodářské výsledky vinařů.
HTTPS://AGRICULTURE.GOUV.FR/15.1.2020/JS
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Glyfosát: vyčíslení vícenákladů při 
jeho nepoužívání ve vinohradnictví

Podle analýzy společnosti INRAE 
zveřejněné ve středu 15. ledna by ne-
používání glyfosátu a přechod na me-
chanickou kultivaci zvýšily průměrné 
dodatečné náklady o 7,1 %.  Přibližně na 
80 % plochy francouzských vinic se po-
užívá chemický herbicid, z toho glyfosát 
na třech čtvrtinách z nich. Vícenáklady 
vychází na 210 EUR na hektar pro širší 
spony a 408 EUR/ha pro užší spony vi-
nic. Zákaz používání glyfosátu ve fran-
couzských vinicích by tak podle dat 
FADN znamenal snížení příjmů vinařů 
před zdaněním o 2 až 18 %, v průměru 
o 10,6 %.
THE ENVIRONMENTAL JOURNAL/AUTOR: 

ROMAIN LOURY/20. 1. 2020/JS

Oregano proti plísni révy
Ve Švýcarsku zkoušeli ve vinařské 

škole v Changins a v zemědělské škole 
v Ženevě oregano (dobromysl obecná, 
Origanum vulgare), tedy jeho esenciální 
olej, jako postřik proti plísni révy. Pokusy 
prováděli na odrůdě Chrupka bílá, kterou 
naočkovali plísní révy a pak postříkali 
roztokem obsahujícím olej z oregana. 
Zjistili, že dochází k vyvolání imunit-
ních odpovědí vůči plísni. Vyvolávají je 
éterické oleje byliny. Aplikace by mohla 
být možná například pouhou výsadbou 
rostlin ve vinicích nebo instalací orega-
nových difuzorů do řádků, ale je to stále 
ve fázi výzkumu. Ukazuje se, že esenciál-
ní olejové páry jsou účinnější než kapal-
ná fáze, kdy během 24 hodin dochází ke 
snížení vývoje plísně o 95 %. Platí to ale 
jenom pro první fáze infekce, je-li doba 
kontaktu s olejem příliš dlouhá, může 
mít éterický olej fytotoxické účinky a na-
rušovat fotosyntetickou aktivitu révy.

Při studiu molekulárních mechanismů 
umožňujících révě zvládnout infekci plís-
ní fumigací oreganem odhalili švýcarští 
vědci aktivaci a expresi genů imunitního 
systému Chrupky bílé. Tyto geny uvolňují 
hormony, což vede k syntéze fenylpropa-
noidů, včetně flavonoidů a stilbenů (včet-
ně resveratrolu). Hromadění těchto mo-
lekul v révě je známkou odolnosti vůči 
biotickým a abiotickým stresům. Zatím 
však není známo, zda oregano účinkuje 
na révu nebo na patogen.
HTTPS://WWW.VITISPHERE.COM/AUTOR: 

ALEXANDRE ABELLAN/JS

Ekologické peklo, komentují lidé bo-
bule hroznů v plastu 

Jde o tradici, říkají firmy Oblíbený no-
voroční zvyk Španělů, kteří během od-
bíjení půlnoci spořádají 12 bobulí révy 
vinné, je zároveň velkou výzvou pro 
prodejce. Ti milovníkům této tradice 
nabízejí nejrůznější předpřipravená ba-
lení takzvaných "uvas de la suerte", tedy 
hroznů štěstí. Některým zákazníkům 
se ovšem nezamlouvá, že těch několik 
málo odpočítaných kuliček se výrobci 
nezdráhají balit do krabiček z plastů. Je 
k neuvěření, že dnes existují firmy, které 
s touhou profitovat nadužívají plastové 
obaly u naprosto absurdních prezentací. 
Na první pohled plastová balení obsahu-
jí pouhých 12 bobulí bezsemenných, či 
se semínky. Konzumentovi mají podle 
popisu do nového roku přinést štěs-
tí, práci, přátelství, spokojenost, lásku 
a peníze. "Hroznové bonboniéry" přitom 
vyvolávají podobný dojem jako fotogra-
fie zejména ze zahraničních obchodů, 
které již dříve proběhly médii. Šlo třeba 
o oloupané pomeranče balené v plasto-
vých krabičkách nebo oloupanou cibuli 
v igelitu. V Česku vzbudila v roce 2018 
negativní ohlasy společnost, která při-
pravovala zásilky pro státem dotovaný 
program Ovoce do škol. Ovoce totiž 
bylo zabaleno v nepřiměřeném množ-
ství plastů. Firma se bránila, že při jiném 
způsobu balení by jí hrozila pokuta od 
hygieniků. Jiní dodavatelé si přitom vy-
stačili s papírovým obalem. V současné 
době se přitom firmy i vlády po celém 
světě snaží s epidemií plastů bojovat. 
ZDROJ:AKTUALNE.CZ, AUTOR: PAVLA 

ADAMCOVÁ, 7. 1. 2020 (KRÁCENO)

Kůže rostlinného původu ze slupek 
bobulí

„Rostlinná kůže“ je možným řešením 
ke snížení utrpení zvířat a nákladů na 
energii při výrobě „pravé kůže“. Získává 
se z různých rostlin, jako jsou ananas, 
houby, banány nebo hrozny révy a má 
stejné vlastnosti jako zvířecí kůže. Nový 
italský start-up Vegea vytvořil biomate-
riál, textilii získanou ze slupek a semen 
hroznů révy vinné. Itálie představuje 
18 % světové produkce vína, takže moh-
la investovat do využití „odpadu“ při 
produkci vína. Testovací fáze ukázala 
dobré výsledky, protože kůže je velmi 
odolná , natolik, že ji lze použít ve světě 

módy, na nábytek a dokonce i na auto-
sedačky! 
WWW.RTBF.BE/15. 1. 2020/JS

Evropské zemědělství „zezelená“, 
bojí se rolníci

Evropská unie se bude v příštím roce 
blížit k rozhodnutí, jak se má nadále ří-
dit financování evropského zemědělství. 
Rámec pro udělování dotací pro farmáře 
určí společná zemědělská politika EU na 
následující sedmileté období. „Zásadním 
pro rozhodování bude, jak moc má být 
zemědělství nadále zelené,“ řekl Dení-
ku analytik Petr Havel. Sami sedláci se 
zvýšení vlivu ekologie na jejich podni-
kání obávají. Proti „zezelenání“ oboru 
již demonstrovali farmáři v Nizozemsku, 
Francii či Německu. „Dávat větší důraz 
na hospodaření šetrnější k životnímu 
prostředí než dnes by bylo samozřejmě 
žádoucí, ale když se to přežene, výsledky 
mohou být z mého pohledu až katastro-
fální,“ obává se Havel. Podle něj by tak 
„příliš zelené“ zemědělství znamenalo, 
že by podniky svázala řada dalších re-
gulací a zákazů. „Jeho produkty by sice 
byly úžasně bezpečné a výborné, ale 
nebyly by cenově konkurenceschopné. 
Zákazníci by zřejmě dávali přednost lev-
nějším výrobkům z dovozu, u nichž by 
kvalita nebyla zdaleka jistá. Ve výsledku 
by Evropa svůj problém jenom přenesla 
někam jinam a ještě by to neměla pod 
kontrolou,“ obává se Havel.

Čeští vyjednávači prosazují také 
usnadnění administrativy související 
s dotacemi. „Abychom nemuseli každý 
rok hlásit milion číselných údajů, ale 
bylo to třeba jednou za dva roky, nebo 
nějakou zjednodušenou formou,“ řekl 
Deníku náměstek ministra zemědělství 
Jiří Šír, jenž má vyjednávání na starosti. 
Nyní podle Šíra členské státy i EP zpra-
covávají podklady pro vyjednávání, kte-
ré zřejmě vypukne nejdříve v polovině 
příštího roku. „Finalizace dohody může 
být hotova rámcově v první polovině 
roku 2021,“ očekává náměstek. 
ZDROJ:AGRIS.CZ, AUTOR: JIŘÍ JANDA, 

30. 12. 2019 (KRÁCENO)

Kdo vás krmí? My! Němečtí farmáři 
mají zelených regulací po krk

Zemědělci v Německu se bouří pro-
ti připravované reformě zemědělství, 



14Vinařský věstník 1/2020 zpět

která podle nich zavádí nová opatření 
na ochranu životního prostředí na je-
jich účet. Roste tak napětí mezi farmáři 
a ekologickými aktivisty, podle nichž má 
zemědělství na naši planetu devastující 
dopady. Protesty farmářů i ekologických 
aktivistů poznamenaly minulý týden 
zahájení tradičního zemědělského ve-
letrhu Grüne Woche v Berlíně, který se 
pořádá už od roku 1926. V pátek vyjely 
do ulic německých měst tisíce traktorů 
a na mnoha místech zablokovaly dopra-
vu. Farmářské odbory Land schafft Ver-
bindung (LSV) tak protestovaly proti 
chystané reformě zemědělství, která má 
výrazně omezit používání hnojiv a pesti-
cidů a zavádí nové značení masa. Cílem 
je zlepšit podmínky v chovech dobytka 
a ochránit hmyz, kterého v důsledku 
moderního zemědělství valem ubývá. 
Ochrana životního prostředí je dnes 
u našich sousedů politickým tématem 
číslo jedna. Farmářům se ale nelíbí, že 
náklady na nová opatření výrazně sní-
ží jejich výnosy. „Nezapomeňte: farmáři 
vás živí,“ hlásaly transparenty na páteč-
ních protestech. „Žádné farmy, žádné 
jídlo, žádná budoucnost,“ znělo jedno 
z dalších hesel. Ještě větší protest zažilo 
hlavní město loni v listopadu, kdy zde 
40 000 zemědělců demonstrovalo proti 
byrokracii, nízkým výdělkům a zpřísňo-
vání pravidel na ochranu životního pro-
středí. Do Berlína tehdy dorazilo 8 600 
traktorů.

V sobotu se ozvala druhá strana bari-
kády. U Braniborské brány se shromáž-
dilo asi 27 tisíc ekologických aktivistů, 
aby demonstrovali za radikální změnu 
německého zemědělství. „Zemědělský 
průmysl pohání klimatickou změnu 
a společenské konflikty – musíme to za-
stavit!“ hlásali organizátoři demonstra-
ce ze spolku Wir haben es satt! (Máme 
toho dost!). Ten požaduje hlubší refor-
mu, která by více podporovala malé 
farmáře a ekologické zemědělství. Mi-
nistryně zemědělství Julia Klöcknerová 
vyzvala obě znepřátelené strany k jed-
nání. „Město a venkov musí spojit síly,“ 
nabádala politička CDU naštvané farmá-
ře a aktivisty, mezi nimiž v posledních 
měsících vznikají čím dál hlubší příkopy. 
„My jsme dialogu s farmáři otevření, ale 
musíme mít společný cíl, a tím je eko-
logická změna. Někdy mám dojem, že 
jim o to nejde,“ brání se mluvčí spolku 
Wir haben es satt! Saskia Richartzová. 
„Tihle lidi o zemědělství vůbec nic neví,“ 
poznamenal zase na adresu aktivistů 
22letý braniborský farmář Mark, který 
v pátek přijel demonstrovat do metro-

pole. Ekologické aktivisty napomenul 
i spolupředseda Zelených Robert Ha-
beck. Podle něj nelze dělat ze zemědělců 
padouchy. „S morálním opovržením se 
nikam nedostaneme,“ prohlásil. Refor-
ma je však podle něj potřeba. „Menší 
ochrana zvířat a klimatu není odpově-
dí,“ dodal podle agentury AFP populární 
politik.
ZDROJ: IDNES.CZ, 22. 1. 2020

Ministryně zemědělství Dolního Sas-
ka podpořila možnost zavedení daně 
na maso s cílem snížit jeho spotřebu 
a zmírnit tak dopady na životní prostře-
dí. Cílem daně by mělo být snížení spo-
třeby některých druhů masa a zmírnění 
dopadů na klima a životní prostředí, což 
by zemědělskému sektoru pomohlo na 
cestě k více environmentálně příznivé-
mu sektoru.
ZDROJ: ZPRAVODAJ PK ČR 4/2020

Britské úřady doporučují omezit 
konzumaci masa a mléka o pětinu 

Lidé v Británii by měli v rámci boje 
s klimatickými změnami o pětinu ome-
zit konzumaci hovězího, skopového 
a  mléčných produktů. Jen tak bude 
možné zajistit uhlíkovou neutralitu brit-
ského hospodářství, které chce Londýn 
dosáhnout do roku 2050. Ve své zprávě 
to podle zpravodajského serveru BBC 
uvedla komise pro klimatickou změnu 
zřízená britskou vládou. Komise v do-
kumentu nabádá úřady, aby ve všech 
veřejných jídelnách vždy nabízely ales-
poň jeden pokrm čistě rostlinného pů-
vodu. Upozorňuje však, že pokud lidé 
nezmění svoje stravovací návyky dob-
rovolně, bude možná nutné zavést na 
maso a mléko zvláštní daň, jež by měla 
občany od konzumace živočišných pro-
duktů částečně odradit. Zpráva tak do-
poručuje například vysazování nových 
lesů na pastvinách, které v budoucnu 
uvolní ubývající dobytek, a vyzývá k ob-
novování rašelinišť, v nichž se ukládá 
velké množství skleníkových plynů. 
Nabádá rovněž farmáře, aby chytřeji 
využívali hnojiva a více se spoléhali na 
zvířecí hnůj. Lidé by podle zprávy také 
měli lépe nakládat s potravinami a sní-
žit množství vyhozeného jídla o 20 pro-
cent. Ačkoliv britská asociace farmářů 
s některými doporučeními souhlasí, 

nepovažuje snížení živočišné produk-
ce za účinné opatření. Podle některých 
ekologických aktivistů je naopak plán 
málo ambiciózní a jeho doporučení ne-
jdou dostatečně daleko. Britská konzer-
vativní vláda přijala závazek dosáhnout 
uhlíkové neutrality do roku 2050 loni 
v červnu. 
ZDROJ:EKOLIST.CZ, AUTOR: ČTK, 24. 1. 2020 

(KRÁCENO)

Dánští vědci vyvinuli čistě rostlinný 
jogurt obsahující pouze tři ingredience. 
Vědci vyvinuli jogurt ze tří složek – só-
jového nápoje, pivovarnického sladu 
a baktérií kyseliny mléčné z rostlinných 
materiálů. Odvětví náhražek živočišné-
ho mléka stále roste a je z velké části 
tvořeno produkty vyrobenými ze sóji, 
kokosu, rýže, a ovsa, ale roste i kategorie 
náhražek sýrů, zmrzlin a jogurtů.
ZDROJ: ZPRAVODAJ PK ČR 4/2020

Itálie představí alternativní systém 
značení nutričních hodnot potravin, 
odmítá systém NutriScore Italská vláda 
opakovaně vyjádřila nesouhlas se zave-
dením systému značení potravin pomo-
cí NutriScore, tento systém by mohl mít 
negativní dopad na italskou produkci 
olivového oleje a sýrů, a to vzhledem 
k vyššímu obsahu tuku v těchto potravi-
nách. Nový italský systém by měl být za-
ložen na doporučeném denním příjmu, 
měl by uvádět, kolik procent z doporu-
čeného denního příjmu má jedna porce 
dané potraviny.
ZPRAVODAJ PK ČR 1/2020

Evropu trápí chronicky znečištěný 
vzduch

V roce 2017 si na znečištěné životní 
prostředí stěžovala sedmina obyvatel 
EU. Přestože se podle Eurostatu od 
roku 2012 tato průměrná hodnota té-
měř nemění, existují mezi jednotlivý-
mi členskými státy EU značné rozdíly. 
Prachu, sazím, popílku, chemikáliím 
a jiným formám znečištění životního 
prostředí bylo v roce 2017 ve svém oko-
lí vystaveno 14% obyvatel EU. Nejvíce 
ohroženi byli obyvatelé Malty (26,5% 
populace), mezi Němci žila ve znečiš-
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těném životním prostředí téměř čtvr-
tina (24,5%), v Řecku to pak byl každý 
pátý obyvatel (20,3%). Nad průměrem 
EU (14,1%) se nacházela míra vystavení 
znečištění také v Lucembursku, Lotyš-
sku, Slovinsku, Litvě, Bulharsku a Ru-
munsku.

Česká republika se s 11,6% řadila mezi 
země s mírně podprůměrnou mírou vy-
stavení ekologicky škodlivým látkám. 
Situace byla příznivá také ve třech skan-
dinávských státech Unie (Dánsku, Fin-
sku a Švédsku) a v Chorvatsku, kde se za 
ohrožené špatným životním prostředím 

považovalo 6–8% obyvatel. Členským 
státem s nejnižším podílem populace, 
která se subjektivně cítila ohrožena en-
vironmentálními problémy, bylo Irsko 
(5,3%).
ZDROJ: STATISTIKA A MY 12-2019/BIT.
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