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Z domova

Návrh na zřízení tzv. Fondu těžko 
pojistitelných rizik

Návrh zpracovaný MZe ČR je obdo-
bou existujícího Vinařského fondu, 
bude zřízen zákonem, je právnickou 
osobou, která hospodaří s vlastním ma-
jetkem a rozpočet Fondu je veřejným 
rozpočtem. Při rozhodování o povin-
nosti zaplatit odvod a podporu státu 
podle tohoto zákona, o žádostech o po-
skytnutí podpor z prostředků Fondu 
nebo při rozhodování o  povinnosti 
vrátit poskytnutou podporu má Fond 
postavení veřejné moci. Fond bude po-
skytovat podporu na zmírnění dopadů 
způsobených dlouhodobým nedostat-
kem vody v půdy a její nedostupnosti 
pro růst a vývoj zemědělské produkce, 
na zmírnění dopadů způsobených nad-
měrnými vodními srážkami v období 
sklizně a jarními mrazy v době začína-
jící vegetace. 
ZPRAVODAJ PK ČR 31/2020

Jak na pole vrátit zeleninu? Země-
dělci chtějí prosadit předrevoluční 
nápad

Zemědělci na jižní Moravě v boji se su-
chem usilují o závlahový systém, který 
obhospodaří okolo 10 tisíc hektarů půdy. 
Vodu vezme z Novomlýnských nádrží. 
V produkci náročnějších plodin pěsti-
telům brání také stále častější období 
sucha. Zemědělci na jižní Moravě teď 
chtějí oživit více než třicet let starý plán 
na rozlehlý závlahový systém v okolí 
Novomlýnských nádrží. Má dodat vodu 
do 10 tisíc hektarů polí, sadů nebo vinic, 
a pomůže tak suchem nejvíce zasaže-
nému kraji. Pěstitelé o plánu v úterý ve 
Strachotíně na Břeclavsku diskutovali 
s ministrem zemědělství Miroslavem 
Tomanem (ČSSD). Státní pozemkový 
úřad tam zároveň představil studii pro-
veditelnosti. „Ukázala, že plán je usku-
tečnitelný. Počítá se čtyřiceti kilometry 
závlahových řadů. V první fázi by po-
kryly zemědělskou plochu 2500 hekta-
rů, v další fázi až čtyřnásobek,“ uvedl šéf 
úřadu Martin Vrba.

Právě tato státní instituce má závla-
hový systém provozovat a spravovat. 
Bude kvůli tomu třeba upravit zákon. 
„S jeho změnou počítáme příští rok,“ 
sdělil ministr Toman. Investice může 
dosáhnout sedmi miliard korun, závla-
ha má pokrýt 34 katastrálních území na 
Břeclavsku a Brněnsku. Optimistická va-
rianta počítá s počátkem stavby v roce 
2026. Úřady chtějí plán probrat se sta-
rosty dotčených obcí. Závlahový systém 
čeká dlouhý povolovací proces, včetně 
posuzování vlivu na životní prostředí. 
Je třeba také navýšit hladinu nádrží 
o 35 centimetrů, což bude znamenat 9 
milionů kubíků vody navíc. Zatím není 
jasné, jestli navýšení dostane od úřadů 
zelenou. „Závlahový projekt rovněž po-
čítá s vybudováním nádrže v Horních 
Bojanovicích,“ doplnil Vrba.

Zemědělci se státními úředníky budou 
také dohadovat podrobnosti provozu 
i cenu, za niž by vodu od Povodí Mora-
vy odebírali. „Počítáme s cenami mezi 
dvěma a  třinácti korunami za kubík 
v závislosti na množství odběru,“ uvedl 
Vrba. Je také třeba dořešit majetkové 
otázky. Voda totiž poteče pod stovkami 
soukromých pozemků. Ministr Toman je 
projektu nakloněný. „Musíme si zároveň 
přesně určit roli státu, model provozo-
vání či výdaje,“ zdůraznil. Chce také znát 
rentabilitu zavlažovaných plodin.

Podle pěstitelů je podobný projekt ve 
veřejném zájmu. „Bavíme se o vodě pro 
celou společnost. Zajistit závlahu v ně-
kterých regionech je velmi složité. Při 
zavedení systému je tu potenciál pro na-
výšení produkce více druhů ovoce a ze-
leniny. Právě na jižní Moravě je místo 
pro speciální plodiny,“ uvedl prezident 
Agrární komory Jan Doležal. Do krajiny 
se tak podle něj mohou vracet ovocné 
sady, brambory a zelenina.

Tři Novomlýnské nádrže vznikly 
v osmdesátých letech minulého století 
právě za účelem zavlažování okolní kra-
jiny. Z velkých plánů minulého režimu 
se však uskutečnil jen zlomek. Dílčích 
zařízení se stát po revoluci zbavil. Třeba 
čerpací stanici, která odvádí vodu z ná-
drže, vlastní společnost PPS Agro Stra-
chotín. A zavlažuje sto hektarů půdy, 

včetně vinic. „Někteří vinaři tvrdí, že 
závlaha do vinice nepatří. Letos jsme 
přidávali asi čtyřikrát po sto milimet-
rech. Za mě je tam viditelný přínos,“ řekl 
předseda představenstva Josef Šedivý.
SEZNAM.CZ, TOMÁŠ SVOBODA, JOSEF 

JAVŮREK, 11. 8. 2020

Zdraží zákaz glyfosátu mouku? Ze-
mědělci ho letos nesmí využít na do-
sychání pšenice

Pěstitelé pšenice se letos poprvé musí 
obejít bez možnosti ošetřit plodiny gly-
fosátem. Ten se používal při dosychání 
před sklizní, kvůli možným zdravotním 
rizikům ale ministerstvo zemědělství od 
letoška jeho aplikaci zakázalo. Země-
dělcům se tak může prodražit sušení, 
což by zvýšilo náklady na celou sklizeň. 
Opatření se vztahuje na plodiny, které 
se využívají v potravinářství, kromě pše-
nice se zákaz používání glyfosátu, v Čes-
ku známého pod názvem Roundup, vzta-
huje i na řepku nebo kukuřici. 

Zemědělci více používají alternativní 
přípravky, které jsou šetrnější k přírodě. 
„U glyfosátu byla spotřeba v roce 2018 
nižší o 25,5 procenta oproti roku 2017 
a v roce 2019 o 13 procent nižší ve srov-
nání s rokem 2018,“ uvedl ministr země-
dělství Miroslav Toman. Plošný zákaz 
používání glyfosátu na předsklizňové 
ošetření plodin přišel po nátlaku někte-
rých organizací, které upozorňovali na 
riziko, že se plodiny kvůli postřiku mo-
hou stát rakovinotvornými. 
ZDROJ: AGRIS.CZ, AUTOR: PEKARSKE-

TECHNOLOGIE.CZ, 6. 8. 2020

Škodlivost pesticidů vychází z aktu-
álního vývoje poznání

Rozhovor s Danielem Jurečkou, ředi-
telem ÚKZÚZ. Škodlivost pesticidů vy-
chází z aktuálního vývoje poznání, ale 
politická rozhodnutí tu spíše škodí, říká 
Daniel Jurečka, ředitel ÚKZÚZ. Z debaty 
o přípravcích na ochranu rostlin, užíva-
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ných v současné zemědělské praxi, se 
poslední dobou vytrácí věcnost a často 
i faktická správnost. Nejspíš proto, že 
zneklidňující zmínky o pesticidech ko-
lem nás vyvolávají silné emoce. Nalézt 
ty správné odpovědi, rozptýlit možné 
pochybnosti a vyvrátit domněnky o ne-
přiměřené závadnosti pesticidů jsme se 
pokusili v rozhovoru s Danielem Jureč-
kou, ředitelem Ústředního kontrolní-
ho a zkušebního ústavu zemědělského 
(ÚKZÚZ), v jehož gesci je mimo jiné po-
volování a inspekce používání přípravků 
na ochranu rostlin, tedy pesticidů.

Někde jsem zahlédl zprávu, že ve světě 
je zatím známo okolo 34 000 pesticidů, 
a prakticky všechny jsou odvozeny od 
zhruba 600 základních chemicky aktiv-
ních substancí. Ty čísla znějí ohromně. 
Odráží ale realitu? Uvedená čísla se zda-
jí být pochybná. Už pojem „pesticid“ má 
různý výklad v různých zemích. Napří-
klad ekologická sdružení i média u nás 
někdy používají terminologii zaužíva-
nou v USA. A tam se slovem pesticid 
rozumí pouze přípravky používané v ze-
mědělství proti živočišným škůdcům, 
tedy insekticidy, moluskocidy, nema-
ticidy, rodenticidy, talpicidy, ale nikoli 
však herbicidy ani fungicidy. V Evrop-
ské unii pojem pesticid zastřešuje dvě 
hlavní podskupiny: biocidy a přípravky 
na ochranu rostlin.

Jaký je mezi nimi rozdíl?
Biocidy se používají k ochraně staveb 

a materiálů proti škodlivým organis-
mům. Třeba proti myši v domácnosti, 
plísni na zdech, k likvidaci komárů nebo 
ochraně proti červotočům. Biocidů je 
tedy více než přípravků na ochranu rost-
lin a lidé s nimi přicházejí častěji do sty-
ku. Mnoho z nich se používá i v domác-
nostech. Přípravky na ochranu rostlin 
(POR) jsou v terminologii EU všechny 
výrobky, které se používají k ochraně 
rostlin, tedy i herbicidy k ničení plevelů 
nebo fungicidy k ochraně proti houbo-
vým chorobám. ÚKZÚZ se zabývá pouze 
přípravky na ochranu rostlin, zatímco 
povolování biocidů zajišťuje Minister-
stvo zdravotnictví ČR.

Rozumím. A kolik tedy pesticidů, ve 
smyslu POR, je tedy v Evropské unii 
asi tak známo a používáno?

Celkový počet pesticidních účinných 
látek na světě nelze zjistit pouhým souč-
tem přípravků povolených v jednotli-
vých zemích, protože stejné přípravky 
mohou být v různých zemích prodává-
ny pod různými názvy. U přípravků na 

ochranu rostlin nejsou počty výrobků 
v EU centrálně vedeny, ale celkový po-
čet schválených účinných látek příprav-
ků na ochranu rostlin v EU je nyní podle 
databáze Evropské komise 479. Pro po-
rovnání, stránky databáze Evropského 
úřadu pro chemické látky (ECHA) uvádí 
887 biocidních látek obsažených celkem 
ve 4788 přípravcích.

Pesticidů pro potřeby zemědělství je 
tedy násobně méně, než biocidů?

Ano. Tady je ale vhodné dodat, že 
v EU je pesticid definován účelem pou-
žití, nikoli složením. Pesticidy nejsou jen 
chemické výrobky, ale i výrobky obsa-
hující mikroorganismus, potravinářské 
suroviny, feromony i repelenty. Ostatně, 
mnoho pesticidů je povoleno k použití 
v ekologickém zemědělství a pesticidy 
se používají i v organickém a biodyna-
mickém pěstování. Podle předpisů EU 
se přípravky na ochranu rostlin rozdělu-
jí na přípravky na bázi mikroorganismů 
a přípravky chemické.

Nás samozřejmě kriticky zajímají ty 
přípravky chemické.

Do chemických přípravků na ochranu 
rostlin, tedy jak říkáte chemických pes-
ticidů, patří i výluhy a výtažky z rostlin, 
potravinářské přípravky a feromony. 
V médiích často vzniká nedorozumění, 
když se hovoří o náhradě chemických 
přípravků ekologičtějšími. Ale ty „ekolo-
gičtější“ většinou také rovněž patří v ter-
minologii EU mezi chemické pesticidy. 
Proto raději hovoříme o rizikových pří-
pravcích a nízkorizikových alternativách.
ZDROJ:BEZPECNOSTPOTRAVIN.CZ, AUTOR: 

ÚKZÚZ, EKOLIST.CZ, 10. 8. 2020 

Tržby za lihoviny v Česku klesly o 40 
procent, i kvůli koronaviru

Praha 28. července (ČTK) – Tržby vý-
robců a dovozců lihovin v České repub-
lice v letošním prvním pololetí meziroč-
ně klesly o 40 procent. Důvodem je jarní 
uzavření restaurací kvůli šíření nemoci 
covid-19 a také lednový nárůst spotřeb-
ní daně. Obchodníci se totiž na konci 
loňska předzásobili výrobky se starou 
sazbou spotřební daně, které dosud ne-
stihli vyprodat. ČTK to dnes sdělila Unie 
výrobců a dovozců lihovin ČR, objem tr-
žeb neuvedla. Za celý rok zatím očekává 
pokles tržeb o pětinu. Unie sdružuje 17 
firem reprezentujících více než 80 pro-
cent trhu.

"Koronavirová pandemie nepříznivě 
ovlivnila export a na domácím prodeji 
se kromě uzavření restaurací a barů vý-
znamně odrazilo uzavření hranic, a tím 
nepřítomnost turistů i zahraničních pra-
covníků, kteří spotřebovávají význam-
nou část alkoholických nápojů," uvedl 
výkonný ředitel unie výrobců a dovozců 
Vladimír Darebník.

Podle agentury Nielsen klesl v prvním 
pololetí v Česku prodej lihovin v gastro-
nomii meziročně o 1,6 miliardy korun, 
prodej v obchodech se přitom zvýšil jen 
o 100 milionů Kč. "Se zavřením gastro-
nomických zařízení ztratili výrobci liho-
vin hlavní odbytiště produktů. Zatímco 
konzumenti piva začali nakupovat svůj 
mok hojně v maloobchodě, u  lihovin 
tomu tak nebylo," podotkl Darebník.

Unie opakovaně vystupovala proti 
zvýšení spotřební daně z lihovin o 13,2 
procenta od letošního ledna. Mezi alko-
holickými výrobky jsou lihoviny nejvíce 
zatížené spotřební daní, přestože jejich 
spotřeba činí pouze 27 procent z celkové 
spotřeby alkoholu v ČR, uvedla. Pouká-
zala na to, že kvůli propadu prodeje liho-
vin stát v březnu až červnu na spotřební 
dani vybral ve srovnání se stejným ob-
dobím loni o 1,2 miliardy korun méně.

Podle průzkumu pro Zdravotní po-
jišťovnu Ministerstva vnitra ČR v době 
koronavirového nouzového stavu více 
pila alkohol téměř pětina lidí. Častěji 
větší spotřebu přiznali muži než ženy 
a mladší lidé od 18 do 35 let. Nouzový 
stav byl vyhlášen kvůli epidemii 19. břez-
na a skončil 18. května.
FOODNET.CZ, AUTOR: ČTK, 29. 7. 2020 

(KRÁCENO)

Češi a alkohol: Abstinentů ubývá, ri-
zikově pije desetina lidí 

Lidí, kteří se zřekli alkoholu, už tře-
tím rokem ubývá. V loňském roce bylo 
v Česku mezi dospělými 12,7 procenta 
abstinentů. Ještě v roce 2017 jich ale 
bylo 17,4 procenta. Vyplývá to ze studie 
Užívání tabáku a alkoholu v České re-
publice zveřejněné Státním zdravotním 
ústavem (SZÚ) a založené na sociologic-
kém průzkumu. Podstatně větší podíl 
abstinentů je mezi ženami, kde dosahu-
je téměř šestiny populace. Rizikovému 
pití se přitom v Česku vystavuje nece-
lých osm procent lidí. Zdraví poškozu-
jícímu pití se pak vystavuje další dese-
tina. U mužů je riziková dávka zhruba 
tři panáky tvrdého alkoholu denně, 



4Vinařský věstník 8/2020 zpět

u žen je to polovina. Spotřeba alkoholu 
na osobu podle průzkumu v posledních 
letech mírně roste. Zdaleka nejrozšíře-
nějším nápojem je pivo. Každý týden 
ho pije více než polovina mužů. U žen je 
naopak nejvíce preferovaným nápojem 
víno, které pije každá čtvrtá dotázaná. 
I přes alarmující informace o počtu pi-
janů hazardujících se svým zdravím či 
o nárůstu spotřeby se ale podle nich si-
tuace v Česku z dlouhodobého hlediska 
v základních parametrech příliš nemění. 
Přesto by se podle nich měl regulovat 
například marketing prodeje alkoho-
lu především se zaměřením na mládež. 
Také by se mělo více dohlížet na řidiče. 
Právě na silnici dělá alkohol paseku. 
Podle policejních statistik se totiž letos 
stalo více než dva tisíce nehod, na nichž 
měl podíl někdo, kdo pil. A nemusí se 
to týkat jen řidičů motorových vozidel. 
„Třicet procent případů nehod, které za-
vinili cyklisté, bylo pod vlivem alkoholu. 
Ve hře je tak mírné zpřísnění inzerce na 
alkohol. Podle plánů ministerstva zdra-
votnictví, o nichž informovalo koncem 
minulého roku, by měla být například 
zakázána na sociálních sítích. V reklamě 
na alkohol by se také neměly objevovat 
živé bytosti.
ZDROJ: MSN.COM, AUTOR: PAVEL CEJCHL, 

27. 7. 2020 (KRÁCENO)

Růst cen zrychluje, ovoce je o čtvrti-
nu dražší než před rokem 

Zdražování v Česku v červenci ještě 
více zrychlilo. Meziročně spotřebitel-
ské ceny vzrostly o 3,4 procenta, což 
bylo o 0,1 procentního bodu více než 
v červnu. Vyplývá to z dat o inflaci, jež 
ve čtvrtek zveřejnil Český statistický 
úřad. Oproti předchozímu měsíci ceny 
stouply o 0,4 procenta. Ovoce zdraži-
lo meziročně dokonce o 23 procent, 
paradoxně brambory jsou nejlevnější 
od listopadu 2018. Ceny zboží vzrostly 
meziročně o 3,7 procenta, ceny služeb 
o 3,0 procenta. „Tento vývoj byl ovliv-
něn oboustrannými cenovými pohyby 
v několika oddílech spotřebního koše. 
Například v oddíle alkoholické nápoje, 
tabák vzrostly oproti loňsku ceny ta-
bákových výrobků o téměř 14 procent 
a naopak v oddíle potraviny a nealko-
holické nápoje meziročně klesly ceny 
brambor o zhruba 13 procent,“ uvedla 
Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statis-
tiky spotřebitelských cen ČSÚ. Ceny 

brambor ve srovnání s červnem klesly 
o 28 procent na 16,04 koruny za kilo. To 
je vůbec nejnižší hodnota od listopadu 
2018. Ceny ovoce se meziměsíčně snížily 
o 6 procent, vepřového masa o 3,3 pro-
centa a cukru o 10,1 procenta. Naopak 
dovolené meziměsíčně zdražily o 23,2 
procenta a pohonné hmoty o 4,4 pro-
centa. Brambory zlevnily i meziročně, 
a sice o 13,3 procenta. Naopak vepřové 
bylo v červenci meziročně dražší o pět 
procent. Cena lihovin vzrostla oproti 
červenci 2019 o 10,6 procenta, tabáko-
vých výrobků o 13,8 procenta, mouky 
o 6,8 procenta a ovoce o 22,8 procenta.
ZDROJ: NOVINKY.CZ, 13. 8. 2020 

Je tu prudké zdražování. Důvod? 
Češi málo utrácejí

Klobásy a alkohol. Dvě položky, jejichž 
ceny vzrostly nejvíc. Zdražila ale i elekt-
řina a další náklady na bydlení včetně 
vodného. Obchodníci jsou nesmiřitelní. 
Země se potácí v krizi, nejistota ros-
te, přesto zdražují dlouho nevídaným 
tempem. Proti všem předpovědím ceny 
v červenci opět vyrostly a jsou teď o 3,4 
procenta vyšší, než byly před rokem. 
Viníků je celá řada a koneckonců se 
najdou nejen mezi těmi, kdo prodávají 
zboží a nabízejí služby. Svůj díl odpo-
vědnosti nese také stát, protože největší 
vliv na inflaci měly alkoholické nápoje 
a tabák. Přesněji řečeno, může za to Mi-
nisterstvo financí, které u alkoholu a ta-
báku zvýšilo spotřební daně. Na druhé 
straně je pravda, že daň z cholesterolu 
ještě není zavedena, přesto skoro stejně 
velký dopad mělo zdražení uzenin a va-
jec, významných zdrojů tohoto škůdce 
krevního oběhu. Zdražila elektřina i dal-
ší náklady na bydlení včetně vodného. 
A dalo by se ještě pokračovat. Utěšit 
může pouze fakt, že z vysoké cenové lať-
ky nasazené v loňském roce slevila zele-
nina a brambory. Spotřeba obyvatelstva 
je nízko, lidé nemají sklony dohnat vý-
padek z měsíců, které strávili kvůli ko-
ronaviru v izolaci, přitom se obchodníci 
a dodavatelé chovají podle pravidla bý-
valé ministryně průmyslu Marty Nová-
kové. Data na internetu jsou dražší než 
v jiných zemích, protože je Češi nechtějí 
kupovat, řekla těsně předtím, než byla 
odvolána. Proto se dnes musí zdražovat 
pivo, klobásy i elektřina.

Současné zdražování v Česku je oprav-
du v evropském srovnání neobvyklé, 

vyšším cenovým růstem trpí jen Polá-
ci a více než dvouprocentní inflaci už 
hlásí jenom Maďaři a Rumuni, zatímco 
v polovině zemí ceny buď klesají, nebo 
stagnují. Za vysvětlení může posloužit 
oslabení národních měn proti euru, ke 
kterému došlo při nástupu koronaviro-
vé krize, přesto Eurostat ukazuje ještě 
jednu důležitou okolnost. Výdaje ev-
ropských domácností nečekaně klesly 
především zásluhou daňových odpust-
ků, naopak velkorysé sociální programy 
mimořádně zvýšily jejich příjmy. V tom 
ohledu příchod koronaviru nejvíc pomo-
hl Polákům a Čechům. Právě v těchto ze-
mích je mezi lidmi hodně volných peněz 
a vzhledem k tomu, že je s ohledem na 
nejistou budoucnost nechtějí utrácet, 
musí ceny zvýšit každý obchodník, který 
se k penězům chce dostat. 
ZDROJ: SEZNAMZPRAVY.CZ, AUTOR: PETR 

HOLUB, 17. 8. 2020 

ČR by mohla odvádět za plasty 2 mld. 
Kč ročně

Česko by mohlo odvádět na nových 
poplatcích za nerecyklované plasty do 
unijního rozpočtu ročně kolem dvou 
miliard korun. Nyní se vedou jednání, 
jak bude poplatek distribuován, dopad-
nout by ve finále neměl na daňové po-
platníky, řekl ČTK při dnešní návštěvě 
Starkoče na Kutnohorsku ministr život-
ního prostředí Richard Brabec (ANO). 
Se zavedením nového přímého zdroje 
evropského rozpočtu v podobě poplatku 
z nerecyklovaných plastů podle něj Čes-
ko souhlasí. Podle ministra je zatím celá 
věc na začátku a diskutuje se o tom, ja-
kým způsobem bude poplatek distribu-
ován. Detailní informace k tomu zatím 
nejsou ani od Evropské komise. Brabec 
poukázal na to, že Česko patří mezi stá-
ty, které budou mít poplatek jeden z nej-
nižších, protože má poměrně vysokou 
recyklaci plastů. 
ZDROJ: CESKENOVINY.CZ, 27. 7. 2020 

(KRÁCENO)

Ovocnáři stále nevědí, zda dorazí děl-
níci ze zahraničí. Bez nich nesklidí

Některým ovocnářům přibyly kvů-
li opatřením proti šíření koronaviru 
starosti. Nevědí totiž, jestli přijedou 
všichni zahraniční pracovníci, na je-
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jichž pomoci jsou závislí. Shodují se, 
že bez nich sklizeň nezvládnou a Češi 
jejich výpadek nenahradí. Martin Kau-
fner, vedoucí Kolowratových sadů, kte-
ré jsou v kraji vůbec největší, začal už 
s předstihem shánět cizince. Na očesá-
ní jabloní, které zabírají skoro sto hek-
tarů nedaleko Přimdy na Tachovsku, 
aktuálně potřebuje alespoň třicet lidí. 
V předchozích letech se mu osvědčila 
spolupráce s Bulhary, po nichž sáhl také 
letos. Ještě před tím však nechal všech-
ny otestovat. „Chceme snížit riziko na 
minimum, a tak máme domluvený dvojí 
stupeň ochrany. Nejdřív jdou na jedno-
duchý test ještě v Bulharsku, aby k nám 
nepřijeli s nákazou a nerozšířili ji. Pak 
absolvují odběr ještě v České republice,“ 
nastínil vedoucí. Doplnil, že výsledky 
mají k dispozici ještě tentýž den. Pokud 
jsou negativní, mohou hned nastoupit. 
„Náklady spojené s testováním si dělí-
me na polovinu s agenturou, která nám 
pomocníky zprostředkovává,“ uvedl 
Kaufner. Ten se snaží být opatrný i kvů-
li tomu, že dělníci jsou spolu na jedné 
ubytovně. „Ani nechci domýšlet situaci, 
kdyby se onemocnění covid-19 u něko-
ho prokázalo. Je možné, že pak by šli 
všichni do karantény. Snad se nám nic 
takového nestane,“ přeje si. Brigádníci 
by měli dorazit tento týden. Jedna sku-
pina se zasekla na cestě, protože má 
problémy s autem. „Doufáme, že všich-
ni se k nám zdárně dostanou. Jsou pro 
nás opravdu klíčoví. Pokud by nastaly 
nějaké komplikace, budeme muset na-
brat místní, s čímž ale byly v minulosti 
potíže,“ řekl. Podle Kaufnera však ne-
měli Češi o tento typ práce zájem, pří-
padně byli nespolehliví. V Kolowrato-
vých sadech začali sklízet první odrůdu 
jablek už v pondělí. Největší rušno na-
stane až v září. „To se také ukáže, jestli 
nebudeme potřebovat ještě víc lidí než 
teď. Zůstávají pak u nás až do Vánoc, 
protože po skončení sklizně ještě sázejí 
stromy,“ uzavřel.

S nadějí vyhlížejí zahraniční pracov-
níky rovněž v nebílovských sadech na 
Plzeňsku. Vedoucí Jana Zikmundová 
sdělila, že domluvených mají nejméně 
25 lidí hlavně z Ukrajiny. „Nejdříve pod-
stoupí testy, které zajišťuje agentura. 
Bez nich to nesklidíme. O jiném scénáři 
ani nechci uvažovat. A najít české za-
městnance je skoro nemožné,“ zdůrazni-
la. Rozloha nebílovských sadů je zhruba 
50 hektarů, přičemž jabloně zabírají asi 
půlku plochy. Zikmundová věří, že bri-
gádníci začnou s očesáváním co nevidět. 
„Čím dříve, tím lépe. Nevíme, jaké bude 

počasí. Neradi bychom o úrodu přišli,“ 
dodala.

Podle předsedy Ovocnářské unie 
České republiky Martina Ludvíka ko-
píruje situace v Plzeňském kraji ce-
lorepublikový stav. „Většina pracov-
níků pochází ze zahraničí, především 
z Ukrajiny. Pokud by nepřijeli, zname-
ná to obrovské komplikace. Podnik 
můžete na dva tři týdny zastavit, ale 
s úrodou počkat nejde, vznikly by ob-
rovské škody,“ upozornil Ludvík. Tvrdí, 
že podmínky pro zaměstnávání cizin-
ců se rychle mění a znamenají náklady 
navíc. „Ať už jde o testování, nebo do-
pravu lidí do Česka, která je v součas-
nosti složitější,“ konstatoval. Předseda 
Ovocnářské unie ČR odhaduje, že pro 
letošní tuzemskou sklizeň je nutných 
2000 až 3000 dělníků. Ludvík tvrdí, 
že Češi by jejich výpadek nenahradili. 
Jinou zkušenost má Richard Schwarz, 
spolumajitel sadů ve Vranově na Ro-
kycansku, který hospodaří přibližně 
na 40 hektarech. Tomu se podařilo 
většinu personálu sehnat právě z Čes-
ké republiky. „Zahraniční dělníky jsme 
také dřív měli, byť okrajově. Ale je to 
složité s pracovním povolením. Nevíte, 
koho vám agentura přiveze, a podobně. 
Tlačil jsem na místní lidi, aby k nám 
chodili, a přidal jim peníze, takže to 
zafungovalo,“ popsal.
ZDROJ: IDNES.CZ, AUTOR: KLÁRA 

MRÁZKOVÁ, 26. 8. 2020 

Výskyt hraboše polního v červenci 
2020

5. 8. 2020 – Z dat ÚKZÚZ vyplývá, že 
celorepublikový průměr intenzity hra-
bošů dosáhl v červenci 695 aktivních 
východů z nor (AVN) na hektar, což 
odpovídá 3,5násobku prahu škodlivos-
ti (práh škodlivosti pro letní období je 
200 aktivních východů z nor na hektar). 
Došlo tak k navýšení četnosti populací 
v porovnání s daty pro červen. Vysoký 
podíl extrémních výskytů byl potvrzen 
v celé řadě okresů Středočeského a Ús-
teckého kraje, kde byl lokálně zazname-
nán výskyt hraboše přesahující dvanácti 
násobek prahu škodlivosti.

V současnosti pokračuje monitoring 
ÚKZÚZ na strništích sklízených polních 
plodin a dále v jetelotrávách, vojtěšce, 
jeteli a trvalých kulturách, včetně sadů 
a vinic. Stále platí, že hraboš se vysky-
tuje mozaikovitě a lokálně způsobuje 
i v tomto roce škody.

Nejpočetnější červencové stavy hra-
bošů byly zaznamenány na strništích 
sklízených polních kultur (v průměru 
1274 AVN/ha). Populace hraboše tak zde 
dosáhly mnohem vyšších hodnot než 
v porostech trvalých travních porostů, 
vojtěšky a jetele či sadů (v průměru 460 
AVN/ha).

V současnosti pokračuje nárůst čet-
nosti hraboše téměř ve všech krajích 
(mimo Pardubického a Jihočeského). 
Extrémní skok v počtech aktivních vý-
chodů z nor byl potvrzen v okresech 
Kladno, Kutná Hora, Litoměřice, Louny, 
Mělník, Most a Rakovník. 

Doporučení pro toto období je vyu-
žít po sklizni agrotechnická opatření 
v podobě orby nebo hloubkového (dlá-
tového) kypření podle půdně-klima-
tických podmínek s následným upě-
chováním půdy (nikoli válením) tak, 
aby došlo k co největšímu narušení 
nor a likvidaci hrabošů. Toto opatření 
by mělo mít dostatečný efekt a snížit 
počet hrabošů na tolerovatelné mini-
mum. S tímto opatřením se však pojí 
riziko snížené zásoby vláhy pro zaklá-
dané porosty, přesto je doporučeno 
opatření provést.

Růst populací hraboše by měl pokra-
čovat i v měsíci srpnu, avšak v září se 
vlivem agrotechnických prací a dalších 
faktorů předpokládá významný pokles. 
Přesto se mohou koncem září některé 
silné populace hraboše přesouvat do 
zasetých porostů meziplodin a ozimů 
a dále škodit. Lokálně lze předpokládat 
poškození tam, kde jsou problémy s hra-
bošem nyní.
ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR 

(KRÁCENO)

P&L: stroj Terrier – pokládka návnad 
proti hrabošům

Zařízení vyvinula společnosti P&L ve 
spolupráci s VÚRV Praha a společností 
AgroChema. Stroj Terrier je určen k pod-
povrchové aplikaci návnad pro hraboše. 
Je to reakce firmy P&L na situaci v 2019 
na Moravě, kde byl v mnoha podnicích 
silný výskyt hrabošů. Výrobek P&L je 
produkt české firmy a technologie po-
kládky, a je naprosto v souladu se směr-
nicemi Ministerstva životního prostředí, 
jakož i MZe. Výrobce: P & L, spol. s r.o., 
Třebíčská 74b, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 
+420 724 754 832, e-mail: mkurasov@
pal.cz, www.pal.cz
AK ČR, 4. 8. 2020
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Nezakládání porostů meziplodin 
bude významnou prevencí proti ší-
ření hrabošů

20.8.2020 – Tisková zpráva – Z důvo-
du pokračující gradace hraboše na růz-
ných místech ČR je zásadní nevytvářet 
v době před setím a v době vzcházení 
ozimých plodin na orné půdě dočasné 
porosty, které hrabošům slouží jako pře-
chodné útočiště a poskytují jim potra-
vu a úkryt pro rozmnožování. Absence 
meziplodin v současné době představuje 
jednu z účinných preventivních neche-
mických metod ochrany před dalším ná-
růstem početnosti a škodlivosti hraboše 
polního.

Populace hraboše se od roku 2018 
udržuje na úrovni kalamitního stavu, 
který způsobuje hospodářsky významné 
škody v různých regionech ČR. V úno-
ru 2020 proto přijal Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) 
dočasná mimořádná opatření proti pře-
množenému hraboši s cílem aspoň čás-
tečně snížit zemědělcům hospodářské 
škody zejména na pícninách, ozimých 
plodinách a trvalých kulturách.

Přestože se populace hraboše v pozd-
ním jaru 2020 celorepublikově snižova-
la, v létě 2020 vzrostla zejména v řadě 
okresů Středočeského a Ústeckého kra-
je, kde byl lokálně zaznamenán výskyt 
hraboše přesahující dvanáctinásobek 
prahu škodlivosti (200 aktivně užíva-
ných nor hraboše na hektar). Nárůst 
četnosti hraboše pokračuje také téměř 
ve všech ostatních krajích ČR a trvá tak 
mimořádný stav v ochraně rostlin podle 
platné rostlinolékařské legislativy ČR 
(§ 37a odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů.).

Nevysévání meziplodin ve všech mís-
tech s výskytem hraboše polního na 
úrovni jeho prahu škodlivosti nebo vyš-
ší považuje ÚKZÚZ při trvající kalamitě 
hraboše za důležitý preventivní nástroj 
v rámci komplexního přístupu ke snižo-
vání populací hraboše na lokální úrov-
ni. ÚKZÚZ proto nedoporučuje země-
dělcům zakládat v letním a podzimním 
období 2020 meziplodiny na orné půdě, 
pokud je na dané lokalitě zaznamenán 
výskyt hraboše polního na úrovni jeho 
prahu škodlivosti nebo vyšší.

Výskyt hraboše v krajině je mozaikovi-
tý a poměrně rychle se mění, proto nelze 
označit konkrétní pozemky za rizikové. 
Nicméně za nejvíce ohrožené považuje 
ÚKZÚZ k datu 19. 8. 2020 zejména okre-
sy: Blansko, Chomutov, Jičín, Kladno, 

Litoměřice, Louny, Mělník, Most, Nym-
burk, Rakovník a Ústí nad Orlicí. Jde 
o okresy, kde bylo od 1. 7. 2020 potvrze-
no alespoň pětkrát dosažení či překroče-
ní pětinásobku prahu škodlivosti, tj. že 
ÚKZÚZ potvrdil tyto extrémní výskyty 
alespoň na pěti lokalitách. Z důvodu 
snížení hospodářských ztrát v důsledku 
kalamitních výskytů hraboše polního 
ÚKZÚZ aktuálně připravuje mimořádná 
opatření.
IVANA KRŠKOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ ÚKZÚZ

Informace týkající se ohlášení zása-
hu vyšší moci – mimořádných okol-
ností z důvodu nadměrného výskytu 
hraboše polního – nezasetí meziplo-
diny

 V Praze dne 21. srpna 2020 – Pokud 
se žadatele, který podal žádost o dotaci 
v rámci Jednotné žádosti, dotkne zásah 
vyšší moci – mimořádných okolností 
z důvodu nadměrného výskytu hrabo-
še polního, musí být tato skutečnost 
oznámena Státnímu zemědělskému in-
tervenčnímu fondu a to na formuláři 
k tomu určeném („Ohlášení vyšší moci“).

Dne 20. 8. 2020 zveřejnil Ústřední 
kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
(„ÚKZÚZ“) doporučení k nezakládání 
meziplodin v roce 2020 z důvodu pre-
vence proti kalamitnímu šíření hraboše 
polního. Současně byly vymezeny nej-
postiženější území s výskytem hraboše 
polního na úrovni jeho prahu škodli-
vosti nebo vyšší a to okresy: Blansko, 
Chomutov, Jičín, Kladno, Litoměřice, 
Louny, Mělník, Most, Nymburk, Rakov-
ník a Ústí nad Orlicí, ve kterých bylo od 
1. 7. do 14. 8. 2020 potvrzeno alespoň 5x 
dosažení či překročení 5násobku prahu 
škodlivosti, tj. že ÚKZÚZ potvrdil tyto 
extrémní výskyty alespoň na 5 lokali-
tách.

Z výše uvedených důvodů je možné, 
v těchto vyjmenovaných okresech, jako 
preventivní opatření ke snížení extrém-
ního výskytu hraboše ponechat plochy 
bez osetí ozimou variantou meziplodiny. 
V případě uplatnění ohlášení vyšší moci 
na tuto variantu, musí být podáno ohlá-
šení zásahu vyšší moci – mimořádných 
okolností z důvodu nadměrného výsky-
tu hraboše polního – nezasetí ozimé va-
rianty meziplodiny a to před konečným 
termínem pro založení porostu. Toto 
ohlášení vyšší moci může být podáno 
pouze na díly půdních bloků, které se 
nacházejí v daných okresech.

Jako doklad prokazující danou vyšší 
moc bude žadatel dokládat zveřejněné 
doporučení ÚKZÚZ k nezakládání mezi-
plodin v roce 2020 z důvodu prevence 
proti kalamitnímu šíření hraboše polní-
ho.

U okresů, které nejsou výše vymeze-
ny, platí povinnost založit porost ozi-
mé varianty meziplodiny. V případě, 
že meziplodina nevzejde, může žadatel 
podat ohlášení vyšší moci – výjimeč-
ných okolností z důvodu nadměrného 
výskytu hraboše polního, které bude 
doloženo Odborným posouzením o po-
škození porostů z důvodu výskytu hra-
boše polního na předmětném DPB vy-
dané ÚKZUZ a to v souladu s tiskovou 
zprávou zveřejněnou na webu SZIF dne 
11. 8. 2020.

Formulář „Ohlášení“ a bližší informa-
ce budou žadateli poskytnuty na pří-
slušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS 
nebo na webu SZIF v sekci Jednotná žá-
dost/Ke stažení/Oznámení o změně/Pří-
lohy a Informace pro žadatele týkající se 
zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – 
výjimečných okolností, změny žadatele 
a ukončení zemědělské činnosti.
ZDROJ: STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ 

FOND

Ohlédnutí za vinohradnickým ro-
kem 2019/2020 

Z údajů registru vinic ÚKZÚZ vyplý-
vá, že ve srovnání s loňským rokem do-
šlo ke snížení ploch vinic o 77 hektarů. 
Na celkové ploše 18 111 hektarů vinic 
hospodaří také méně pěstitelů, ubývá 
malých podniků. Vinohradníci a vina-
ři mají povinnost vést záznamy o plo-
chách svých vinic, odrůdách a sklizni 
hroznů i informace o výrobě vína. Po-
kud dojde k novým aktivitám nebo ke 
změně údajů o vinicích např. změna 
plochy vinic, změna odrůdy musí veške-
ré změny nahlásit Ústřednímu a kont-
rolnímu ústavu zemědělskému (ÚKZÚZ) 
do jednoho měsíce po jejich provedení. 
Údaje pak ÚKZÚZ eviduje v Registru 
vinic. Z aktuální sumarizace údajů vy-
plývá snížení plochy vinic o 77 hekta-
rů oproti loňskému roku, na celkem 18 
111 hektarů. Na této ploše hospodaří 16 
490 pěstitelů. Jejich počet je menší než 
v minulém hospodářském roku o 848. 
Údaje mj. naznačují zvyšování koncen-
trace vinohradnické výroby. Nejvíce se 
v České republice pěstují bílé moštové 
odrůdy, a to na ploše 12 951 hektarů. 
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Moštové modré odrůdy jsou vysáze-
ny na 5 116 hektarech. Na zbylých 44 
hektarech jsou vysázeny stolní a pod-
nožové odrůdy a na malé části z nich 
jsou vedeny pokusy. Ve vinařské oblasti 
Morava je plocha vinic 17 434 hektary. 
Vinařská oblast Čechy obsahuje plochu 
677 hektarů. Nejvíce pěstovanou odrů-
dou je z bílých odrůd Veltlínské zelené, 
plochou 1638 hektarů. Následuje Müller 
Thurgau – 1410 a Ryzlink rýnský 1365 
hektarů. Z modrých odrůd určených 
především k výrobě červeného vína 
se nejvíce pěstuje Frankovka na ploše 
1031hektarů. Od začátku roku 2020 vi-
naři vysadili 282 hektarů nových vinic. 
Z toho je plocha bílých moštových od-
růd 237 hektarů a plocha modrých je 45 
hektarů. V nových výsadbách se stále 
nejvíc uplatňují odrůdy Pálava 31 ha, 
Ryzlink rýnský 30 ha, Veltlínské zelené 
20 ha a Ryzlink vlašský 18 ha. Odrůdy 
Hibernal bylo vysazeno více než 13 ha. 
Z modrých moštových odrůd se již tra-
dičně vysadilo nejvíce Rulandského 
modrého – 13 hektarů a Merlotu více 
než 9 hektarů. 

Příloha: Nejvíce vysazované odrůdy 
v ČR v roce 2020
Pálava 30,8
Ryzlink rýnský 29,8 
Veltlínské zelené 20,5 
Ryzlink vlašský 17,8 
Rulandské šedé 17,0 
Rulandské bílé 16,2 
Chardonnay 15,8 
Sauvignon 13,9 
Hibernal (PIWI odrůda)  13,5 
Rulandské modré 13,3 
Tramín červený 11,0 
Merlot 9,6 
Solaris (PIWI) 6,4 
Zweigeltrebe 5,4 
Cabernet blanc (PIWI) 5,0 
IVANA KRŠKOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ ÚKZÚZ 

(KRÁCENO)

100 000 000 korun 
mohou získat zemědělci na pořízení 

strojů a zařízení k dodávce závlahové 
vody k plodinám, pořízení komplexních 
mobilních závlahových systémů a také 
na obnovu, budování a optimalizaci zá-
vlahových sítí, tj. výstavbu závlahových 
nádrží, odběrných objektů, čerpacích 
stanic, trubních rozvodů a dalších. Vý-
zva je otevřena do 30. září. 
ZPRÁVY Z MZE, LÉTO 2020

Ministerstvo zemědělství nesouhlasí 
s kritikou postupu při ochraně luž-
ních lesů v Soutoku, je připraveno 
vést racionální debatu

 20.8.2020 – Tisková zpráva – Cí-
lem Ministerstva zemědělství (MZe) je 
ochrana environmentálně cenných úze-
mí, a to včetně lokality tzv. Moravské 
Amazonie, tedy lužních lesů v lokalitě 
Soutok na dolním toku Moravy a Dyje. 
MZe je připraveno zachovat a nadále 
rozvíjet lužní lesy v této lokalitě trvale 
udržitelným lesnickým hospodařením, 
jako tomu je již více než 300 let.

„S kritikou našeho postupu nesou-
hlasíme, Lesy České republiky na Sou-
toku hospodaří ve prospěch lužních 
lesů. Mimo jiné každoročně tyto lesy 
cíleně zaplavují, aby i v nejsušších le-
tech neohrozili zdejší křehkou biodi-
verzitu a  zachovali všechny funkce 
lužního lesa. Jsme připraveni vést ra-
cionální debatu, se zástupci odborných 
společností pravidelně jednáme, odmí-
tám ale hrát mediální hru s osobními 
útoky,“ řekl ministr zemědělství Miro-
slav Toman.

Jak bylo uvedeno i v dopise zástup-
cům odborných společností, cílem MZe 
je zachování a další rozvoj přírodních 
hodnot lužních lesů. Lokalita Soutok, 
se všemi environmentálními přínosy, je 
výsledkem mnohasetleté správy tohoto 
území a harmonického rozvoje šetrného 
využívání krajiny při respektování je-
jich přírodních hodnot. I proto UNESCO 
v minulosti vyhlásilo tuto lokalitu bio-
sférickou rezervací.

„Zahájili jsme dialog se všemi rele-
vantními iniciativami, které se v pro-
blematice Soutoku angažují. Přestože 
se naše názory v lecčems liší, věříme, že 
nám jde v konečném důsledku o stejnou 
věc, a to je vyvážené hospodaření a za-
chování této unikátní části naší přírody. 
V dialogu jsme připravení pokračovat,“ 
řekl generální ředitel Lesů České repub-
liky Josef Vojáček.

Lesy ČR na Soutoku dělají řadu kroků, 
které pomáhají lokalitu zachránit. Mimo 
zmíněné pravidelné zaplavování lužního 
lesa se starají o rozvoj a údržbu sítě vod-
ních kanálů k zajištění vody v lužním 
lese. Chrání také management luk a cen-
ných dubů rostoucích mimo les. Celé les-
nické hospodaření v rámci režimu zde 
vyhlášených ptačích oblastí je průběžně 
odsouhlasováno orgány ochrany přírody 
a systém trvale udržitelného hospodaře-
ní je certifikován.

MZe také odmítá, že by dopis zástup-
cům odborných společností obsahoval 
zavádějící tvrzení a ignoroval vědecké 
poznatky. Stejně tak nesouhlasí s tím, že 
by byl dopis urážlivý vůči vědecké obci, 
naopak MZe v něm oceňuje zájem o za-
chování lužních lesů a vyzývá ke korekt-
ní, věcné a na argumentech postavené 
diskuzi. 
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ 

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ (KRÁCENO)

Společné prohlášení Agrární a Les-
nicko-dřevařské komory ČR, vyzýva-
jící k racionální diskuzi o hospodaře-
ní a ochraně lužních lesů na lokalitě 
Soutok

V reakci na otevřený dopis zástup-
ců vybraných odborných společností 
k hospodaření na území tzv. Moravské 
Amazonie důrazně odmítáme stávající 
formu nátlaku, jejímž cílem má být změ-
na správy a způsobu hospodaření v jiho-
moravských lužních lesích.

Naše lesy čelí napříč republikou mi-
mořádné situaci zaviněné změnou kli-
matu a mnohaletým suchem. Lesníci 
však dobře vědí, jak postupovat. Potře-
bují k tomu však účinnou součinnost 
a  pomoc nejen státních orgánů, ale 
i podporu široké odborné veřejnosti. 
„České lesnictví zažívá největší přírod-
ní kalamitu ve své novodobé historii. 
Situace je o to složitější, že se součas-
ně potýká s přebytkem, a tím i bezpre-
cedentním poklesem ceny dřeva. Stav 
lesů, na kterém se zásadně podílí změna 
klimatu, současně ovlivňuje mikroklima 
i na polích. Je proto velmi neprozřetelné 
a společensky nezodpovědné vytvářet 
v současné vážné situaci mediální tlak 
namísto seriózního odborného dialogu, 
“ říká Jan Doležal, prezident Agrární ko-
mory ČR.

Biosférické rezervace, kam patří 
i sporné území, řeší primárně ochranu 
biodiverzity a přírodních zdrojů s jejich 
udržitelným rozvojem a socio-ekono-
mickým rozvojem. Plně si stojíme za 
činností Biosférické rezervace Dolní Mo-
rava, o.p.s., která se za dobu své sedm-
náctileté existence významně podílela 
na udržitelném využívání této kulturní 
krajiny, ochraně přírody, včetně lužních 
lesů, vzdělávání, popularizaci vědy i sa-
motného Programu Člověk a biosféra.

„Lužní lesy jsou fenoménem se 
značnými přírodními hodnotami. Je 
ale třeba mít na paměti, že jsou do 
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značné míry antropogenního půvo-
du. Jejich fungování a  zachování je 
podmíněno zachováním tradičního, 
stovky let trvajícího lesnického vyu-
žívání, tedy obhospodařování území. 
Změna managementu hrozí likvidací 
tolik oceňovaných přírodních hodnot. 
K zachování jejich ekologické hodnoty 
a eventuálnímu rozvoji je třeba neustá-
le vést korektní diskuzi mezi správci 
území a zájmovými skupinami. Stano-
visko náměstka MZe Mlynáře považuji 
za korektní, opodstatněné a odborně, 
vědecky i  společensky fundované,“ 
uvádí prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., 
místopředseda České akademie země-
dělských věd.

Rádi bychom věřili, že máme se signa-
táři otevřeného dopisu společný zájem, 
kterým je trvalá udržitelnost lesů v Čes-
ké republice, lužní lesy na Soutoku nevy-
jímaje. Na těchto principech hospodaří 
čeští lesníci již řadu generací, na těchto 
principech stojí i naše legislativa, která 
patří k nejpřísnějším v Evropě.

„Je však nechvalnou a v minulosti 
opakovanou skutečností, že někteří ex-
perti a představitelé ochranářských spo-
lečností pracují s fakty velmi selektivně 
a bez širších souvislostí. Nikde se v je-
jich prohlášení nedozvíte, že se celková 
plocha lesů v ČR zvýšila za posledních 
50 let o více než 415 tis. hektarů nebo že 
podíl jehličnanů a listnáčů již dosahuje 
poměru 59 % ku 41 %,. Ani to, že 80 % 
rozlohy lesů tvoří lesy smíšené. Lesy, za-
bírající třetinu území naší země, jsou tu 
díky lesníkům a jejich každodenní práci. 
Poplašná a zavádějící kampaň, vyzývající 
mimo jiné k personálním změnám, luž-
ním lesům určitě nepomůže. Pomůže jim 
pouze věcná a odborně vedená diskuze 
všech, kterým na nich záleží,“ uvedl Jan 
Václavík, předseda LDK ČR.

Lesnicko-dřevařská komora ČR (LDK 
ČR) sdružuje nejvýznamnější podnika-
telské subjekty lesnicko-dřevařského 
sektoru, správce lesů ve vlastnictví stá-
tu, instituce z akademické i výzkumné 
sféry, oborového školství a společnosti, 

zaměřené na celoživotní odborné vzdě-
lávání a oborovou osvětu. LDK ČR je 
současně i dlouholetým členem Agrární 
komory ČR, kde je zapojena do porad-
ních orgánů této organizace.

LDK ČR sdružuje tyto významné členy 
– Českou lesnickou společnost, Asociaci 
lesnických a dřevozpracujících podniků, 
Společenstvo státních podniků spravují-
cích lesy ve vlastnictví státu, Výzkumný 
ústav lesního hospodářství a myslivosti, 
Sdružení lesních školkařů, Lesnickou 
a dřevařskou fakultu Mendelovy uni-
verzity v Brně, Fakultu lesnickou a dře-
vařskou ČZU v Praze i několik středních 
lesnických škol.

Lesnicko-dřevařská komora ČR je zá-
jmové sdružení právnických osob z od-
větví lesního hospodářství a dřevařské 
prvovýroby, ustavené podle § 20 písm. f) 
zákona č. 40/1964 Sb., Občanského záko-
níku, ve znění pozdějších předpisů.
KONTAKT: ING. ANDREA PONDĚLÍČKOVÁ, 

TEL.: 733 755 521, EMAIL INFO@LDKOMORA.CZ,  

21. 8. 2020
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Environmentální organizace požadu-
jí sladění cílů Společné zemědělské 
politiky s cíli Zelené dohody

Americký ministr zemědělství Son-
ny Perdue v uplynulém týdnu uvedl, že 
Evropská zelená dohoda a cíle strategie 
Farm to Fork povedou k oslabení kon-
kurenceschopnosti evropského země-
dělského sektoru a k protekcionismu 
v oblasti mezinárodních obchodních po-
litik. Strategie Farm to Fork i strategie 
pro Biodiverzitu, obě součásti Evropské 
zelené dohody, povedou podle Perdue 
k poklesu zemědělské produkce v EU, 
k ohrožení životaschopnosti evropských 
zemědělců, a k omezení jejich schopnos-
ti figurovat na světových trzích.
ZPRAVODAJ PK ČR 32/2020

Zemědělství: Farmáři stále čekají na 
reformu. Připravuje se přechodné 
období

Nová evropská strategie „Od zeměděl-
ce ke spotřebiteli“ (Farm to Fork) zcela 
zastínila předešlou debatu o reformě 
společné zemědělské politiky. Evropský 
agrární sektor se tak připravuje na pře-
chodné období. Hlavním pilířem společ-
né zemědělské politiky EU jsou přímé 
platby zemědělcům a dotace na rozvoj 
venkova. Jejich objem by měl být v ná-
sledujících letech nižší. Dohodli se na 
tom premiéři zemí EU na červencovém 
summitu. Lídři EU chtějí vyčlenit pro 
zemědělskou politiku v následujícím 
rozpočtovém období 2021–2027 celkem 
336,5 miliardy eur, což je zhruba o 46 
miliard eur méně, než v současném sed-
miletém období. Na druhou stranu, je to 
o 20 miliard eur více, než pro ni původ-
ně vyhradila Evropská komise ve svém 
návrhu rozpočtu EU z roku 2018. O do-
hodě premiérů nyní vyjednává Evropský 
parlament a Rada EU. Právě europoslan-
ci totiž musí dlouhodobý rozpočet EU, 

a s ním i výdaje určené na zemědělskou 
politiku, schválit. Očekává se, že hlaso-
vat o rozpočtové legislativě by mohli 
v druhé polovině října. Europoslanci 
a Rada EU mají navíc konečně možnost 
doladit reformu společné zemědělské 
politiky. Dosud totiž nebylo jasné, s jak 
velkým rozpočtem bude moci evropský 
agrární sektor počítat. Česká republika 
dlouhodobě prosazovala, aby byla obál-
ka určená pro zemědělství co nejtučnější. 

Evropská komise zveřejnila návrh re-
formy společné zemědělské politiky již 
v červnu 2018. Od té doby se mezi člen-
skými státy vedou diskuse o tom, jak by 
měla vypadat. Další debata se vede na 
půdě Evropského parlamentu (EP). Ka-
menem sporu jsou například klimatická 
opatření ve farmářském sektoru a prová-
zání zemědělské politiky s novou strate-
gií „Od zemědělce ke spotřebiteli“. S tou 
přišla Evropská komise v květnu 2020 
v rámci Zelené dohody pro Evropu. Jak 
název strategie napovídá, jejím cílem je 
podpořit regionální farmáře, zkrátit do-
davatelské řetězce a podpořit ekologické 
zemědělství. Otázkou však je, jak zajistit, 
že se zemědělci budou skutečně podílet 
na zlepšování stavu evropské krajiny. 
Omezování pesticidů či umělých hnojiv 
a další vhodná opatření totiž nejsou pro 
zemědělce často ekonomicky výhodná. 
EU by je proto za takové kroky mohla 
odměňovat zvláštními dotacemi, případ-
ně jim dotace vzít, pokud nebudou hos-
podařit v souladu se životním prostředí. 

Zatímco rozpočet EU pro období 2021–
2027 by mohl být schválen ještě letos, 
reforma společné zemědělské politiky se 
ale do konce roku odhlasovat nestihne. 
Počítá se tedy se zavedením přechodné-
ho období, díky kterému budou moci ev-
ropští zemědělci čerpat peníze z EU i bez 
schválené legislativy. Vytvoření přechod-
ného období prosazovala na evropské 
úrovni i Česká republika. Europoslanci 
a členské státy se nyní přiklánějí k dvou-
letému přechodnému období, Evropská 
komise však trvá na jednoročním. Podle 
unijní exekutivy tak bude možné země-

dělskou politiku lépe skloubit se strate-
gií „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a také 
s nově vznikajícím fondem obnovy, který 
má pomoci evropské ekonomice zvlád-
nout koronavirovou krizi.

Radě EU bude do konce roku před-
sedat Německo. Právě od něj se slibu-
je jak vyřešení rozpočtové otázky, tak 
i posun v reformě zemědělské politiky. 
Podle německé ministryně zemědělství 
Julie Klöcknerové se předsednictví za-
měří kromě samotné reformy také na 
zlepšování životních podmínek zvířat, 
označování zemědělských produktů 
či na digitalizaci venkovských oblastí. 
Klöcknerová dále potvrdila, že Němec-
ko bude usilovat o provázání přímých 
plateb s klimatickými opatřeními. „Po-
travinová politika bude stát v čele naší 
agendy v následujících několika měsí-
cích. Příkladem je rozšířené nutriční 
označování, které poskytne spotřebite-
lům vodítko během jejich nákupů, nebo 
další opatření zaměřená na omezování 
plýtvání potravin,“ dodala Klöcknerová.

V lednu 2021 by měla začít platit nová 
evropská legislativa pro biozemědělství. 
Nové nařízení by mělo zajistit férové 
konkurenční prostředí na evropském 
trhu a zároveň zamezit podvodům. Eu-
roposlanci však vyzvali k tomu, aby se 
platnost nařízení posunula o rok, neboť 
zemědělci, dodavatelé či kontrolní úřady 
ještě nejsou na nová pravidla připrave-
ni. Podle informací serveru EURACTIV.
com se o posunutí legislativy rozhodne 
zřejmě až na podzim. Po letní pauze by 
se také měla otevřít veřejná konzultace 
o novém akčním plánu. 
ZDROJ:EURACTIV.CZ, AUTOR: ANETA 

ZACHOVÁ, 17. 8. 2020 (KRÁCENO)

Sklizeň hroznů v Německu začíná 
neustále dříve

Letošní sklizeň hroznů ve Falci byla za-
hájena 10. srpna odrůdami Solaris a Orte-
ga. Používají se často na hroznovou šťávu 

Ze zahraničí
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a na burčák (Federweißer). Solaris ve Wei-
senheim am Sand dosáhl 103 °Oechsle (24 
oNM) ve vynikajícím zdravotním stavu. 
Hlavní sklizeň ale začne v polovině září. 
Vývoj vegetace je letos přibližně mezi roky 
2018 a 2019. O možnost přídavku kyselin 
falcký svaz vinařů požádal již před 3 týd-
ny, je předpoklad, že i letos bude povolen. 
Oproti minulému roku jsou hrozny méně 
popáleny sluncem, přibývá však keřů 
s komplexem chorob esca. Vysoké teploty 
nejsou příznivé pro japonskou octomilku, 
poškození hroznů je minimální. Letošní 
ročník je již třetí suchý rok v řadě.
DDW/10. 8. 2020/JS

Soutěž rakouských vín PIWI odrůd
Se zvýšením počtu vzorků o 32 % ve 

srovnání s předchozím rokem pokračuje 
rakouská soutěž vín PIWI odrůd. Sdruže-
ní „PIWI Austria“ uspořádalo tuto soutěž 
již podruhé. Letos se soutěže zúčastnilo 
146 vín z 64 různých podniků. Stejně jako 
v předchozím roce většina vín pocháze-
la ze Štýrska, které má tradičně největší 
podíl PIWI odrůd. Tentokrát však byli 
nejúspěšnější vinaři ze spolkové země 
Dolní Rakousko. Odtud přišla více než tře-
tina všech přihlášených vín a vinaři z této 
země vyhráli šest z deseti kategorií! De-
gustace se opět uskutečnila ve Výzkumné 
stanici Haidegg v Grazu. Pro vznik samo-
statné kategorie bylo požadováno nejmé-
ně deset předložených vzorků vín.
DER WINZER/21. 8. 2020/JS

Květnové mrazíky způsobily ve 
Francích větší škody, než se odhado-
valo

Po jarním mrazu z  11. 5. 2020 bylo 
předpokládáno, že dojde k regenera-
ci révy. Nestalo se tak. Dnes jsou ško-
dy odhadovány ve výši 30 %. Zasaženy 
byly 2/3 plochy vinic z 6 250 ha vinic ve 
Francích. Přesné stanovení škod proběh-
ne až těsně před sklizní.
DDW/6. 8. 2020/JS

Francie zveřejnila první opatrnou 
předpověď objemu sklizně hroznů 
2020

Dne 7. srpna 2020 oznámilo fran-
couzské ministerstvo zemědělství prv-

ní „opatrné“ odhady výroby vína v roce 
2020. Mohlo by být sklizeno asi 44,7 
až 45,7 milionu hektolitrů a bylo by to 
o 6 až 8 procent více než v roce 2019. 
S těmito údaji by se však mělo zacházet 
opatrně, bude ještě záviset na vývoji po-
časí, jak ukazuje aktuální horké období. 
Dalším důvodem nejistoty jsou chybějí-
cí ustanovení zákonných horních limi-
tů výnosů pro letošní produkci, k nimž 
dochází v některých oblastech kvůli ko-
ronovému oslabení hospodářského trhu. 
Obzvláště v Alsasku a Champagne ještě 
nebylo definováno množství vín s CHOP. 
V jiných oblastech se plánuje zavedení 
rezervy, jako například v případě Bor-
deaux a Bordeaux Supérieur. Vegetace 
je ve všech francouzských vinařských 
oblastech oproti roku 2019 vpředu, v již-
ních regionech, jako v Languedoc, skli-
zeň již začala.
WEINWIRTSCHAFT/10. 8. 2020/JS

Krizová destilace ve Francii
Dne 5. srpna slíbil francouzský před-

seda vlády vinařům dalších 56 milio-
nů EUR na destilaci a 20 milionů EUR 
na skladování vína. Důvodem je to, že 
opatření k potlačení koronové pande-
mie vedla k nižším prodejům vína a vyš-
ším zásobám vína u výrobců. Aby bylo 
možné zvládnout sklizeň roku 2020, je 
potřebná národní podpora a pomoc EU 
při krizové destilaci a skladování vína. 
Za tímto účelem  francouzská vláda po-
skytla už v květnu záchranný program 
v hodnotě 155 milionů EUR. S tímto do-
datečným rozpočtem ve výši 56 milionů 
EUR, kromě 2,1 milionu hl, které již byly 
financovány, bude pravděpodobně desti-
lováno dalších 600 000 hl vína. 

Podpora na soukromé skladování 
vína se rovněž zvýší o 20 milionů EUR 
na 35 milionů EUR, aby se odstranily 
nadměrné zásoby vína z trhu s podpo-
rou centů/hl/den. Žádosti o snížení daní 
nebylo vyhověno, ale předseda vlády 
slíbil, že bude situaci pečlivě sledovat 
a tuto možnost zváží před příští změnou 
zákona o státním rozpočtu.
WEINWIRTSCHAFT/6. 8. 2020/JS

Krizová destilace a zelená sklizeň 
v Itálii

Itálie chce z trhu stáhnout 3,5 milionu 
hektolitrů vína, aby ochránila odvětví 

před nadměrným množstvím a pokle-
sem cen. Itálie se chce krizovou destilací 
zbavit jednoduchých vín ležících ve skle-
pech, zatímco dobrovolná zelená sklizeň 
hroznů, z nichž se získávají vína s CHOP 
a CHZO by měla snížit množství těchto 
vín ročníku 2020. Odhaduje se, že z trhu 
zmizí 1,6 milionu hektolitrů pouze krizo-
vou destilací. Italský stát podporuje tato 
opatření celkovou částkou 150 milionů 
EUR. 
DER WINZER/15. 8. 2020/JS

V Rakousku bylo zvýšeno maximální 
možné množství vína pro krizovou 
destilaci na podnik

Koncem července byla v Rakousku 
schválena krizová destilace vína v obje-
mu přesahujícím 4 mil. litrů. Dodávky 
na podnik jsou nyní zvýšeny z objemu 
25 000 litrů na 50 000 litrů. Družstevní 
vinné sklepy Wolkersdorf mohou nově 
vykoupit až 10 mil. litrů ročníku 2018 
a starších. Víno musí obsahovat alespoň 
12 % obj. alkoholu a musí splňovat poža-
davky pro uvedení na trh.
DER WINZER/5. 8. 2020/JS

Spor o maximální výnos v Champagne
Koronová krize způsobuje pokles pro-

deje šampaňského. Velké šampaňské 
domy proto chtějí v roce 2020 výrazně 
snížit objem sklizně. Menší vinaři jsou 
proti a všechna jednání zatím selha-
la. Svaz vinařů, jehož členové dodáva-
jí hrozny, je pobouřen a považuje tuto 
změnu za hrozbu pro pěstitele. Fran-
couzská média již mluví o „zákopové 
válce“.

Tradičně se obě strany dohodly vždy do 
konce července, včas před začátkem skliz-
ně. Například v roce 2019 činil dohodnu-
tý maximální výnos hroznů 10,2 t/ha,  
v roce 2018 to bylo 10,8 t/ha. Účelem 
stanovení množství je zabránit riziku 
špatných sklizní a drastických výkyvů 
cen. V letošním roce však velké kolo 
jednání mezi zájmovými skupinami na 
konci července selhalo – k tomu nikdy 
nedošlo od konce druhé světové války. 
Cena hroznů se letos pravděpodobně 
bude pohybovat kolem 6,50 eur za kilo-
gram. Přibližně 400 nezávislých vinařů 
v Champagne, kteří také sami připravují 
láhve se šampaňským, jsou také na stra-
ně svazu vinařů.
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Unie šampaňských domů očekává, že 
letos prodá o 100 milionů méně lahví, 
což by bylo ve srovnání s předchozím 
rokem pokles o zhruba třetinu. A navíc, 
mají ve sklepech stále uloženo zhruba 
miliardu lahví. Další velké kolo vyjedná-
vání je naplánováno na 18. srpna.
DER WINZER/11. 8. 2020/JS

Spor o  maximální výnos hroznů 
v Champagne skončil až během sklizně

To se nikdy nestalo, alespoň v ne-
dávné historii Champagne. Sklizeň 
začala 17. srpna v Aube na jihu Cham-
pagne s dobrým výnosem, výborným 
zdravotním stavem a stejnými vyhlíd-
kami na kvalitu. Problém: Na začát-
ku sklizně vinaři nevěděli, jaký bude 
povolený maximální výnos. Určitě ne 
normální možný 12 až 14 t/ha. V úte-
rý 18. srpna byla dohoda mezi před-
staviteli vinařů a obchodními domy 
konečně dosažena na úrovni 8 t/ha, 
které mohou být uvedeny na trh. Pře-
bytek musí putovat do rezervy na pří-
ští roky. Obchodní domy chtěly kvůli 
Covid 19 snížit letošní produkci na  
7  t /ha ,  po  loňském omezení  na  
10,2 t/ha. Menším vinařům se nelíbilo 
ani loňské omezení. Druhý zdroj pro-
blémů: Menší vinaři s vlastním uvádě-
ním šampaňského na trh mají pocit, že 
je dostatečně zastupuje Syndicat Gé-
néral des Vignerons, což podle názoru 
obchodníků příliš podporuje postavení 
čistých producentů hroznů. To je na-
prostá většina vinařů v Champagne. 
WEINWIRTSCHAFT/20. 8. 2020/JS

Víno bez alkoholu v Německu na vze-
stupu

Navzdory rostoucím tržbám je podíl 
nealkoholických vín na německé spo-
třebě vína stále menší než jedno pro-
cento. Na druhé straně šumivé víno bez 
alkoholu tvoří asi pět procent šumivé-
ho vína. Podle Německého vinařského 
institutu (DWI) se v posledních letech 
značně zvýšila nabídka nealkoholických 
a šumivých vín. Co se týče chuti, nealko-
holická vína se také díky novým techno-
logiím vyvíjejí velmi pozitivně.

Institut výzkumu trhu Nielsen pro-
vedl na jaře 2020 spotřebitelský prů-
zkum konzumace nealkoholických vín 
a šumivých vín pro DWI. Mezi 16 883 

respondenty bylo poměrně málo zná-
mo, že existuje i víno bez alkoholu. 
Pouze 15 % dotázaných znalo nealko-
holické bílé víno, 12 % červené a 9 % 
růžové alternativy. Z  těchto skupin 
lidí už asi čtvrtina nealkoholický druh 
vína ochutnala. Úroveň povědomí 
o nealkoholických šumivých vínech 
byla výrazně vyšší – u 53 %. Téměř 
dvě třetiny lidí, kteří znali nealkoho-
lické sekty, je už konzumovalo – více 
při zvláštních příležitostech a ze so-
ciálních důvodů. Účast na silničním 
provozu byla jmenována jako nejdůle-
žitější motiv spotřeby nealko, ale také 
zásadní nekonzumace alkoholických 
nápojů vůbec.

S podílem 60 až 66 % má více žen 
tendenci konzumovat nealkoholické 
víno a šumivé víno než muži. Asi tře-
tina z těch, kdo nekonzumují víno bez 
alkoholu nebo alternativy šumivého 
vína, dává přednost jiným nápojům 
bez alkoholu. Největší překážkou jejich 
konzumace je chuť. Nedostatek nabídky 
a poměrně nízká dostupnost jsou však 
také důležité pro nízkou spotřebu a po-
vědomí o nealkoholickém vínu.
DER WINZER/11. 8. 2020/JS

Koronavirus oživil v Itálii prastarou 
tradici vinných okének

Řím 9. srpna (ČTK) – Koronavirus oži-
vil v Itálii prastarou tradici s temnou 
historií – vinná okénka, která v Tos-
kánsku vznikla kolem roku 1600 za mo-
rové epidemie. Dírou vysekanou ve zdi 
vinoték a obchodů, velkou tak akorát, 
aby se do ní vešla ruka a sklenice s ví-
nem, obchodník podá zákazníkovi ná-
poj. Sdružení, které usiluje o zachování 
okének, na svém webu připomnělo, že 
v roce 1634 obyvatele Florencie kosi-
la černá smrt. Lidé tehdy zaklepali na 
malé dřevěné okenice a vinař jim napl-
nil lahev. V provozu bylo asi 150 oké-
nek. 

O 400 let později udeřila pandemie 
nemoci covid-19 a Itálie se na začátku 
března ocitla v karanténě. Každý seděl 
dva měsíce doma a pak vláda dovoli-
la postupné uvolnění. V  té době se 
někteří podnikaví florentští majitelé 
vinných okének rozhodli jít proti času 
a znovu začít používat tato zařízení 
pro prodej vína, kávy, nápojů, sendvi-
čů a zmrzliny – vše bez virů a bezkon-
taktně.
ČTK, 10. 8. 2020 (KRÁCENO)

Sankce USA vůči EU
Dne 12. srpna 2020 ministerstvo ob-

chodu USA rozhodlo o vymazání Řecka 
a Anglie ze seznamu zemí zatížených do-
datečným clem. Jinak se na celních tari-
fech pro zboží z EU nic nemění, zůstává 
sazba 15 % pro letadla a 25 % pro ostat-
ní zboží. EU s tím nesouhlasí a podala 
rozpor k WTO. Pořád jde o spor mezi EU 
a USA v oblasti letectví (Airbus), který 
poškozuje i vinařství. Platnost těchto 
změn začíná v září 2020.
AREV/13. 8. 2020/JS

Projekt k redukci pesticidů ve vino-
hradnictví

Cílem přeshraničního výzkumného pro-
jektu ClimVino je masivní omezení použí-
vání pesticidů ve vinicích v Burgenlandu 
a na Slovensku. První vyhodnocení měří-
cích stanic, které poskytují čtvrthodinové 
hodnoty vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů, 
rychlosti a směru větru, lze již stáhnout 
na nově vytvořené webové stránce www.
climvino.eu. Vinaři v těchto regionech 
přijímají projekt velmi dobře. Na podzim 
roku 2019 bylo v Rakousku uvedeno do 
provozu 23 meteostanic a díky neustále 
se shromažďujícím údajům je nyní možné 
optimalizovat ošetřování révy vinné. Dal-
ších 25 stanic na Slovensku bude uvedeno 
do provozu v příštích několika měsících.

čtvrthodinové měření vlhkosti vzduchu 
a ovlhčení listů, teploty a srážek poskytují 
základní údaje o mikroklimatu v regionu 
a umožňují snížené používání pestici-
dů stanovením optimální doby ošetření. 
Tímto způsobem lze lépe zabezpečit zdra-
vé rostliny a zlepšit kvalitu hroznů. Lze si 
představit snížení přípravků na ochranu 
rostlin o více než 50 procent. Kromě po-
zitivních ekologických účinků jsou důleži-
té také ekonomické účinky. Kromě toho 
lze také snížit rezidua v hroznech, půdě 
a vodě. Výzkumný projekt ClimVino byl 
zahájen začátkem roku 2019 a očekává se, 
že bude probíhat do října 2022. Je finan-
cován EU v rámci programu Interreg.
DER WINZER/13. 8. 2020/JS

Špinavých dvanáct: Zpráva o obsahu 
pesticidů v ovoci a zelenině

Environmental Working Group (EWG) 
je organizace zaměřující se na ochranu 
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lidského zdraví a životního prostředí. 
Na základě rozsáhlých výzkumů již ně-
kolik let zveřejňuje žebříček tzv. Špina-
vých dvanáct, seřazený podle obsahu 
pesticidů v 47 zemědělských plodinách 
v USA. Podle aktuální zprávy EWG pro 
rok 2020 téměř 70 % zemědělských pro-
duktů obsahuje pozůstatky škodlivých 
pesticidů.

Špinavých dvanáct:
1. Jahody
2. Špenát
3. Kapusta
4. Nektarinky
5. Jablka
6. Hrozny révy 
7. Broskve
8. Třešně
9. Hrušky
10. Rajčata
11. Celer
12. Brambory

Ovoce a zelenina, která má dobrou 
pověst pro vysoký obsah vitamínů a an-
tioxidantů, tak zároveň získává nega-
tivní nálepku kvůli škodlivým externím 
látkám, které k nim přicházejí přes che-
mické postřiky.

Hlavní poznatky:
Jahody, špenát, kapusta, nektarinky, 

třešně a jablka – více jak 90 % vzorků 
těchto testovaných plodin obsahovalo 
stopy dvou či více pesticidů. Několik 
vzorků kapusty obsahovalo 18 různých 
pesticidů. Vzorky kapusty a špenátu 
měly v průměru 1,1 až 1,8krát více stop 
pesticidů než jakákoliv jiná testovaná 
plodina. Ačkoliv jsou do žebříčku tradič-
ně zahrnovány pouze čerstvé plodiny, 
EWG tento rok mimo ně zmínila také 
rozinky, kde u 99 % testovaných vzor-
ků byly pesticidy nalezeny. Při zahrnutí 
do žebříčku Špinavých dvanáct by tedy 
jednoznačně obsadily první místo. Ved-
le plodin s vysokým obsahem pesticidů 
zveřejnila EWG i seznam těch, které se 
naopak v testech ukázaly jako nejekolo-
gičtější.

Čistých patnáct:
1. Avokádo
2. Sladká kukuřice
3. Ananas
4. Cibule
5. Papája
6. Hrášek cukrový
7. Lilek
8. Chřest
9. Květák
10. Meloun Cantaloupe

11. Brokolice
12. Žampiony
13. Hlávkové zelí
14. Ananasový meloun
15. Kiwi

Hlavní poznatky:
Téměř 70 % plodin z Čistých patnáct 

nevykazovalo žádné stopy pesticidů. 
Pouze 7 % plodin z uvedeného sezna-
mu obsahovalo dva či více pesticidů. 
Přítomnost více jak dvou pesticidů byla 
tedy u těchto plodin mimořádně vzác-
ná. Stopy pesticidů byly zaznamenány 
u méně jak dvou procent vzorků avoká-
da a kukuřice.

Mnoho potenciálně škodlivých látek, 
které se do plodin dostanou při použití 
pesticidů, v nich zůstává i po omytí či 
oloupání. Klinické testování zveřejněné 
v odborném časopise Nutrients ukáza-
lo, že při omezení konzumace potravin 
s vysokým obsahem pesticidů a jejich 
nahrazení potravinami z ekologické-
ho zemědělství dochází ke značnému 
zlepšení plodnosti a snížení rizik při 
porodech, stejně jako snížení výskytu 
nehodgkinského lymfomu a nižší BMI. 
Výzkum Harvardské univerzity, který 
pracoval s podobnými daty a metodami 
jako EWD, dosáhl obdobných výsledků 
pro přítomnost pesticidů v zeměděl-
ských plodinách. Potvrdil také, že ekolo-
gicky pěstované plodiny mají pozitivní 
vliv na početí a bezproblémové těhoten-
ství.

Stopové množství pesticidů nemusí 
být hned zdraví škodlivé. Jednotlivé 
pesticidy však mezi sebou reagují a při 
více jak tisíc používaných druhů nelze 
jednoduše zjistit, jaké následky tyto 
všechny reakce mají na lidské zdraví 
v průběhu dlouhodobého užívání. Plo-
diny prodávané na území České repub-
liky nemusí dosahovat takové úrovně 
kontaminace pesticidy jako v  USA. 
V souvislostí se škodlivostí pesticidů 
a zdravotních benefitů organicky pěs-
tovaných plodin je třeba zmínit, že Ev-
ropská komise schválila plán, podle kte-
rého by do roku 2030 mělo být až 25 % 
zemědělské půdy obděláváno ekologic-
ky a spotřeba syntetických pesticidů by 
měla klesnout na polovinu. Data z roku 
2018 ukazují, že ekologicky obhospo-
dařovaná půda na území EU dosahuje 
téměř 13,8 milionů hektarů, což je 7,7 % 
celkové výměry zemědělské půdy v EU. 
Na území ČR je pro srovnání ekologic-
ky obhospodařováno 541 tisíc hektarů, 
tedy 15,2 % celkové výměry naší země-
dělské půdy.

ZDROJ:BEZPECNOSTPOTRAVIN.CZ, AUTOR: 

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO 

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, 5. 8. 2020 

(KRÁCENO)

Francie oznámila, že zakáže vyhřívá-
ní zahrádek u kaváren 

Francouzská vláda oznámila přijetí 
nových ekologických opatření. Je mezi 
nimi například zákaz vyhřívání zahrádek 
u kaváren a barů, uvedla dnes britská 
BBC. Využívání venkovních teplometů 
nebo klimatizace kritizovala zejména 
nová ministryně životního prostředí 
Barbara Pompiliová. Jak nicméně do-
dala, opatření začne platit až po letošní 
zimě, protože je potřeba dát restauracím 
čas, aby se vzpamatovaly z koronaviro-
vé krize, která je tvrdě zasáhla. Všechny 
vyhřívané nebo klimatizované budovy, 
které jsou otevřené pro veřejnost, budou 
muset mít rovněž zavřené dveře, aby se 
předešlo plýtvání energií. Podle Pompi-
liové bylo rovněž chybou, že až dosud 
obchody běžně během léta "ochlazovaly 
ulice" tím, že nechávaly otevřené dveře 
jen kvůli tomu, aby je zákazníci nemu-
seli otevírat. "Stejně tak by neměly být 
v zimě vyhřívány zahrádky, aby bylo 
lidem teplo, když popíjejí kafe," dodala 
ministryně. Vyhřívané zahrádky má při-
tom údajně více než 75 procent všech 
restaurací a kaváren v oblasti Paříže. Ně-
kolik francouzských měst již tuto praxi 
zakázalo, nicméně starostka metropole 
Anne Hidalgová to prozatím odmítala 
s tím, že by to byla pro podniky ve měs-
tě velká rána. 
ZDROJ:EKOLIST.CZ, AUTOR: ČTK, 28. 7. 2020 

RUSKO chystá masivní podporu do-
mácímu vinařství a  zavádí brand 
„Víno Ruska“

Na konci června 2020 vstoupil v Rus-
ku v platnost zákon „O pěstování révy 
a vinařství“, jehož znění bylo schváleno 
státní Dumou již v prosinci 2019. Zákon 
přináší řadu novinek pro celé odvětví, 
od nastavení systému dotací, plánu na 
rozšíření vinic, nástrojů pro boj s pančo-
vaným vínem, pravidla při výrobě i pro-
deji po nastavení parametrů pro brand 
„Víno Ruska“. Nová pravidla však začala 
vzbuzovat kritiku ještě před vstupem 
zákonu v platnost. Výhrady mají domácí 
ruští vinaři, obchodníci, ale především 
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zahraniční exportéři vína, kteří ho pova-
žují za diskriminační. Ve státní Dumě je 
proto již nyní ve schvalovacím kolečku 
nový pozměňovací návrh zákona, který 
by měl některá pravidla z původního zá-
kona upravit.

Zákon je tvořen sedmi kapitolami, 
které definují základní ustanovení, 
regulace v oblasti pěstování vína, re-
gulace v oblasti výroby vína, národní 
systém ochrany vína s geografickým 
označením, systém dotací na federální 
a regionální úrovni, pravidla státního 
dozoru v oblasti vinařství a závěrečná 
ustanovení.

Jaké nejvíce diskutované změny ruský 
zákon „O pěstování révy a vinařství“ 
přináší?

•  Zákon zavádí chráněné geografické 
označení a brand „Víno Ruska“, pro 
jehož získání bude potřeba splňovat 
řadu přísných kritérií.

•  Zákon např. zakazuje použití impor-
tované suroviny (hroznů, moštu) při 
výrobě domácích ruských vín s chrá-
něným geografickým označením.

•  Zákon nově rozlišuje pojmy „víno“ 
a „vinný nápoj“. Pokud se bude jednat 
o nápoj s přídavkem vody nebo nápoj 
vyrobený v Rusku z  importovaných 
hroznů, musí být na etiketě zřetelně 
označeno, že se „nejedná o víno“. Při-
čemž nápis nesmí být menší než 1/5 
plochy etikety.

Tímto požadavkem vzroste tlak na 
zvýšení ruské produkce hroznů, a proto 
zákon počítá s rozšířením plochy rus-
kých vinic ze stávajících 95 tis. ha na 
200 tis. ha. Ke stimulaci rozvoje vinic 
a vinařství budou sloužit federální i re-
gionální dotace. Jejich prostřednictvím 
bude možné dotovat např. nákup saze-
nic nebo nákup půdy pod vinice.

Vzniká povinnost registrovat vinice 
a ruští výrobci vín musí nově na etike-
tách vín uvádět následující údaje: od-
růda vína, místo původu a rok sklizně. 
V obchodech by mělo „Víno Ruska“ stát 
odděleně od importovaných zahranič-
ních vín a vinných nápojů tak, aby spo-
třebiteli bylo jasné, z jaké kategorie si 
produkt vybírá. Za nedodržení pravidel 
zákon ukládá tresty v podobě zabavení 
zboží a peněžitých pokut.

 Ačkoliv již zákon vstoupil v plat-
nost, jeho praktické dopady se podle 
odborníků začnou projevovat poma-

lu. V prvním pololetí roku 2020, před 
vstupem zákona v platnost, se řada 
ruských výrobců (především šumivých 
vín) předzásobila dovozovým materiá-
lem pro svoji výrobu. Předpokládá se, 
že vína vyráběná z importovaného ma-
teriálu by měla z ruského trhu zmizet 
v roce 2021, ale reálné odhady expertů 
počítají až se třemi roky. Masivní roz-
šíření vinic ani vyřízení všech formalit 
není možné z roku na rok. Pozměňo-
vací návrh zákona „O pěstování révy 
a vinařství“, který je aktuálně před 
druhým čtením ve státní Dumě, počítá 
se zavedením přechodných období pro 
aplikaci uvedených požadavků. Prá-
vě pro použití importovaných hroznů 
využívaných k doslazení vína by pře-
chodné období mělo platit až do roku 
2023.

Zákon a především možnosti stát-
ní podpory kvitují hlavně velké ruské 
vinařské společnosti, malí producenti 
nadšení nesdílejí, protože se obávají ná-
růstu byrokracie a kontrol.

Pro další informace ohledně agrární 
spolupráce kontaktujte zemědělskou di-
plomatku N. Hruškovou (+420 702 169 
426, nikola.hruskova@mze.cz). 
MZE.CZ, 24.7.2020

Nový vinařský zákon v Rusku
Zákon přijatý v prosinci 2019 vstoupil 

v platnost v červenci 2020. Cílem nové-
ho zákona je zvýšit konkurenceschop-
nost ruského vína v mezinárodním mě-
řítku. Až dosud byla výroba a obchod 
s vínem v Rusku sotva regulována nebo 
obsažena pouze ve všeobecných země-
dělských předpisech. Zákon má nyní 
regulovat pěstování révy, zpracování 
hroznů, kontrolu a distribuci vína.  Úče-
lem tohoto opatření je podpora vysoce 
kvalitního vinařství a zároveň předchá-
zení podvodům.

Zákon nyní stanoví, že víno musí po-
cházet z prokvašených hroznů révy vin-
né a musí mít obsah alkoholu od 7,5 do 
18 % objemových. Poprvé se stanoví, že 
»ruské víno« lze vyrábět pouze z hroz-
nů vypěstovaných na území federace. 
Vína, která jsou uvedena do prodeje, 
musí nyní mít na etiketě odrůdu, původ 
a ročník. Množství sklizně musí být na-
hlášeno do 1. prosince, vinařské oblasti 
budou chráněny jako označení původu. 
Zákon navíc zavádí možnosti státní pod-
pory odvětví.
WEINWIRTSCHAFT/12. 8. 2020/JS

Rusko zvažuje zavedení alkoholo-
vých zámků v autech

Moskva 30. července (ČTK) – Rusko 
zvažuje, že automobily v zemi budou 
muset být vybaveny zařízením, které 
na základě vyhodnocení dechu nedovolí 
opilému řidiči nastartovat a znemožní 
tak jízdu pod vlivem alkoholu. Úřady 
nyní řeší, jak povzbudit výrobce, aby 
tyto alkoholové zámky montovali do 
nových aut přímo na výrobních linkách.

Zařízeními se stejnou funkcí mají být 
od roku 2022 vybaveny všechny doprav-
ní prostředky vyrobené v Evropské unii. 
V Rusku podle expertů takový krok ne-
vyhnutelně povede ke zdražení aut, pro-
tože vzpomínané zámky stojí od 25.000 
do 120.000 rublů (asi 7.700 až 37.000 Kč). 
Oponenti namítají, že systém bude veli-
ce pravděpodobně poruchový. Rusko se 
roky snaží zlepšovat bezpečnost silnič-
ního provozu. Ačkoli úřední statistiky 
ukazují, že se situace zlepšuje, loni na 
silnicích zemřelo kolem 17.000 Rusů, což 
je mnohem více než v jiných zemích, po-
dotkla agentura Reuters. Připomněla, že 
snaha předchozí vlády dosáhnout zabu-
dování alkoholových zámků do ruských 
aut byla neúspěšná a že tento krok by 
pro automobilky znamenal jen další ná-
klady v době, kdy pod vlivem pandemie 
poptávka zeslábla.

Rusové mají dlouhodobě pověst náro-
da, který holduje zejména vodce ve vel-
kém množství. Ale podle loňské zprávy 
Světové zdravotnické organizace kles-
la spotřeba alkoholu v zemi mezi roky 
2003 až 2016 o 43 procent zásluhou zvý-
šení daní a zdražení lihovin. 

Alkoholové zámky se nejprve objevily 
ve Švédsku na konci 90. let. V součas-
nosti se tato zařízení v mnoha zemích 
používají ve vozech delikventů, kte-
ří v minulosti měli problém s řízením 
v opilosti, anebo pro kontrolu řidičů 
přepravujících cestující. V Austrálii si 
provinilci musí takové zámky do auta 
nechat namontovat na svůj účet a jsou 
povinni podstupovat každý měsíc kon-
troly. V Litvě od počátku roku platí, že 
provinilec si může o rok zkrátit dobu 
bez řidičského oprávnění, pokud svolí 
se zabudováním alkoholového zámku 
do svého auta. V Rusku se tyto zám-
ky zkoušely ve školních autobusech ve 
dvou z 85 regionů, ale experiment ne-
přerostl fázi pilotního projektu.
FOODNET.CZ, AUTOR: ČTK, 30. 7. 2020 

(KRÁCENO)
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Šest let ruského potravinového em-
barga. Od problémů se soběstačností 
k pozici významného hráče na glo-
bálním trhu potravin

 7.8.2020 – Přesně před šesti lety, dne 
6. srpna 2014, podepsal prezident V. Pu-
tin dekret, kterým byl zaveden zákaz 
dovozu vybraných potravin ze zemí EU, 
USA, Kanady a dalších států. Do Ruska 
se tak z daných zemí přestalo dovážet 
maso, mléčné výrobky, ovoce, zelenina 
a některé další potraviny. Část světa 
v napětí očekávala, jak těžké chvíle bude 
Rusko zažívat bez dovozových potravin. 
Zatímco sami Rusové se nejvíce obávali 
toho, jak přežijí bez francouzského ca-
membertu, italského parmezánu a špa-
nělského jamónu. Za šest let se situace 
na všech stranách stabilizovala. Evropa 
našla nové trhy nebo nové cesty na rus-
ký trh. Ruské zemědělství se za velké 
finanční podpory státu i soukromých 
investorů postavilo na vlastní nohy. 
A zatímco na začátku bylo hlavním cí-
lem nakrmit vlastní obyvatelstvo, nyní 
se Rusko přeorientovalo na agrární ex-
port, ve kterém se mu začíná slibně 
dařit a může začít konkurovat Evropě 
a dalším zemím.

Dne 21. ledna 2020 byla schválena 
nová Doktrína potravinové soběstač-
nosti a zároveň došlo ke změně modelu 
rozvoje agro-průmyslového komplexu, 
který by se z náhrady dovozu a zajištění 
soběstačnosti země, měl orientovat více 
na export. U některých zemědělských 
komodit a potravin je produkce nato-
lik vysoká, že přebytky by bez exportu 
mohly způsobovat propad cen a nesta-
bilitu na domácím trhu. Export je pro-
to více než žádoucí. Navíc mu nahrává 
oslabený kurz rublu, který ruské zboží 
zlevňuje. Obilí, cukr, rostlinný olej, drů-
beží a vepřové maso jsou dlouhodobě 
přebytkové, a tudíž nejperspektivnější 
exportní artikly, jelikož výrazné zvýše-
ní domácí spotřeby nelze předpokládat. 
V případě pšenice je Rusko již několiká-
tý rok největším světovým exportérem. 
U cukru Rusko v aktuální exportní sezó-
ně atakuje sedmou nejvyšší příčku co do 
exportovaného objemu, a brzy přeskočí 
EU a další země. Vysoké pozice dobývá 
také v případě slunečnicového oleje, lně-
ného semínka či cukrovarnických řízků.

Za uplynulých šest let Rusko snížilo 
import potravin téměř o třetinu, z pů-
vodních 43,3 mld. USD v roce 2013 na 
30 mld. USD v roce 2019. Na celkovém 
dovozu do Ruska se agrární zboží po-

dílí 12,2%. K nejvýraznějšímu snížení 
dovozu mezi lety 2013 a 2019 došlo ve 
finančním vyjádření např. u vepřového 
masa (snížil se desetinásobně z 2,6 mld. 
USD na 270 mil. USD), u hovězího masa 
(snížil se dvou a půl krát z 3,2 mld. USD 
na 1,3 mld. USD), u drůbežího masa (sní-
žil se dvojnásobně z 911 mil. USD na 410 
mil. USD), u zeleniny a mléčných výrob-
ků asi o třetinu (nejvíce u rajčat – sníže-
ní dovozu o 42% nebo jablek a hrušek 
o 50,8%).

Hlavní dovozní položky Ruska v roce 
2019 byly: ovoce a ořechy (17,1% – pře-
devším banány a citrusy, které si Rusko 
nevypěstuje), alkoholické a nealkoho-
lické nápoje (10,1%), maso a masné vý-
robky (6,3%), mléko a mléčné výrobky 
(9% – z toho 3,9% sýry), zelenina (6,1%), 
semena olejnin (4,8%) a ryby (6%). Hlav-
ními dovozci bylo Bělorusko, Čína, Bra-
zílie, Německo, Turecko, Ekvádor, Itálie 
a další.

Export potravinářského zboží se mezi 
lety 2013 a 2019 zvýšil z 16,8 mld. USD 
na 25,6 mld. USD. Na celkovém vývozu 
Ruska se agrární zboží podílí 6%. Cí-
lem je, aby agrární export z Ruska do-
sáhl v roce 2024 hodnoty 45 mld. USD. 
Hlavní vývozní položky v roce 2019 byly: 
obilí (31,1%), ryby a mořské plody (21%), 
rostlinný olej (12,2%). Hlavními trhy 
byla Čína, Turecko, Kazachstán, Korea, 
Egypt, Bělorusko, Nizozemí, Irán a další.

Díky tomuto trendu v Rusku pomalu 
dochází k vyrovnávání schodku agrární-
ho zahraničního obchodu. V roce 2013 
Rusko rozdělilo svým zemědělcům dota-
ce ve výši 197,9 mld. rublů, v roce 2019 
to byla částka 311,5 mld. rublů. Ruské 
ministerstvo zemědělství si pochvaluje, 
že díky této podpoře byl sektor částečně 
modernizován, vznikla řada nových pod-
niků, ale především desítky tisíc nových 
pracovních míst v zemědělství a potravi-
nářství. To je stimulem pro tolik potřeb-
ný rozvoj venkovských teritorií, které na 
většině míst v posledních letech výraz-
ně ekonomicky upadaly a zažívaly odliv 
obyvatel do měst.

Za posledních šest let se objem země-
dělské produkce zvýšil o 22,4% a země-
dělství se tak stalo jednou z hnacích sil 
ruské ekonomiky. Na konci loňského 
roku dosáhla ziskovost zemědělských 
podniků 13,3%, což je téměř dvakrát 
více než v roce 2013. Během uplynulých 
šesti let byl růst produkce v zemědělství 
119%, u potravinářských výrobků – 131% 
a u nápojů – 105%. Očekává se, že do 
konce roku 2020 může růst produkce 
v zemědělství dosáhnout 120,2%, u po-

travinářských výrobků – 135,3%, u nápo-
jů – 108,1% a v agro-průmyslovém kom-
plexu jako celku – 125,1%.

Bez ohledu na prezentovanou potravi-
novou soběstačnost je Rusko stále silně 
závislé na velkém množství importova-
ného zboží nezbytného pro rostlinnou 
i živočišnou výrobu. Zahraniční semena, 
sazenice, genetický materiál, plemenná 
zvířata, veterinární přípravky, krmiva, 
technika a technologie jsou totiž vý-
znamným klíčem k úspěchům ruského 
zemědělství. Rusko si to plně uvědomu-
je, ale za uplynulých šest let nedokázalo 
tuto situaci příliš změnit.

Právě přetrvávající závislost na řadě 
výše uvedených zemědělských položek 
je jedním z klíčů úspěchu českého ag-
rárního exportu do Ruska. Ten v roce 
2019 dostihl rekordní hodnoty 3,56 mld. 
Kč, což je o více než miliardu Kč víc než 
v roce 2013 před zavedením embarga, 
kdy činil 2,45 mld. Kč. Tento pozitiv-
ní trend je možný právě díky portfoliu 
hlavních exportních položek, na které 
se sankce nevztahují a které Rusko po-
třebuje. Českému exportu dlouhodobě 
dominují např. krmiva pro zvířata, pivo, 
násadová vejce, mák, čokoláda i nečo-
koládové cukrovinky, chmel, plemenná 
zvířata, veterinární přípravky a další.

Agrární export za první pololetí roku 
2020 předběžně dosahuje stejné hodno-
ty jako v loňském roce a koronavirová 
omezení se zatím projevila jen u někte-
rých oborů. Např. export sudového piva 
poklesl, což je zapříčiněno tím, že v Rus-
ku byly téměř tři měsíce zavřené restau-
race. Pivovary mohou doufat v horké 
léto a kompenzaci exportem lahvového 
a plechovkového piva. Na druhou stra-
nu ale např. export krmiv či máku za 
první pololetí poměrně výrazně narostl. 
Každý obor má svá specifika a až finál-
ní celoroční výsledek ukáže, nakolik náš 
vzájemný obchod ovlivnila světová pan-
demie.

Pro další informace ohledně agrární 
spolupráce kontaktujte zemědělskou 
diplomatku N. Hruškovou (nikola.hrus-
kova@mze.cz).
ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

Dočasné snížení daně z přidané hod-
noty zlepšilo německým spotřebite-
lům náladu

Nálada německých spotřebitelů se 
dál zlepšuje. Přispívá k tomu i dočasné 
snížení daně z přidané hodnoty (DPH), 
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které je součástí kroků vlády proti do-
padům koronavirové krize. Ukázal to 
průzkum, který ve čtvrtek zveřejnil in-
stitut GfK. Index nálady spotřebitelů 
na měsíc srpen se podle institutu zvýšil 
na minus 0,3 bodu z předchozích minus 
9,4 bodu. Index vzrostl třetí měsíc za 
sebou a překonal očekávání analytiků 
v anketě agentury Reuters, kteří čeka-
li hodnotu minus pět bodů. Pokud je 
hodnota v záporných číslech, znamená 
to, že soukromá spotřeba ve srovnání 
se stejným obdobím loni klesne. Vývoj 
nálady německých spotřebitelů během 
pandemie se podobá oživení ekono-
miky ve tvaru širokého V, během nějž 
prudký pokles vystřídá rychlé zotave-
ní, uvedl výzkumník GfK Rolf Bürkl. 
„K mimořádně pozitivnímu vývoji bez-
pochyby přispělo snížení daně z přida-
né hodnoty. Je zjevné, že spotřebitelé 
se chystají učinit velké nákupy dříve, 
než se čekalo. To letos pomůže ke zvý-
šení výdajů,“ dodal Bürkl. Výzkumník 
ale také varoval, že pozitivní účinek 
může být pouze dočasný. Spotřebitelé 
by podle něj mohli své výdaje omezit, 
jakmile snížení sazeb DPH s koncem le-
tošního roku skončí.

Stimulační balíčky německé vlády
Německá vláda ve snaze podpořit oži-

vení ekonomiky schválila dva stimulační 
soubory v úhrnné hodnotě 880 miliard 
eur (23,2 bilionu korun), které chce fi-
nancovat novými půjčkami. Součástí 
balíčků je i zmíněné DPH od 1. července 
na šest měsíců, což má zvýšit spotřebu. 
Vyšší sazba DPH klesla z 19 na 16 pro-
cent, snížená pak ze sedmi na pět pro-
cent. Daňové příjmy německého státu se 
tak podle ministerstva financí sníží o 20 
miliard eur.

Odhady vývoje největší evropské 
ekonomiky

Německá ekonomika je největší v Ev-
ropě a je na ní závislá i řada českých fi-
rem. V prvním čtvrtletí kvůli koronavi-
rové krizi klesla a dostala se do recese. 
Proti předchozím třem měsícům osla-
bila o 2,2 procenta, nejvíce od globální 
finanční krize v roce 2009. Ve druhém 
čtvrtletí se počítá ještě s mnohem vý-
raznějším poklesem, německý spolkový 
úřad svůj rychlý odhad zveřejní v polo-
vině příštího měsíce. Evropská komise 
na začátku července předpověděla, že 
německá ekonomika letos klesne o 6,3 
procenta. Na příští rok počítá s růstem 
o 5,3 procenta.
ZDROJ:CT24.CESKATELEVIZE.CZ, 27. 7. 2020

Pravidla pro harmonizaci struktury 
spotřebních daní z alkoholu a alko-
holických nápojů

Rada Evropské Unie schválila dne 30. 
7. 2020 pravidla pro harmonizaci struk-
tury spotřebních daní z alkoholu a alko-
holických nápojů. Nová pravidla zajistí 
přístup malým a řemeslným výrobcům 
alkoholu k novému certifikačnímu sys-
tému pro celou EU a k nižším sazbám 
spotřební daně v EU. Pravidla rovněž 
umožní využívat snížené daňové sazby 
na pivo s nižším obsahem alkoholu, na-
výšen bude maximální limit alkoholu na 
3,5 % (dosavadní limit byl 2,8 %). Nová 
pravidla byla schválena všemi členský-
mi státy EU kromě ČR, která se zdrže-
la. Pravidla vstoupí v platnost od ledna 
2022. 
ZPRAVODAJ PK ČR 32/2020

Polsko odložilo implementaci zvýše-
né daně na alkohol na začátek roku 
2021, Lotyšsko plánuje od roku 2022 
zakázat reklamu na alkohol 

Polsko plánovalo implementaci zvý-
šené daně na alkohol od července 2020, 
ale rozhodlo o odložení termínu z důvo-
du probíhající koronavirové krize a pre-
zidentských voleb. Daně ve výši 0,22 
EUR na každou lahev alkoholických ná-
pojů o objemu 300 mililitrů (odváděny 
budou prodejci, kteří dané nápoje nabízí 
k prodeji, nikoli producenty nápojů) bu-
dou zavedeny od ledna 2021. Omezení 
konzumace alkoholických nápojů plá-
nuje i Lotyšsko, které by od roku 2022 
mělo významně omezit reklamu na al-
koholické nápoje.
ZPRAVODAJ PK ČR 32/2020

Zavedení daně na maso by podle brit-
ských výzkumníků dopadlo zejména 
na zranitelné zákazníky Zavedení daní 
na maso by podle britského think tan-
ku Demos zaměřeného na výzkum do-
padlo zejména na zranitelné zákazníky. 
Podle expertů by zavedení daní limito-
valo možnosti ve stravování spotřebi-
telů s nižšími příjmy. Střídmá spotřeba 
červeného masa navíc podle zástupců 
think tanku hraje pozitivní roli v jídel-
níčku spotřebitelů díky obsahu vitami-
nu B a D, proteinů, selenu a železa. Vý-

zkumníci rovněž upozorňují, že doposud 
nebylo prokázáno, že by pouhá spotřeba 
červeného a zpracovaného masa způso-
bovala nárůst obezity.
ZPRAVODAJ PK ČR 34/2020

Členské státy pozdě transponují le-
gislativu EU, ukazuje studie 

Evropská komise dnes zveřejnila výroč-
ní zprávu o kontrole uplatňování práva 
EU, která ukazuje, jak členské státy sle-
dovaly a vymáhaly evropské právo v růz-
ných oblastech. Ta uvádí, že se v loňském 
roce zvýšil počet nových případů nespl-
nění povinnosti ze strany členských stá-
tů o 20 %. Nejméně těchto případů evi-
dovalo Lucembursko, Estonsko a Litva, 
zatímco nejvíce Španělsko, Itálie a Řecko. 
Více než polovina případů se vztahovala 
k pozdní transpozici evropské legislativy, 
ačkoliv počet těchto případů meziročně 
mírně klesl (406 případů v roce 2019 
oproti 419 v 2018). Nejvíce případů pozd-
ní transpozice legislativy zaznamenalo 
Bulharsko, Belgie, Řecko a Kypr, nejméně 
naopak Dánsko, Itálie a Litva.
ZDROJ:CEBRE.CZ, 11. 8. 2020

Dohoda o volném obchodu mezi Ev-
ropskou unií a Vietnamem vstoupila 
v platnost

K 1. srpnu 2020 vstoupila v platnost 
dohoda, jež do budoucna umožní zru-
šení 99 % všech celních poplatků a cel-
kově přispěje k usnadnění vzájemného 
obchodu, i v oblasti zemědělství a potra-
vinářství. Po Korejské republice, Japon-
sku a Singapuru je Vietnam další zemí 
regionu východní a jihovýchodní Asie, 
s níž Evropská unie uzavřela dohodu 
o volném obchodu. Dohoda je zároveň 
nejrozsáhlejší, jakou doposud EU uza-
vřela s „rozvojovou zemí„ a měla by též 
přispět k otevření trhu se službami a ve-
řejnými zakázkami.

Od prvního dne účinnosti bude od-
straněno 65 % cel na evropské zboží 
exportované na vietnamský trh. Na zbý-
vající položky pak bude uplatněno pře-
chodné období v rozmezí tří až deseti 
let dle příslušné skupiny produktů. Clo 
bude snižováno pravidelně každý rok. 
S výjimkou piva, kde bude průběh sni-
žování nerovnoměrný.

Pro Českou republiku patří z  hle-
diska exportu mezi významné chmel 
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(za 3 roky); pivo (10 let); potravinové 
přípravky (5 – 7 let); krmiva, i pro psy 
a kočky, (0 – 3 roky); nealkoholické ná-
poje (7 let); čokoláda a další cukrovinky 
či zmrzlina (5 – 7 let); slad (5 let); mléko 
(3 roky); sušené mléko (5 let) či insemi-
nační dávky skotu (při vstupu v platnost 
bez cla). Některé položky byly zatíženy 
poměrně nízkým clem již před vstupem 
dohody v platnost. Například chmel, 
krmiva, sušené mléko, slad nebo býčí 
sperma.

Dále by měla dohoda přispět k omeze-
ní regulatorních překážek a nadbytečné 
„překrývající se“ administrativy a zajistit 
vymahatelnost vzájemně dohodnutých 
pravidel. Z pohledu agrárního a potravi-
nářského vývozu je důležité především 
zjednodušení a větší transparentnost 
v oblasti sanitárních a fytosanitárních 
předpisů. V rámci dohody bude též za-
jištěna právní ochrana téměř dvou set 
produktů s chráněným označením pů-
vodu (CHOP) pocházejících ze států EU. 

V letech 2017 až 2019 dosahoval čes-
ký agrární export do Vietnamu objemu 
v rozmezí 136 až 184 mil. Kč. Přičemž do-
voz z Vietnamu dosahoval 921 – 1 066 mil. 
Kč. Hlavní položky importu z Vietnamu 
zahrnují ryby a mořské plody (krevety), 
kešu, těstoviny, kávu, pepř či rýži.
EAGRI.CZ, 6. 8. 2020 (KRÁCENO)

Zeměpisná označení EU pod palbou 
Senátu USA

7.8.2020 – Skupina 61 senátorů ame-
rického Kongresu je podepsána pod 
dopisem adresovaném obchodnímu 
zmocněnci R. Lighthizerevi (USTR) 
a federálnímu ministrovi zemědělství 
R. Perdue (USDA). Senátoři v něm vy-
zývají, aby ochrana údajně generických 
označení amerických potravin byla vy-
užita jako politický nástroj při všech 

obchodních jednáních na mezinárod-
ní úrovni. Přímo tak míří na evropský 
systém ochrany zeměpisných označení 
a označení původu (CHZO/CHOP), který 
američtí senátoři označují jako zneužití 
ochrany za účelem znemožnění vývo-
zu amerických potravin. Jako příklad 
uvádějí např. sýry feta nebo parmezán, 
které jsou již desítky let v USA vyráběny 
a evropský systém ochrany znemožňu-
je vývoz pod těmito názvy do EU nebo 
zemí, se kterými má EU v dohodě o vol-
ném obchodu sjednánu i ochranu vy-
braných CHZO/CHOP. Spouštěčem byla 
jistě implementace dohody o volném 
obchodu s Kanadou a Mexikem (USM-
CA). S Kanadou má totiž EU sjednánu 
dohodu CETA, ve které je ochrana ev-
ropských CHZO/CHOP na kanadském 
trhu obsažena.

Řada amerických profesních organiza-
cí text dopisu a tento záměr plně podpo-
řila – např. Farm Bureau, North Ameri-
can Meat Institute, National Association 
of State Departments of Agriculture, 
National Milk Producers Federation, 
Wine Institute. 

USA – Studie hodnotí dopad snižují-
cího se počtu opylovačů na americké 
zemědělství

Výnosy pěstovaných jablek, třešní 
a borůvek se snižují nedostatkem opylo-
vačů. Roční objem produkce v hodnotě 
přes 50 mld. USD závisí na opylení (jabl-
ka, třešně, borůvky, mandle atd.). Velkou 
roli v tomto hrají domácí a divoké včely. 
Podle zjištění státní univerzity v New 
Jersey (Rutgers) v dosud nejkomplexněj-
ší studii svého druhu se poklesy počtu 
opylovačů přímo negativně promítnou 
do snížených výnosů pro většinu stu-
dovaných plodin. Přijetí postupů, které 
chrání nebo zvyšují počty divokých včel, 
případně využívání řízených opylovačů 
jiných než včel medonosných, zajistí 
zvýšení výnosů. Další alternativou jsou 
pak intenzivní investice do včelstev. 

Covid-19 v USA – denní přírůstek kle-
sá, ale stále je nad úrovní 50 tis. případů

V tomto týdnu zůstaly sedmidenní 
průměry počtu nakažených proti před-
chozímu období v rostoucím trendu již 
pouze v sedmi z padesáti amerických 
států. Z níže uvedeného grafu tedy vy-
plývá, že v poslední době již dochází 
k poklesu denního počtu nakažených, 
stále se ale drží okolo hranice 50 tis. 
denně. Navíc nelze vyloučit, že pokles 
počtu může být způsoben i sníženou in-
tenzitou testování, která byla v posled-
ních dvou týdnech zaznamenána kvůli 
omezenému počtu testovacích sad.

Tento týden USA překročí hranici 5 
mil. nakažených, přes 160 tis. zemřelých 
a 63 mil. uskutečněných testů. Pandemie 
Covid zásadním způsobem promlou-
vá i do příprav obou táborů na prezi-
dentské volby (3. listopadu 2020), kdy 
republikánský i demokratický volební 
tým byly nuceny zásadně omezit veřej-
ná shromáždění.
ZDROJ: MZE, ZPRACOVAL: P. JEŽEK, 

ZEMĚDĚLSKÝ DIPLOMAT VELVYSLANECTVÍ 

ČR VE WASHINGTONU, D. C.

Daň z nerecyklovatelných plastů
Evropská rada schválila dne 20. 7. 2020 

stanovisko k Víceletému finančnímu rám-
ci EU v celkové výši 1,82 bilionu EUR. Rada 
navrhuje zavést v rámci vlastních nových 
zdrojů i daň na nerecyklované plastové 
obaly ve výši 0,80 EUR za kilo (od ledna 
2021). Rozhodnutí, zda daň bude vybírána 
od průmyslu nebo od spotřebitelů, by měla 
být přijímána na úrovni členských států. 
Největší daně by měla odvádět Francie, 
Německo, Itálie. Aby daň mohla být sku-
tečně schválena, musí návrh schválit Ev-
ropský parlament a následně jej musí rati-
fikovat všechny členské státy EU.
ZPRAVODAJ PK ČR 32/2020


