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Kalendář
Jedním z prvních úkonů, vždy s příchodem no-

vého roku, je výměna kalendářů. V práci, doma, 
na chalupě. Ať už jsou to stolní nebo nástěnné, 
mají většinou svoje ustálené místo. Naše oči už 
jsou zvyklé hledět do osvědčeného místa a měnit to 
by bylo nejen matením životního rytmu, ale i zby-
tečnou námahou věnovanou zatloukání nových 
skobek či hřebíčků a pak zadělávání starých děr 
ve zdi. Pospícháme pořád, a tak je toto řešení vel-
mi výhodné i časově. A tak nám hned od počátku 
roku zateplují pracovní a obytné prostory nové ob-
rázky různých kalendářů a některé opravdu zdobí 
a dokumentují vedle dat roku estetično, často pak 
i s dominancí loga fi rmy, která si je nechala vy-
tisknout. Tím mých hlavním v kanceláři je však 
bezobrázkový tříměsíční s červeným jezdcem na 
konkrétní den, a už léta jej mívám od fi rmy AAK. 
Bez něj bych byl jak katolík, který se nemodlí, 
a věřím mu tak, že když jej zapomenu posunout, 
píši špatná data i na důležité dokumenty. Další 
kalendář mám vždycky na stole. Už tam na něj 
mám v sektoru B3 vyčleněné místo. Léta jsem tam 
měl rád ten s půvabnými kresbami Josefa Lady, 
ale začal být nestylový. Roční období v něm pře-
staly kopírovat skutečné počasí za oknem, a tak 
jsem jej zaměnil za Cibulku. Jeho kalendář má 
sice taky historický podtext, ale u obrázků ze sta-
rých fi lmů se vždycky v pondělí zastavím a počtu 
si o hereckých gerojích české kinematografie 
s velkou chutí. A nikdy nepředbíhám listováním 
vpřed, to by to pondělí nestálo za to. Jiné je to pak 
s nástěnným kalendářem od Ivy Hüttnerové. Má 
tam taky vždycky jako Lada v zimě mnoho sněhu, 
ale v létě samé sluníčko a plovárny naplněné roz-
šafnými našimi dědečky a babičkami. Její obrázky 
mají podmanivý půvab a nostalgické pojetí vnáše-
jící nás do časů, kdy nebyly koncentráky a snad 
ani ne Rasputin. A že jsou milým vydechnutím 
pohody vnášené do nás a snad i do celé místnosti, 
kde tento skvost vždycky visí, dokumentují vždy 
pozdvižené koutky úst a vyhlazené čelo každé-
ho, kdo si je prohlíží. To zas s velkým obdivem, 
a s obočím obdivně pozdviženým, můžeme spatřit 
toho, kdo se u nás v kanceláři obdivuje velkoploš-
ným fotkám kalendáře doktora Ladislava Stein-
hausera. Máme tam pro tento skvost již řadu let 
vyčleněné místo, a kdyby Laďa letos nikam nejel 
do světa fotit, příští rok bychom tam museli dát 
kredenc, aby tam nezela ošklivá díra. Umět vyfotit 
koně a oči toužící po štěstí hladového dítěte třetího 
světa, to musí v člověku něco být. A v Laďovi je 
a jeho fotografi ckém díle je to víc než znát. 

Vědomě neuvádím diáře. Je to sice ten nejdů-
ležitější kalendář ze všech u většiny z nás, ale je 
příliš pragmatický a strohý a nezaslouží si zas to-
lik hledat v něm poetické stránky. Nehledě k to-
mu, že v papírové podobě mu zvoní hrana a řada 
hodně zaměstnaných lidí už nečte jinak než na 
skle displejů kdejaké elektronické techniky. Oč se 
ochuzují, je zbytečné jim vysvětlovat, stejně jako 
nám starším nutit skleněné stránky. A přidávat 
k tomu ještě argument nás, kteří pořád tvrdošíjně 
čtou knihy a noviny z papíru a vědí, že tiskovina 
krásně šustí v ruce a k tomu ještě voní, to je velká 
pošetilost. Tuplem v době, kdy už i dnešní škola 
přestává učit děti psacímu písmu a nové populace 
za čas nebudou umět psát tužkou či perem vůbec. 
Zvlášť když je zřejmé, že je klávesnice rychlejší 
a likviduje nečitelnost psaného projevu naprosto 
dokonale. Kde budou ty doby, kdy mému spolužá-
kovi Pepíkovi Tomanovi sdělil v sedmé třídě učitel 
dějepisu Éda Vacek, jinak velká fi gura a ozdoba 
laviček havlíčkobrodského náměstí a milovník 
plzeňského piva: „Škrábeš Tomane jak doktor 
Špatenka z interny“, to když nemohl přečíst Pepí-
kem psanou stať o textilním továrníkovi Leibigovi 
z Liberce. 

Kalendář je prostě fenomén, a ať už má for-
mu jakoukoliv, nese s  sebou vždy vědomí o ča-
se. A to jak budoucím, tak i minulém. Přejme si 
jen, aby ten kalendář letošní byl naplněn jen těmi 
šťastnými a šťastnějšími dny. A bude velkou vý-
hodou, když se v něm neukáže žádný den, který 
by se stal památným. Těch máme v kalendářích 
minulých plno a mělo by to stačit.

Ing. František Kruntorád, CSc.

Finanční pomoc pro vlastníky lesů a mi-
mořádná opatření na zvládání kůrovcové
kalamity, prodloužení doby lovu zvěře, in-
vestice do boje se suchem, omezení plo-
chy monokultur či povinnost očipovat psy 
jsou některé z novinek, které přináší 
rok 2020 v resortu zemědělství. 

„Stejně jako v předchozích letech, i letos 
se zaměříme na oblasti, které je třeba ře-
šit v souvislosti s klimatickou změnou, na-
příklad kůrovcovou kalamitu. Pro nestátní 
vlastníky lesů jsme připravili 2,5 miliardy 
korun na zalesnění a péči o lesy. Již teď je 
z nich vyplaceno více než 980 milionů korun 
a vyplácení stále pokračuje. Díky naší nové 
vyhlášce mohou myslivci od ledna lovit ně-
které druhy zvěře více dní v roce. To pomů-
že především oblastem, které zasáhla kůrov-
cová kalamita a které jsou osázené novými 
stromky. Právě ty totiž spárkatá zvěř okusu-
je a ničí,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman.

Na zalesnění holin po kůrovcové kala-
mitě, péči o les a zajištění pestré druho-
vé skladby dřevin v lesích nebo na ochra-
nu před škůdci dostanou vlastníci lesů až 
2,5 mld. Kč. Podávání žádostí začalo loni 
v listopadu a skončí 28. února tohoto roku. Jde 

o první fázi víceletého programu. Letos bude 
MZe usilovat o získání prostředků za nahodilé 
těžby dříví v roce 2019, vyhodnocení budeme 
mít přibližně v dubnu. Žádat budeme minimál-
ně o 4 mld. Kč. 

Od začátku tohoto roku také platí prodlouže-
ní doby lovu některých druhů spárkaté zvěře. 
Chceme tím zajistit možnost regulovat narůsta-
jící počty zvěře, která okusuje a ničí nové strom-
ky vysazené v oblastech po kůrovcové kalami-
tě. Jde o možnost lovit více dní v případech, 
kdy to je kvůli situaci a podmínkám v dané 
honitbě nezbytné. 

„I v tomto roce je hlavní prioritou zadržení 
vody v krajině. I proto od letošního ledna ne-
bude možné pěstovat monokultury na více než 
30 hektarech souvislé plochy na erozně ohro-
žených půdách, což zmírní erozi půdy. Příští 
rok v tomto půjdeme ještě dál a toto nařízení 
se bude týkat všech pozemků s ornou půdou,“ 
řekl ministr Toman.

Dochází ke zpřísnění požadavků na hospo-
daření, které musí zemědělci dodržovat, aby 
měli nárok na některé hlavní dotace. Toto opat-
ření napomůže zlepšit stav krajiny a její schop-
nost zadržovat vodu. Od dalšího roku to bude 
platit na veškeré orné půdě. 

Novinky se týkají také chovatele psů. Od 
1. ledna 2020 musí být každý pes označen mi-
kročipem, jinak nebude mít platné očkování 
proti vzteklině. Povinné označení do budoucna 
usnadní identifi kaci a kontrolu dodržování pod-
mínek v chovu. O podrobnostech kolem státní-
ho centrálního registru psů se zatím jedná, jeho 
zavedení se očekává v roce 2022. 

 V roce 2020 se i nadále budeme soustředit 
na vyjednávání podmínek nové SZP. Našimi 
prioritami jsou jednodušší pravidla, dosta-
tečně silný rozpočet – na úrovni současného 
programovacího období, dobrovolné zastro-
pování, redistributivní platba, digitalizace 
a precizní zemědělství. Bude nutné také dojed-
nat přechodné období na dva roky – kratší doba 
není reálná. V letošním roce chceme také do-
končit úpravu několika důležitých zákonů. Jsou 
to například: myslivecký zákon, zákon o potra-
vinách, zákon o vodách, zákon na ochranu zví-
řat proti týrání, ústavní zákon o ochraně vody, 
novela zákona o významné tržní síle a novela 
zákona o oběhu osiva a sadby.

Celková produkce českého zemědělství 
v roce 2019 vzrostla na 151 miliard ko-
run. 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 stoup-
la o 9 miliard korun. Velmi důležitý je i nárůst 
čistého důchodu zemědělského sektoru, tedy
důchod očištěný o investiční dotace. Tento
ukazatel se loni zvýšil ze 17 miliard, kte-
rých dosáhl v předloňském roce, na více než 
19 miliard. Částka vyjadřuje nejen zisk zeměděl-
ských podniků a prostředky k jejich rozvoji, ale 
u podniků fyzických osob i zdroj k obživě rodiny 

farmáře,“ řekl ministr Miroslav Toman. Předpo-
kládaná hodnota důchodu zemědělské činnosti 
se započítáním investičních dotací se loni zvýši-
la o 8,3 % na více než 22 miliard korun. Přibližně 
52 % z toho připadne podnikům fyzických osob. 

Produkce českého zemědělství dosáhla loni 
151 miliard korun, zatímco v roce 2018 to bylo 
142 miliard. Na lepším výsledku se příznivě 
promítla dobrá sklizeň ozimých obilovin, ku-
kuřice, brambor, chmele, máku, zelí, mrkve, 
meruněk a třešní. Pozitivní pro zemědělce by-
ly i prodejní ceny například obilovin, chmele 
a většiny druhů zeleniny.  

V živočišné výrobě mírně klesly ceny živé-
ho 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 mili-
ard, tedy o 6 miliard. Podepsaly se na tom pře-
devším rostoucí platy a také vyšší nájmy za 
půdu a budovy. 

Ekonomické výsledky českého zeměděl-
ství v roce 2019 vypracoval ve spolupráci 
s MZe Ústav zemědělské ekonomiky a in-
formací. Jde o kvalifikované statistické od-
hady, získané šetřením v systému FADN. 
Tento systém propojuje ve velmi detailním 
rozlišení údaje o pracovních sílách, využití 
půdy, produkci, nákladech, dotacích, majet-
ku a ostatních výdělečných činnostech, kte-
ré jsou s fungováním zemědělského podniku 
spojené.

MZe

Zemědělská produkce České republiky 
loni vzrostla o 9 miliard, pomohla větší 

sklizeň brambor i vyšší ceny obilí

Vážení čtenáři, 
na straně 7 

přinášíme rozhovor 
s Ing. Ladislavem Steinhauserem, 

jednatelem a ředitelem 
společnosti 

Steinhauser, s. r. o.

Novinky roku 2020 v resortu zemědělství
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Praha (ČTK/red) – Novou prezidentkou Po-
travinářské komory ČR se na další čtyři ro-
ky stala Dana Večeřová (52), která doposud 
působí na ministerstvu zemědělství. Zvolilo ji 
vedení Komory, funkce se ujme v únoru. Ve-
čeřová byla jediným kandidátem. 

Potravinářská komora byla od roku 2013 bez 
prezidenta, zastupujícím viceprezidentem byl 
Hynek Strnad. Posledním prezidentem Komory 
byl současný ministr zemědělství Miroslav To-
man (za ČSSD), který post opustil právě kvůli 
angažmá v politice. Večeřová se do funkce dosta-
ne poté, co opustí ministerstvo, kde je pod státní 
službou. 

„Chci, aby Komora byla opravdu jedna z nej-
významnějších nevládních organizací, aby si sku-
tečně postavení posílila a udržela,“ řekla nová 
prezidentka. Komora pod jejím vedením má být 
partnerem pro zákonodárné sbory, ale také mini-

sterstvo. „Já se určitě budu snažit o podporu čes-
kých potravin. Máme dluhy vůči spotřebitelům 
i vůči výrobcům,“ dodala. České potraviny by se 
podle ní měly propagovat více, ve stylu starých 
členských zemí. 

Podle ní by se také mělo dostávat na pulty ví-
ce českých potravin, jako jsou například mléčné 
produkty. „Nevím, proč bychom sem měli dovážet 
zpracované jogurty, když si je můžeme vyrábět. 
Nevím, proč si máme přivážet zpracované máslo. 
Budeme se snažit o osvětu,“ uvedla. Večeřová ze 
začátku nechce vyhrožovat obchodníkům re strik-
cemi, doufá v to, že se s ministerstvem a řetězci 
dohodne. Řetězce si pak podle ní začínají uvědo-
movat, že spotřebitelé na české značky slyší. Její 
zvolení kladně hodnotí generální ředitel největší 
české mlékárny MADETA Milan Teplý. „Da-
na Večeřová si nemusí kupovat plán Prahy, aby 
věděla, kam má jít a kterou kliku otevřít, kam 
nakouknout a kam ne. Dělá to léta, umí dobře 

komunikovat s ministrem, a ne (jen) s jedním. Je 
to i kvalitní novinářka, v branži dost dlouho dě-
lala,“ uvedl Teplý. 

Večeřová byla v 90. letech vědecko-výzkum-
nou pracovnicí ve Výzkumném ústavu živočišné 
výroby. Následně nastoupila jako zástupce šéfre-
daktora do společnosti Strategie, která vydávala 
mimo jiné časopisy Náš chov nebo Krmivářství. 
Na začátku tisíciletí přešla na ministerstvo ze-
mědělství, působila pak také jako mluvčí Po-
travinářské komory ČR nebo Agrární komory 
ČR. 

Potravinářská komora ČR má stovku čle-
nů. Propaguje značky Klasa či Regionální po-
travina. Od roku 2011 má Komora registro-
vanou značku Český výrobek – garantováno 
Potravinářskou komorou ČR. Ke konci roku 
2017 bylo jejími držiteli 55 společností s ví-
ce než 1100 výrobky. Vyplývá to z výroční 
zprávy.

Aktuální stav nákazy afrického moru pra-
sat (AMP) a ptačí chřipky v okolních stá-
tech, možné hrozby pro Českou republiku, 
vyhodnocení připravených opatření a postu-
pů české strany v případě nákazy a minima-
lizace rizik přenosu těchto chorob na naše 
území byly tématy jednání Ústřední nákazové 
komise. 

„Pokud jde o africký mor prasat, na jedné 
straně se nám ho podařilo v České republice úpl-
ně vymítit, ale na straně druhé se v okolních stá-
tech nákazu tlumit nedaří, a proto je velmi prav-
děpodobné, že se nemoc objeví opět u nás. Je to 
možná jen otázka času,“ řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

K výraznému postupu AMP došlo v Polsku v lis-
topadu loňského roku. Nové ohnisko nákazy je tak 
od hranic s Českou republikou necelých 70 km.
Dále je situace alarmující zejména v Rumunsku 
a Bulharsku, kde je AMP rozšířen téměř po celém 
území, nákaza se vyskytuje i na Slovensku.

Na základě zkušeností se zdoláváním náka-
zy ve Zlínském kraji byl v loňském roce nove-
lizován zákon o veterinární péči. Novela, kte-
rá vstoupila v účinnost 15. ledna, mimo jiné 
doplňuje opatření, která může Státní veterinární 
správa (SVS) v případě výskytu nákazy nařídit. 
Nově bude možné snadněji uložit například 
zajištění odběru vzorků či vybudování zábran 
k zabránění volnému pohybu zvěře, omezit či 
zakázat zemědělcům sklízet, nebo jim nařídit 
změnu agrotechnických postupů, pokud to bude 
nezbytné pro likvidaci nákazy. V souvislosti s tím 
novela upravuje také pravidla pro poskytování 
náhrad vzniklých aplikací těchto opatření 
zemědělcům, myslivcům i krajským úřadům, 
které se na plnění mimořádných veterinárních 
opatření budou podílet. 

„Spolu se Státní veterinární správou jsme upo-
zornili rovněž na vysoké riziko zavlečení ptačí 

chřipky do našich chovů drůbeže. Proto je nutné 
provádět důsledné kontroly a dodržovat zásady 
biologické bezpečnosti a prevenci ve všech cho-
vech. Státní veterinární správa už informovala 
všechny krajské veterinární správy, chovatelské 
organizace, zemědělské svazy, veterináře i hygie-
niky,“ uvedl ministr Toman.

„V souvislosti se zvýšeným rizikem zavlečení 
ptačí chřipky do České republiky Státní veteri-
nární správa aktuálně připravila mimořádnou 
kontrolní akci, která se zaměří na chovy, do kte-
rých je přesouvána živá drůbež z Polska,“ řekl 
ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

S ohledem na vysoké riziko výskytu ptačí 
chřipky je nutné zajistit a kontrolovat, aby byl 
průběžně sledován zdravotní stav drůbeže a zá-
sady biologické bezpečnosti a prevence. Ta spo-
čívá zejména v ochraně drůbeže před kontaktem 
s volně žijícími ptáky. Voda a krmivo nesmí být 
kontaminováno trusem volně žijících ptáků a mě-
lo by být podáváno drůbeži mimo jejich dosah. 
Dále by do hal neměly vstupovat nepovolané 
osoby. 

Historicky první výskyt AMP v ČR byl po-
tvrzen v populaci prasat divokých v červnu roku 
2017 a poslední pozitivní nález je z února ro-
ku 2018. Od dubna 2019 je ČR opět „zemí bez 
AMP“. Poslední vlna výskytu ptačí chřipky se 
v ČR objevila začátkem roku 2017. Na území ČR 
bylo tehdy postupně vyhlášeno 39 ohnisek ptačí 
chřipky v chovech drůbeže.

 MZe

Ústřední nákazová komise prověřila připravenost 
  a funkčnost systému v případě výskytu afrického moru prasat

či ptačí chřipky v České republice

Prezidentkou potravinářů je Dana Večeřová, 
na pultech chce víc českých potravin

Vážený pane ministře,
na jaře 2019 jsme přivítali záměr Minister-

stva životního prostředí ČR zabývat se studie-
mi vypracovanými skupinou Zálohujme.cz
a zjistit, jak omezit pohazování odpadků do 
české přírody, splnit evropské cíle v třídě-
ní a recyklaci nápojových PET lahví a ple-
chovek, potažmo jak splnit cíle evropských 
směrnic CEP (balíček cirkulární ekonomiky, 
Circular Economy Package) a SUP (směrnice 
o jednorázových plastech, Single-Use Plas-
tic Directive) díky zavedení vratných záloh 
na PET lahve a plechovky. Tento záměr jistě 
ocenila i podstatná část české veřejnosti, která 
v řadě zpřesňovaných průzkumů opakovaně 
zavedení takových záloh podpořila.

Ministerstvo životního prostředí však na 
základě povrchní studie Centra ekonomic-
kých a tržních analýz (CETA) celou diskusi 
o zálohovém systému ukončilo, deklarovalo, 
že se hodlá spolehnout na dosud nedostateč-
ně analyzovanou cestu intenzifi kace sběrné 
sítě, a tvrdí, že takto ČR veškeré náročné cíle 
splní.

O návrhu zálohového systému jsou šířeny 
nepravdy a mýty, některé dokonce i ze sa-
motného ministerstva. Tisková zpráva mini-
sterstva životního prostředí ze dne 4. 6. 2019 
uvádí: „Studie CETA upozorňuje, že navržený 
systém iniciativy Zálohujme.cz a jeho nákla-
dy počítají s povinností zpětného odběru PET 
lahví pouze v prodejnách nad 300 m2.“ Toto 
nepravdivé tvrzení se naneštěstí značně roz-
šířilo do veřejného prostoru. Ve skutečnosti 

návrh zálohového systému iniciativy Zálohuj-
me.cz od začátku počítá s výkupem PET lahví 
a plechovek v široké síti prodejen, v jakémkoli 
obchodě s nápoji (ať už formou výkupních au-
tomatů nebo ručně do pytlů), nikoli jen v pro-
dejnách nad 300 m2. 

My ale chceme spolupracovat a vést kon-
struktivní diskusi. Cíle plnění směrnic EU 
se blíží a současným systémem nebude ČR 
schopna je splnit. 

Vyzýváme Vás proto, aby se ministerstvo 
životního prostředí ve společném dialogu, 
otevřené a transparentní diskusi spolu s ná-
mi i dalšími relevantními subjekty věnovalo 
těmto klíčovým otázkám, na které stále chybí 
ofi ciální odpovědi:

1.  Jaká je reálná míra sběru a recyklace PET 
v ČR? Jak se tato recyklace bude evidovat 
co nejdříve, abychom věděli aktuální stav 
naplnění CEP (balíček cirkulární ekonomi-
ky, Circular Economy Package)? 

2.  Jaké jsou skutečné, detailně podložené ná-
klady na intenzifi kaci sběrné sítě barevných 
kontejnerů a dotřídění PET ze směsného ko-

munálního odpadu, které navrhuje EKO-
-KOM? Kdo je ponese? 

3.  Proč by data o produkci obalů/odpadů 
a všechna data, která EKO-KOM sbírá, ne-
měla být automaticky k dispozici minister-
stvu životního prostředí a dalším zaintere-
sovaným stranám? Nebylo by dobré přejít 
na transparentní systém evidence bez nut-
nosti žádat EKO-KOM o jednotlivá data? 

4.  Za posledních 10 let se produkce plastových 
obalů zvýšila o 40 000 tun, stávající systém, 
pokud z něj budou odebrány nápojové PET 
lahve tak naopak bude mít prostor pro od-
ložení nově produkovaného plastu. Proč se 
tedy odklonění nápojového PETu ze žlutých 
kontejnerů bránit?

5.  Intenzifi kace, tedy zvyšování počtu žlutých 
kontejnerů, nefungovala doposud – navy-
šovalo se o desítky tisíc nádob, míra třídě-
ní plastů klesá (viz poslední údaj z výroční 
zprávy EKO-KOM za rok 2018, kde mí-
ra třídění plastů klesla meziročně z 69 % 
na 67 %). Jak můžeme tvrdit, že víc nádob 

nám třídění i recyklaci navýší, když opak 
je pravdou? 

6.  Recyklace hliníkových obalů v ČR do-
sahuje míry 20 %. Z celkového množství 
hliníkových obalů tvoří většinu právě ná-
pojové plechovky. Jak dojde bez vrat-
ných záloh k naplnění cílů specifických 
pro recyklaci hliníku, která je uvedena 
na rok 2025 na 50 % a v roce 2030 na 
60 %? Jaké s tím budou spojeny náklady? 

7.  Současná legislativní úprava neumožňuje 
ekonomicky a environmentálně smysluplný 
systém zavedení záloh. Jak s tím naložit? 

A především klíčové otázce:

8.  Nápojový průmysl dává stále jasněji najevo, 
že intenzivně usiluje o dosažení dlouhodobé 
udržitelnosti na základě principů cirkulární 
ekonomiky. Jaké kroky hodlá ministerstvo 
učinit, aby tento záměr umožnilo?

Jménem Iniciativy ZÁLOHUJME: Ale-
ssandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 
1873, Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cir-
kulární Ekonomiky, Filip Bernard, zástup-
ce generálního ředitele rodinného pivovaru 
Bernard, Jan Freidinger, Greenpeace, Daniel 
Vondrouš, Asociace ekologických organizací 
Zelený kruh

AMI Communications

Otevřený dopis iniciativy Zálohujme.cz ministru životního prostředí ČR
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 V rámci třetího ročníku vzdělávacího pro-
jektu „Máme rádi zvířata“ navštívili v prů-
běhu září a října veterinární inspektoři 289 
mateřských školek ve všech krajích Čes-
ké republiky. V nich uskutečnili 297 před-
nášek, během nichž předali odlehčenou a věku
posluchačů přizpůsobenou formou informace
o zásadách zodpovědné péče o zvířata
více než 7600 předškoláků. Celou akci
stejně jako loni zajišťovali vlastními silami 
zaměstnanci Státní veterinární správy (SVS). 
Finančně ji podpořilo ministerstvo zeměděl-
ství.

Podobně jako loni byla i letos součástí projek-
tu výtvarná soutěž se zvířecí tematikou. V jejím 
rámci mohly letos děti s pomocí učitelek společ-
ně vyrobit z libovolného materiálu a za použití 
libovolné výtvarné techniky zvířátko. Do sou-
těže se letos zapojilo bezmála osmdesát školek, 
které poslaly fotografi e svých krásných výtvo-
rů. 

Před porotou, která měla vybrat nejhezčí dílo, 
stál nelehký úkol. Nejvíce hlasů nakonec získal 
motýl, kterého z přírodních materiálů typických 
pro podzim vyrobily děti z Mateřské školy Po-
mněnka z Ústí nad Labem. Ceny pro výherce ve 
formě stavebnic a dalších kreativních her se zví-
řecí tématikou předal d ětem ústřední ředitel SVS 
Zbyněk Semerád.

Vzhledem k velkému zájmu o účast v projek-
tu ze strany mateřských školek a velmi pozitiv-
ním ohlasům bude projekt pokračovat i v příštím
roce. 

Besed s veterinárními inspektory se letos zúčastnilo 
bezmála 8000 předškoláků

Dne 15. 1. 2019 nabyla účinnosti roz-
sáhlá novela zákona o veterinární péči (ve-
terinárního zákona). Změny se dotknou 
například chovatelů psů, ale také pro-
vozovatelů potraviná řských podniků či pro-
vozovatelů jatek. Následující text shrnuje
nejzásadnější a nejdiskutovanější změny, 
které novela, jejíž finální znění poměrně vý-
razně ovlivnily některé poslanecké návrhy, 
přináší. 

Již dva roky platí v ČR povinnost chovatelů 
pěti a více fen starších dvanácti měsíců (až na 
výjimky stanovené zákonem) hlásit své chovy 
příslušné krajské veterinární správě (KVS). Od 
poloviny ledna se nově tato povinnost rozšíří 
a bude se týkat již i chovatelů, kteří chovají tři 
a více fen. Pokud dojde k následnému snížení 
počtu fen v chovu pod tři, bude chovatel povi-
nen oznámit i tuto skutečnost. V případě, že ve 
společné domácnosti žije více chovatelů, zvířata 
se sčítají a oznamovací povinnost bude mít za 
celou domácnost pouze jeden její člen. Podrob-
né informace k této problematice včetně upra-
veného nahlašovacího formuláře se v následu-

jících dnech objeví na internetových stránkách 
SVS.

Na základě poslaneckého návrhu dochází ta-
ké k úpravě věku, ke kterému musí být štěňa-
ta v chovech označena mikročipem. Psi budou 
muset být označeni nejpozději do tří měsíců vě-
ku. Pokud z chovu přechází k novému majiteli 
před dovršením tří měsíců, musí být v okamžik 
přechodu již označená. Novela také navyšuje ma-
ximální sankci, kterou lze za nesplnění této po-
vinnosti uložit z 20 000 na 50 000 Kč.

Novela rovněž zpřísňuje podmínky pro fun-
gování útulků pro toulavá a opuštěná zvířata. Ty 
budou muset do budoucna pro získání registrace 
od SVS splnit požadavky dané vyhláškou, kte-
rou připraví ministerstvo zemědělství. Pokud 
SVS při kontrole útulku zjistí následně opě-
tovné či závažné porušení pravidel, bude moci 
útulku zrušit registraci. Zpřísňují se také pravi-
dla pro přemísťování šelem a primátů v rámci 
České republiky. Pro jejich přemístění si bude 
muset chovatel dopředu vyžádat u SVS veterinár-
ní osvědčení. Tím získá veterinární dozor lepší 
přehled o pohybu těchto zvířat v ČR. V případě 
přemísťování primátů bude veterinární osvědčení 

potřeba již od 15. ledna, v případě šelem poté, co 
bude schválena novela zákona na ochranu zvířat 
proti týrání, která je aktuálně ve schvalovacím 
procesu.

Podle zkušeností se zdoláváním afrického 
moru prasat ve Zlínském kraji byly provedeny 
právní úpravy tak, aby mohla SVS v budoucnu 
snadněji nařizovat například zajištění odběru 
vzorků či vybudování zábran k zamezení vol-
ného pohybu zvěře, omezit či zakázat země-
dělcům sklízet nebo jim nařídit změnu agro-
technických postupů, pokud to bude nezbytné 
pro likvidaci nákazy. V souvislosti s tím novela 
upravuje také pravidla pro poskytování náhrad 
vzniklých aplikací těchto opatření zemědělcům, 
myslivcům i krajským úřadům, které se na pl-
nění mimořádných veterinárních opatření budou 
podílet.

Nově bude také umožněno vyrábět potraviny 
z hmyzu coby jedné z tzv. „nových potravin“. 
Jak chovatelé hmyzu určeného k výrobě potravin 
pro konzumaci lidmi, tak sloužícího jako krmi-
vo pro zvířata budou pod veterinárním dozorem 
a budou muset splňovat některé zákonné poža-
davky. 

Několik změn se dotkne porážek zvířat. Limit 
pro tzv. domácí porážky (3 kusy ročně) se nově 
bude vztahovat na skot již od 12 měsíců věku, 
až dosud to bylo 24 měsíců. Horní věkový limit 
pro domácí porážky zůstává stejný – 72 měsíců.

Zpřísňují se pravidla pro porážku nemocných, 
vyčerpaných nebo zraněných zvířat na jatkách. 
Ty bude možné nově vykonat pouze za přítom-
nosti úředního veterinárního lékaře. Porážky na 
malých jatkách, na nichž nefunguje stálý veteri-
nární dozor, budou muset jejich provozovatelé 
ohlásit SVS minimálně tři dny dopředu, až do-
sud to bylo 24 hodin. Novela zavádí tzv. institut 
úřední veterinární závěry. Veterinární inspektoři 
budou díky němu moci ve stanovených situacích 
živočišné produkty na přiměřenou dobu označit 
plombou, pečetí či jiným zajišťovacím prostřed-
kem tak, aby bez jeho porušení nebylo možné se 
zajištěnými produkty manipulovat.

Zákon také stanovuje, že od 1. ledna 2022 
vznikne centrální evidence označených psů a je-
jich chovatelů. Ti budou údaje hlásit do regist-
ru, který bude spravovat SVS. V současné do-
bě probíhají jednání o podrobnostech vytvoření 
databáze.

Jaké hlavní změny přináší novela veterinárního zákona?

Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti 
s aktuálními zprávami o výskytu vysoce pato-
genní aviární influenzy (ptačí chřipky) v sou-
sedním Polsku upozorňuje na zvýšené riziko 
zavlečení nákazy do chovů drůbeže. Obranou 
před možným zavlečením nákazy do chovů drů-
beže je především důsledné dodržování pravi-
del biologické bezpečnosti. SVS v reakci na 
vývoj nákazové situace zintenzivňuje dozor.

„Situace si žádá zvýšenou opatrnost. Upo-
zorňujeme proto chovatele na nutnost dodržo-
vat pravidla biologické bezpečnosti, a především 
zamezit kontaktu volně žijících ptáků s drůbeží, 
s krmivem a s napájecí vodou, zasíťovat nebo 
zastřešit výběhy a krmení předkládat pod přístře-
šek,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman. 

„Pro včasné rozpoznání nákazy je nezbytné 
sledovat zdravotní stav chované drůbeže a vše 
podezřelé, jako jsou úhyny, snížení příjmu potra-
vy či pokles snášky, neprodleně nahlásit místně 
příslušné krajské veterinární správě nebo sou-
kromému veterinárnímu lékaři,“ řekl ústřední 
ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Prevence zavlečení nákazy do chovu drůbeže 
spočívá zejména v ochraně drůbeže před kontak-
tem s volně žijícími ptáky (zasíťování oken, vět-
racích otvorů, zasíťování, zastřešení nebo úplné 
omezení výběhů). Důležité je, aby voda a krmivo 
nebylo kontaminováno trusem volně žijících ptáků 
a bylo drůbeži podáváno uvnitř zařízení, hal nebo 
pod přístřešky mimo dosah volně žijícího ptactva. 
Další opatření spočívají v zákazu vstupu nepo-
volaných osob do hal, dodržování zoohygienic-

kých zásad v chovu, jednorázovém naskladňování 
a vyskladňování turnusů, aktivace dezinfekčních 
rohoží před vstupy do jednotlivých hal a vjezdů 
na farmu. Dále je důležité vést řádnou evidenci 
o chovu drůbeže (úhyny, přesuny, veterinární zá-
kroky), aby v případě zvýšeného úhynu drůbeže, 
snížené užitkovosti nebo jiných příznaků hromad-
ného onemocnění mohla být neprodleně informo-
vána místně příslušná krajská veterinární správa, 
která zajistí přijetí účinných ochranných opatření. 
SVS odeslala dopis informující o nákazové situaci 
v Polsku a nutnosti dodržovat preventivní opatření 
zainteresovaným chovatelským organizacím.

SVS připomíná, že komerční chovy drůbeže 
mají zákonnou povinnost hlásit následující změny 
zdravotního stavu: pokles v příjmu potravy a vo-
dy o více než 20 %, pokles v produkci vajec o více 

než 5 % po dobu delší než 2 dny a zvýšenou úmrt-
nost vyšší než 3 % týdně. Aktuální nákazovou si-
tuaci v Evropě i v ČR a informační letáky pro ve-
řejnost s chovatele je možné nalézt na webu SVS. 

Poslední vlna výskytu aviární influenzy se 
v ČR objevila začátkem roku 2017. Na území 
ČR bylo tehdy postupně vyhlášeno 39 ohnisek 
ptačí chřipky v chovech drůbeže. Virus byl ve 
stejném období potvrzen také u 51 volně žijících 
ptáků ve 13 krajích. Poslední ohnisko v malo-
chovu drůbeže na Karlovarsku bylo vyhlášeno 
22. března 2017. Od tohoto data již k žádnému 
novému potvrzení nákazy v chovu nedošlo a ČR 
je opět ofi ciálně prostá ptačí chřipky. 

www.svscr.cz
Petr Majer, SVS

SVS upozorňuje na vysoké riziko zavlečení ptačí chřipky z Polska

Žádný z prověřova-
ných internetových 
prodejců tabákových 
výrobků, které v rámci 
cílené kontrolní akce
prověřovala Státní
zemědělská a potra-
vinářská inspekce 

(SZPI), nesplnil všechny zákonem stanovené 
podmínky při ověřování věku nakupujících. 
Celkem 11 kontrolních nákupů, při kte-
rých Potravinářská inspekce spolupracovala 
i s nezletilými figuranty, ukázalo, že všich-
ni prověřovaní prodejci porušili právní před-
pisy a většina prodejců nedostatečně ověřila 
věk nakupujících a umožnili tak nákup tabá-
kových výrobků na internetu i nezletilým oso-
bám.

V rámci kontroly Potravinářská inspekce zjis-
tila mj. následující nedostatky:
–  V 9 případech inspektoři SZPI zjistili, že e-shop 

není vybaven povinným systémem jednoznač-
ně ověřujícím věk nakupujícího. Někteří pro-
dejci ponechávali ověření věku až na dopravce 
při předání zásilky nebo spoléhali na formální 
potvrzení věku nakupujícího. Za dostatečné ne-
lze považovat zaškrtnutí políčka „je mi 18 let“, 
zadání data narození ani podobné nejednoznač-
né způsoby ověření věku.

–  Ve 3 případech nedošlo k ověření věku kupu-
jícího při předání zásilky tabákových výrobků.

–  V 5 případech prodejci nesplnili povinnost 
oznámit systém ověření věku do registru Mi-
nisterstva zdravotnictví.

–  Ve 2 případech absentovala v e-shopu informa-
ce o zákazu prodeje tabákových výrobků oso-
bám mladším 18 let.

Podmínky pro prodej tabákových výrobků na 
dálku (např. prostřednictvím internetu) stanovu-
je zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek. Zákon jed-
noznačně stanovuje požadavek na elektronické 
ověření věku nakupujícího a SZPI považuje za 
splnění tohoto požadavku následující způsoby:
–  systém mojeID (příp. jeho obdoby),
–  ověření věku dle průkazu totožnosti při regist-

raci učiněné osobně,
–  prostřednictvím redukované kopie průkazu to-

tožnosti (údaje nesloužící identifi kaci osoby 
a věku jsou anonymizovány),

–  jiný hodnověrný a jednoznačný způsob (např. 
listinný dokument ověřený na Czechpoint, je-
-li z něj patrná identita osoby a její věk atd.).
Ostatní způsoby, např. zaškrtnutí políčka „Je 

mi 18 let“ apod. nejsou považovány za dosta-
tečné.

SZPI rovněž zdůrazňuje, že ověření věku na-
kupujících je vždy vyžadováno ve 2 krocích, při 
nákupu na internetu a při převzetí od zásilkové 
služby (nebo při osobním převzetí). 

Vodítko sumarizující povinnosti vyplývající 
ze zákona č. 65/2017 Sb. pro prodejce tabáko-
vých výrobků zveřejnila SZPI na svých webo-
vých stránkách.

Kontrolovaným osobám Potravinářská in-
spekce uložila provést neprodlenou nápravu ne-
vyhovujícího stavu a zahájí s nimi správní řízení 
o uložení pokuty.

Vzhledem ke zcela neakceptovatelným vý-
sledkům kontrolní akce bude SZPI v kontrolách 
segmentu pokračovat.

Pavel Kopřiva, 
SZPI

Důrazné upozornění SZPI online prodejcům tabákových výrobků
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Váš  dodavatel 
kvalitního 
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Na 5 otázek odpovídá:

Ing. Ladislav Steinhauser,
jednatel a ředitel společnosti

Steinhauser, s. r. o.

C U R R I C U L U M  V I T A E :

Ing. Ladislav Steinhauser

1.  Společnost Steinhauser, s. r. o., se sídlem v Tišnově patří 
k renomovaným masným fi rmám u nás. Navazuje na velmi 
bohatou a zajímavou rodinnou tradici. Mohl byste se o ní 
zmínit a současně sdělit, kolikátým Steinhauserem v mas-
ném řemesle jste a které osobnosti, tedy Vaše předky a před-
chůdce, je nutné vyjmenovat? A pak ještě, který z nich je 
Vaším vzorem?

Tradice řeznického řemesla sahá v naší rodině až do roku 
1790, novodobá historie do roku 1931, kdy můj pradědeček La-
dislav Steinhauser (1907–1969) začal zde na Tišnovsku podnikat. 
V nedalekém Deblíně, odkud naše rodina pochází, provozoval 
prodejnu, výrobu a porážku. Můj dědeček Ladislav Steinhauser 
(1928–2004) po zestátnění rodinné živnosti pracoval jako mistr
odborného výcviku, poté jako výrobně-technický náměstek v Ji-
homoravském průmyslu masném a od roku 1970 byl ředitelem br-
něnského závodu. Můj táta byl asistentem v oboru maso na Vysoké 
škole veterinární, v roce 1990 založil vydavatelství potravinářské 
literatury LAST a následně fi rmu Steinhauser, s. r. o. Vykonával 
funkci předsedy Svazu zpracovatelů masa, byl děkanem Fakulty 
veterinární hygieny na VFU Brno, je autorem řady odborných 
publikací a článků. Vedení fi rmy mi předal v roce 2014. Mým 
velkým životním vzorem je dědeček, který byl vynikajícím prakti-
kem, velmi schopným a oblíbeným ředitelem brněnského závodu.

2.  Společnost Steinhauser byla založena v roce 1991. V té době 
bývala vybavenost masného průmyslu na podstatně nižší 
úrovni než nyní. Mohl byste charakterizovat vývoj, kterým 
Vaše společnost musela projít, to aby se ve velké konku-
renci dalších výrobců masa a masných výrobků uplatnila 
dobře na trhu? A konkrétně i vyjmenovat nejvýznamnější 
investiční akce, bez kterých by nebyl její rozvoj možný? 
A současně sdělit a charakterizovat, co je fi rma Steinhau-
ser, s. r. o., nyní?

Firma Steinhauser vznikla v areálu tehdejších sanitních jatek, 
které v té době byly v katastrofálním stavu – na zavření. Dědeček, 
který byl v důchodu, se věnoval provozu, táta rekonstruoval jatky, 
poté přistavěl první masnou výrobu, která se nacházela zhruba 
v místě, kde dnes máme podnikovou prodejnu, následně zakoupil 
bývalý družstevní lihovar, který přestavěl na masnou výrobu, v ro-
ce 2008 byla dokončena výstavba nového distribučního centra. 
Významným milníkem naší fi rmy byl rok 2016, kdy jsem spustil 
nový provoz jatek ve Skalici nad Svitavou. Jestliže na počátku ve 
fi rmě pracovalo šest řezníků, dnes zaměstnáváme 230 lidí a fi rma 
Steinhauser, s. r. o., je jedním z největších zaměstnavatelů v Tišno-
vě. Vyrábíme masné výrobky té nejvyšší kvality a dodáváme našim 
zákazníkům čerstvé maso českého původu.

3.  Surovinové zabezpečení každé výroby je nezbytným předpo-
kladem úspěšného výrobního procesu. A je ideální mít tyto 
zdroje doma. Masný obor již léta trpí nedostatkem zdrojů 
tuzemského vepřového masa a tento problém v posledních 
měsících ještě prohlubuje i nedostatek masa dováženého. 
Jak pociťujete tyto problémy Vy? Jste ve výrazné výhodě, 
když máte vlastní porážku? Máte vepřového masa dost? 
A jaký vidíte recept na zlepšení tohoto stavu v obecné ro-
vině?  

Soběstačnost ČR ve vepřovém mase je přibližně 40 procent, což 
je samozřejmě velmi málo. My problém s masem pociťujeme jen 
v masné výrobě, a to kvůli velkému nárůstu jeho ceny v průběhu 
roku 2019 a nemožnosti adekvátně zdražit masné výrobky, zejmé-
na u těch zákazníků, kde jsou dlouhodobější kontrakty. Jatečných 
zvířat, a tudíž i výsekového masa má naše fi rma dostatek. S naši-
mi dodavateli jak prasat, tak hovězího máme dlouhodobé vazby, 
s některými obchodujeme téměř 30 let. Díky této spolupráci máme 
celoročně dostatek kusů na porážku, a jsme tak schopni plně uspo-
kojit přání našich zákazníků. Obecný recept na zlepšení soběstač-
nosti ve výrobě masa u nás snad ani neexistuje. Otázkou především 
je, jestli ho vůbec chceme jako společnost řešit. Nikoho to přece 
nepálí, všeho je na trhu přebytek. Zkuste postavit nový prasečák! 
Ještě vcelku nedávno byli lidé na chov domácích hospodářských 
zvířat zvyklí. Dovede si dnes představit, že někde blízko míst, kde 
bydlíte, někdo navrhne vybudování velkokapacitní výkrmny pra-
sat? Chceme si koupit perfektní čerstvé maso, ale nejsme ochotni 
akceptovat, že ty zvířata někde musí vyrůst, že se jedná o živý ma-
teriál, který logicky voní po svém a svému okolí zapáchá. Co mě 
zlobí? Že řada lidí si neuvědomuje, kolik je dennodenních starostí 
za tím, než zvíře vyroste, kolik dřiny odvedou řezníci na jatkách, 
bourárně či kolik práce dá vyrobit masný výrobek do podoby, kdy 
si jej zákazník může koupit na prodejně. Málo si vážíme práce 
druhých. Maso a masné výrobky se staly na stolech samozřejmostí, 
bohužel i s ne příliš lichotivým pohledem a názorem zákazníka na 
jeho kvalitu.

Naše společnost, jak již bylo zmíněno, se zabývá prodejem 
čerstvého masa českého původu jak vepřového, tak hovězího. Zá-
kazníkovi jsme schopni nabídnout maso v jakékoliv požadované 
úpravě, byli jsme jedni z prvních v ČR, kteří zavedli prodej vyzrá-
lého hovězího masa do špičkových restaurací. Co se týče výroby 
masných výrobků, zaměřujeme se na výrobky nejvyšší kvality, 
vyrábíme celou škálu výrobků, ale nezabýváme se výrobou fer-
mentovaných masných výrobků, vařené výroby, paštik nebo kon-
zerv. Pro naše fi remní prodejny tyto výrobky nakupujeme. Jsme 
vyhlášení především standardní vysokou kvalitou, jedním z nej-
úspěšnějších našich produktů je šunka Moravia nejvyšší kvality, 
ručně vyráběnou z prvotřídní suroviny, velmi úspěšným výrobkem 
je salám Florentino s lískovými oříšky a celá řada specialit. Řekl 
bych, že ve všech případech jsou naše nejúspěšnější výrobky ty 
s vyšší přidanou hodnotou, vyrobené za vysokého odborného umu 
našich řeznických a uzenářských mistrů, z prvotřídní suroviny 
a kvalitního koření.

5.  Nízká míra zisku je jeden z největších problémů celého po-
travinářského průmyslu. U producentů a dodavatelů mas-
ných výrobků to začíná být velmi citelné. Naděje, že by se 
obchodník podělil o svoji část zisku, není na pořadu dne už 
řadu let. I řetězce v rámci vzájemného konkurenčního bo-
je nedosahují chtěných zisků. Máte osm vlastních prodejen, 
kde i bez ptaní mohu předpokládat, že v nich se ztrátou ne-
prodáváte. Takže, kde je podle Vás „jádro pudla“?  

Začneme u podnikových prodejen. Jak jste zmínil, máme jich 
osm a všechny v lokalitách, kde nás zákazník zná, kde ví, že u nás 
nakoupí vždy čerstvé maso a kvalitní masné výrobky, kde jsme 
prodejny schopni dvakrát denně zásobovat. Dle mého názoru pro 
nás nemá cenu otevírat prodejnu v místě, kde naše fi rma není zná-
má už svojí značkou, kam nebudu schopen minimálně denně za-
vážet čerstvé maso a kde budu muset zákazníka přesvědčovat, 
aby u nás nakoupil na základě nižší ceny než u konkurence. To je 
předem prohraný boj. Točíme se raději jen kolem komína. A vel-
koobchod? Pevně věřím, že pochopí, že ve ztrátě se dlouhodobě 
pracovat nedá. Rok je v ekonomice, roztočené denně už jen bez 
státních svátků, hodně dlouhá doba. Ten minulý byl opravdu mi-
zerný, troufnu si říct, že v novodobé historii našeho oboru  ten 
nejhorší, jaký jsme zažili. Zmíněný prudký nárůst ceny vepřového 
masa, nemožnost adekvátně zdražit masné výrobky u našich odbě-
ratelů a výrazně rostoucí režijní náklady – nejcitelnější ty mzdové, 
nám všem v oboru způsobují nemalé starosti a problémy. Zbývá 
nám jen víra v selský rozum a řeznickou odolnost.

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.

Vzdělání:

–   vyučený v oboru řezník – uzenář
–   dvouleté studium v USA
–   titul Ing. na Technické univerzitě Ostrava

Profesní mezníky:

–    Do svých 25 let student pracující 
u Steinhauser, s. r. o., jako dělník na jatkách, 
následně řidič nákladního automobilu.

–    Jeho koníček přerostl na sedm let do profese 
řidiče strojníka a posléze velitele stanice Tišnov 
u Hasičského záchranného sboru ČR.

–    Od roku 2012 byl vedoucí technického oddělení 
Steinhauser, s. r. o., a od roku 2014 je ředitelem
a jednatelem fi rmy. 

4.  Bohatý a nápaditý výrobní sortiment je ozdobou každé-
ho úspěšného řezníka a uzenáře. Mohl byste představit 
váš výrobní sortiment a současně sdělit, které výrobky se 
značkou Steinhauser jsou na trhu nejúspěšnější? A také, 
kterých si ceníte jako odborník Vy? A jak podle Vašich zku-
šeností platí ještě nyní, že se nejlépe prodávají levné masné 
výrobky? Nebo i jinak, má poptávka po dražších a hodnot-
nějších výrobcích měřitelný stupňující trend?   
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Rok 2019 se pro společnost BILLA 
nesl ve znamení expanze. Jen v prů-
běhu loňského roku otevřela BILLA 
10 nových prodejen, 10 stávajících 
prodejen prošlo rozsáhlou rekon-
strukcí a 13 jich bylo zrekonstruo-
váno v úsecích čerstvých potravin. 
Celková investice do stavby a re-
konstrukcí dosáhla téměř 1 miliardy
korun. 

Ve strategii růstu a vylepšování 
obchodní sítě bude fi rma pokračovat 
i v roce 2020. Během něj totiž plá-
nuje nejen otevírání nových prodejen 
a rekonstrukci 45 stávajících, ale ta-
ké výstavbu skladu suchých potravin 
v místě sídla společnosti v Modleticích 
u Prahy. Celková plánovaná investi-
ce v roce 2020 přesáhne 1,5 miliardy 
Kč.

Nedílnou součástí strategie společ-
nosti je důraz na spokojenost zákazní-
ků. Ta je jedním z dalších důvodů pro 
investice do moderních technologií, ja-
ko jsou samoobslužné pokladny a elek-
tronické cenovky. Snahou společnos-

ti je vybavit prodejny modernějšími 
a vyspělými technologiemi šetrnými 
k životnímu prostředí, a poskytnout 
tak zákazníkům trvale kvalitní servis 
na prodejnách. Investice do nových 
technologii činily v roce 2019 200 mi-

lionů korun. V modernizaci plánuje fi r-
ma pokračovat i v letošním roce insta-
lací systému elektronických cenovek 
v 16 supermarketech a samoobsluž-
ných pokladen v dalších 10 prodejnách.

„BILLA dlouhodobě usiluje o pl-
nění přání a potřeb svých zákazníků. 
Mimo kvalitu zboží se tak soustředí na 
dostupnost svých prodejen a co nejpo-
hodlnější nákup pro své zákazníky. I to 
jsou důvody pro významnou expanzi 
v posledních letech, její pokračování 
v roce 2020 či investice do moderních 
technologií. Jsme rádi, že můžeme na-
še služby rozšířit a zkvalitnit požitek 
z nákupu pro naše zákazníky,“ říká 
generální ředitel BILLA ČR Jaroslaw 
Szczypka. 

BILLA ČR je součástí skupiny 
REWE International AG. Na českém 
trhu působí od roku 1991. S obra-
tem ve výši přes 34 mld. Kč (2019), 
s 232 prodejnami a více než 6000 za-
městnanci je BILLA lídrem na trhu 
supermarketů. Na průměrné prodej-
ní ploše 900 m2 nabízí široký výběr 
produktů známých i privátních zna-

ček. Velký d ůraz je kladen na čerstvý 
sortiment, jako jsou lahůdky, pečivo, 
ovoce a zelenina, mléčné produkty, 
maso a chlazené produkty. 

Společnost BILLA se soustředí na 
podporu českých producentů, proto 
české potraviny tvoří již 78 % jejího 
celkového sortimentu. České potravi-
ny jsou také součástí privátních značek 
řetězce BILLA – Vocílka, Česká farma, 
BILLA Naše bio, BILLA, BILLA Pre-
mium, BILLA Easy, BILLA BON VIA, 
Today, Clever, Vives, ZOO ROYAL 
nebo Milora. Úspěch privátních značek 
BILLA potvrzují i ocenění v soutěži 
Volba spotřebitelů 2019, ve které se na 
1. místě umístilo hned 6 produktových 
novinek společnosti BILLA. V listo-
padu 2019 získala společnosti BILLA 
mimořádné ocenění za dlouhodobý 
proaktivní přístup k zajištění nabídky 
lokálních a tuzemských produktů pro 
zákazníky.

www.billa.cz

BILLA, spol. s r. o. 

Společnost BILLA investovala v roce 2019 do růstu obchodní sítě 
téměř miliardu korun. V roce 2020 plánuje investice zvyšovat

Praha – Zákazníci Košík.cz mo-
hou nyní vracet zálohované PET 
lahve k opakované recyklaci. Na 
tomto v Česku jedinečném řešení 
se domluvil online obchod Košík.cz
a minerální voda Mattoni. Pilotní
projekt tak v praxi uzavře cirkulární
smyčku PETu – od prodeje výrobku 
přes vrácení obalu, recyklaci pou-
žitého PETu až po výrobu nové PET 
lahve s vysokým přídavkem recyk-
látu. Projekt má prokázat, že je 
o tento způsob vratných záloh na 
PET lahve mezi spotřebiteli skuteč-
ně zájem, jak ukazují průzkumy ve-
řejného mínění. 

„Zálohování na zkoušku“ připravi-
la značka Mattoni spolu s online su-
permarketem Košík.cz, který je zná-
mý svými bezobalovými aktivitami. 
„V rámci našeho projektu Budoucnost 
bez obalu hledáme nové typy udržitel-
ných obalů pro všechny druhy zboží. 
V případě nápojů se však ukazuje ja-
ko nejlepší cesta změna způsobu na-
kládání se současnými obaly, aby se 
minimalizoval jejich dopad na životní 

prostředí. A to s využitím benefi tů, které 
přináší online prodej – tedy možnos-
tí pohodlného zpětného odběru obalů 
přímo z domácnosti,“ popisuje moti-
vaci Tomáš Jeřábek, generální ředitel 
Košík.cz. 

Minerální voda Mattoni (z portfolia 
skupiny Mattoni 1873, zakládajícího 
člena iniciativy Zálohujme.cz) pro 
projekt vytvořila speciální edici lah-
ví z 80% recyklovaného PETu, které 
jsou k dostání exkluzivně na Košík.cz 
a váže se na ně záloha 3 Kč. „Nápojo-
vý průmysl má unikátní možnost stát 
se plně udržitelným, plně cirkulárním, 
a my jí chceme využít,“ říká Alessand-
ro Pasquale, generální ředitel Mattoni 
1873. „Plastové lahve vnímáme jako 
cennou surovinu, kterou lze mnoho-
násobně opakovaně recyklovat. Pro 
snadnější recyklaci jsme již sjednotili 
barevnost lahví Mattoni na světle zele-
nou. Nechceme, aby PET lahve končily 
zbytečně na skládkách nebo v přírodě. 
Chceme, aby z nich byly opět vyrobeny 
nové lahve. To dokáže zajistit transpa-
rentně nastavený centrálně řízený sys-
tém vratných záloh,“ dodává Pasquale. 

OBJEDNÁTE ONLINE, KURÝR 
PŘIVEZE NÁKUP, ODEČTE 

ZÁLOHU A ODVEZE PRÁZDNÉ 
LAHVE K RECYKLACI

Princip je jednoduchý. Zákazník si 
při online nákupu v internetovém ob-

chodě Košík.cz objedná vratné zálo-
hované lahve Mattoni. Při dalším zá-
vozu kurýr nezmačkané prázdné lahve 
s víčkem a etiketou vyzvedne a zálohy 
vrátí v podobě zákaznických kreditů 
na další nákup (totožně jako v přípa-
dě jiných zálohovaných obalů). Vrá-
cené PET lahve pak Košík.cz odveze 
ve speciálním boxu zpět k dodavateli, 
který zajistí recyklaci. „Systém zpět-
ného odběru v současnosti využíváme 
také u jednodruhových papírových 
sáčků při nákupu potravin a ekodro-
gerie v rámci sekce Budoucnost bez 
obalu. Při zavedení vratné zálohy 
na plně recyklovatelné PET lahve 
jsme vycházeli z podnětů samotných 
zákazníků, kteří nás mnohokrát 
přesvědčovali, že u ekologicky šetrných 
obalů jim rozhodně nevadí,“ vysvětlu-
je Tomáš Jeřábek.

Regranulát vzniklý recyklací vráce-
ných lahví bude následně použit vý-
hradně na výrobu nových PET lahví. 
Zákazníci tak mají naprostou jistotu, 
že se z odevzdané lahve opět vyrobí 
lahev. PET se využije jako surovina, 
neskončí jako odpad nebo jako znovu 
nerecyklovatelný výrobek. „Současný 
systém třídění a recyklace PET lahví 
má k dokonalosti daleko. Každá třetí 
PET lahev nyní skončí na skládce, ve 
spalovně, nebo dokonce pohozená ve 
volné přírodě. Zkušenosti ze zahraničí 
ale ukazují, že pomocí systému vrat-

ných záloh lze docílit i více než 90% 
návratnosti nápojových obalů,“ dopl-
ňuje Alessandro Pasquale.

V lednu 2020 by měl Parlament ČR 
začít projednávat návrh nové odpadové 
legislativy. Ta stále nepočítá se zavede-
ním centrálně řízeného systému vrat-
ných záloh v ČR, přestože je to podle 
některých odborníků jediná cesta, jak 
splnit vybrané cíle EU. Autoři nové 
legislativy z Ministerstva životního 
prostředí sice říkají, že navržené zá-
kony zároveň individuálním zálohám 

nebrání výrobcům zavést vlastní zálo-
hové systémy, což ale podle právního 
rozboru skupiny Mattoni 1873 v praxi 
ekonomicky ani environmentálně ne-
dává smysl. „Pilotní projekt Mattoni 
s Košíkem není krokem k zavádění in-
dividuálního zálohového systému. Je 
to způsob, jak ukázat cirkulární smyč-
ku PET materiálu v menším měřítku 
a otestovat reálné chování spotřebitelů 
ve vztahu k vratným zálohám,“ upozor-
ňuje Pasquale.

FYI Prague

Mattoni a Košík.cz společně testují projekt zálohovaných PET lahví
J D E  O  U K Á Z K U  C I R K U L Á R N Í  E K O N O M I K Y  V  P R A X I 

–  M A T E R I Á L  Z  P R O D A N Ý C H  Z Á L O H O V A N Ý C H  P E T  L A H V Í  Z E  S P E C I Á L N Í  E D I C E  S E  V R Á T Í  Z P Ě T  D O  O B Ě H U

PENNY otevřela na konci ro-
ku 2019 už šestou novou prodejnu. 
Nová prodejna o ploše 1257 m2 je 
součástí OC BAUHAUS na pražském 
Pankráci. Znamená to, že PENNY má 
v hlavním městě už 31 nejmoder-
nějších prodejen a v rámci České
republiky si tak s 385 prodejnami 
upevňuje první příčku mezi řetězci 
podle jejich počtu. 

Nová prodejna je součástí obchod-
ního centra BAUHAUS na pražském 
Pankráci, kde zabírá celé přízemí. 
„Vedle výstavby samostatně stojících 
prodejen vždy hledáme možnosti, 
jak být našim zákazníkům ještě blí-
že. Proto máme prodejny v centrech 
měst, jako například v Revoluční uli-
ci v Praze, nebo v rámci obchodních 
center jako v tomto případě. Zákazní-
kům ale vždy na všech nových a mo-
dernizovaných prodejnách nabízíme 
stejné moderní, přátelské a soused-
ské prostředí,“ řekl při otevření nové 
prodejny Mathias Mentrop, jednatel 
společnosti.

Nová prodejna nabízí prostor v po-
době tržiště tak, jak jsou zákazníci 
zvyklí. „Tentokrát jsme se soustředili 
na vnitřní prostory prodejny, abychom 
zákazníkům nabídli to, nač jsou zvyklí, 
protože jsme ji budovali v už hotových 
prostorech. Stejně tak budou zákazní-

ci využívat společné parkovací plochy 
s přilehlým obchodním centrem, ne-
museli jsme tak řešit okolí prodejny,“ 
říká Václav Šíma, vedoucí stavebního 
oddělení PENNY.

PENNY v roce 2019 otevřelo už 
5 zcela nových prodejen. V dubnu loň-
ského roku to byla prodejna v Pečkách 
na Kolínsku, která zvítězila v rámci 
Diamantové ligy kvality 2019 jako 
nejlepší diskontní prodejna v České 
republice. Dále se nových prodejen do-
čkali obyvatelé ve Valašském Meziříčí, 
v Dobré, v Boru u Tachova a v Brně-
-Lesné. 

V loňském roce PENNY moder-
nizovalo více než 70 svých prodejen 
a do expanze a modernizace své sítě 
celkově investuje přibližně 1 miliardu 
korun. Další prodejny plánuje otevřít 
po celé České republice v průběhu le-
tošního roku. 

Penny Market s. r. o.

Nové PENNY v Praze na Pankráci
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V Í C E  I N F O R M A C Í  N A L E Z N E T E  N A

www.brenntag.cz

Společnost Brenntag CR s. r. o.,
celosvětový lídr v oblas   distribuce potravinářských adi  v a ingrediencí, 

je výhradním distributorem společnos   Givaudan.

Brenntag a Givaudan 
Vám společně pomohou vytvořit 

neodolatelnou chuť Vašich výrobků.

Jako experti na aromata podporujeme Vaši kreativitu a přinášíme řešení, 

která Vás překvapí nevšedními nápady. Přinášíme do života magickou 

chuť nápojů, cukrovinek, pekařských a masných výrobků, snacků 

a všech dalších představitelných oblastí potravinářství. Sdílejme vášeň 

k jídlu a dodejme našemu životu nové zážitky plné chutí a vůní.
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PENNY pomáhá všude 
tam, kde je potřeba. I pro-
to také loni v předvánoč-
ním čase podpořilo Nadaci
Krása pomoci a do rukou 
její zakladatelky Taťány 
Gregor Brzobohaté předa-

lo šek na 639 848 korun. Stejně jako před-
loni tak podpořilo seniory, kterým tato nada-
ce pomáhá. 

Vybraná částka byla dána prodejem výrobků 
z oblíbené řady Karlova koruna. Z prodeje vybra-
ných produktů této privátní značky v období od 
30. září do 13. října roku 2019 věnovalo PENNY
vždy 50 haléřů z každého produktu. „Uvě-
domujeme si, že populace stárne a stále více 
lidí potřebuje naši pomoc. Proto je pro nás 
samozřejmostí podpora Nadace Krása pomoci, 
která seniorům pomáhá žít důstojný život,“ řekl 
při předání šeku Martin Peffek, jednatel PENNY 
Market. „Peníze využijeme na pomoc konkrét-
ním lidem, kteří jsou zapojeni do našeho pro-
jektu Doma bez obav. Naším cílem je to, aby li-
dé mohli důstojně trávit své stáří v klidu svého 

domova, a to dnes pro řadu lidí bez potřebných 
prostředků není možné. Proto jsme vděčni za kaž-
dou pomoc, a tato spolupráce a podpora je pro 
nás velmi cenná,“ dodala Taťána Gregor Brzobo-
hatá. 

Výrobky Karlova koruna patří u zákazníků 
mezi nejoblíbenější. „Tato naše privátní značka 
si dokázala za dobu své existence vydobýt pověst 
a ocenění nejen u zákazníků, ale také v odbor-
ných kruzích. Karlova koruna je značka potra-
vin pro všechny, kdo mají rádi českou kuchyni, 
její chutě a vůně. Jsou v ní zastoupeny výrob-
ky nejvyšší kvality při zachování výhodné ceny 
a neustále ji rozšiřujeme,“ říká Zlata Ulrichová, 
manažerka strategického marketingu PENNY. 
V roce 2019 získalo celkem 17 produktů Karlovy 
koruny ocenění Česká chuťovka 2019.

PENNY a Nadace Krása pomoci spolupracují 
už od roku 2017, když společně prostřednictvím 
emotivní kampaně upozornili na problematiku 
osamění seniorů.  Celková částka vybraná v rám-
ci prodeje privátní značky Karlova koruna už do-
sáhla takřka 2 milionů korun. 

Penny Market s. r. o.

PENNY nadělovalo potřebným TBA
 Velikost EURO, nebo ISO 

 Provedení dle potřeb přepravy – lehké, medium, těžké  

 Verze jen nohy nebo i ližiny

PALETY PLASTOVÉ 

 Velikost EURO nebo ISO  

 Stohovatelnost zajištěna  

 Jednoduše čistitelné
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Zakladatelé Nesnězeno.cz získali se svým 
projektem absolutní vítězství v ekologické 
soutěži E.ON Energy Globe, díky čemuž se do-
stali do širšího povědomí nejen u nás, ale 
i v zahraničí. Získanou pozornost plánují co 
nejlépe využít k novým příležitostem. Brzy se 
tak aplikace na záchranu neprodaného jídla 
z restaurací rozšíří do dalších českých měst 
i za hranice republiky.

Aplikace Nesnězeno.cz Michaely Gregorové 
a Jakuba Henniho obstála v konkurenci dalších 
273 projektů a stala se vítězem v kategorii Pro-
dukt i celkovým vítězem 11. ročníku soutěže 
E.ON Energy Globe. „Vítězství v této soutěži je 
pro nás krásnou odměnou za rok strávený usi-
lovnou prací na projektu a dodalo nám dávku 
energie. Zároveň se v souvislosti s výhrou do-
stáváme znovu do médií, což pomáhá rozšířit 
povědomí o aplikaci mezi potenciální uživatele 
a podniky, které se k nám připojují,“ říká Jakub 
Henni.

V současné chvíli s projektem spolupracuje 
více než 310 míst, která kromě Brna a Prahy na-
jdete i v Olomouci a Ostravě. V nejbližší době 
k nim přibude Plzeň a poté možná též Hradec 
Králové. Plánuje se ovšem také expanze do za-
hraničí, a to konkrétně na Slovensko. „Na celo-
světovém fi nále Energy Globe World Award ve 
Finsku jsme dostali moc pěknou zpětnou vazbu, 

která nám potvrdila smysluplnost projektu. Oslo-
vilo nás několik zahraničních účastníků, kteří se 
s námi bavili o možnosti rozšířit Nesnězeno.cz za 
hranice Česka. Tahle fáze projektu je pro nás ale 
zatím poměrně dalekou budoucností. V součas-
nosti se soustředíme na růst v tuzemsku, expanzi 
na Slovensko a budování značky. Fungujeme te-

prve rok a stále jsme na úplném začátku,“ vy-
světluje Henni.

Od svého spuštění již projekt zachránil na 2 tu-
ny jídla (asi 25 000 porcí) a jeho aplikaci si stáhlo 
přes 62 tisíc uživatelů. „Naším aktuálním cílem 
je zapojit co největší počet podniků v Brně, Praze 
a dalších českých městech, proto v současné do-

bě rozšiřujeme tým o nové členy, kteří nám s tím 
pomohou,“ doplnil Jakub Henni. Díky rozšíření 
sítě zapojených podniků, které zbylé porce jídla 
prodávají přes aplikaci se slevou, chce Nesně-
zeno.cz do konce roku 2021 zachránit 1 milion 
porcí neprodaného jídla.

Nejvyšším cílem a vizí Michaely Gregorové 
a Jakuba Henniho je stav, kdy se plýtvání nemu-
sí cíleně eliminovat anebo se v gastro oborech 
alespoň omezí na minimum. Podniky by měly 
vidět smysl v tom, že je výhodnější jídlo zlevnit 
a prodat než vyhodit. Pro realizaci tohoto modelu 
již autoři projektu pracují na možnostech inte-
grace aplikace do nejpoužívanějších pokladních 
systémů, aby pro své partnery zajistili maximální 
automatizaci.

Do projektu se nově zapojují i některé obcho-
dy s nabídkou zboží, kterému v daném anebo 
v dalším měsíci končí minimální spotřeba. Tyto 
produkty si mohou uživatelé aplikace Nesněze-
no.cz zakoupit až po dobu jednoho týdne. Mi-
chaela a Jakub ovšem počítají s tím, že se v pří-
padě spolupráce s markety bude jednat o běh na 
dlouhou trať a je potřeba předložit přesný model 
řešení.

Další možnosti spolupráce se otevírají u ho-
telů, a to konkrétně ve formě prodeje balíčků 
s produkty, které zbydou z bufetů, snídaní, obědů 
a večeří. O něco sladším plánem je pro změnu po-
jízdná „záchranka dobrot“, která by do domovů 
důchodců, dětských domovů, nemocnic a nema-
jetným lidem vozila nevyzvednuté dorty a další 
laskominy.

LESENSKY.CZ s. r. o.

Aplikace na záchranu jídla Nesnězeno.cz se rozšiřuje 
díky vítězství v soutěži E.ON Energy Globe

Absolutní vítěz a vítěz kategorie Produkt 

Pro franšízu je typické zejména vycháze-
ní z jednotného konceptu, ať už z hlediska 
vzhledu, nabídky či nastavení vnitřních pro-
cesů. I tak ale u tohoto druhu podnikání exis-
tují možnosti individualizace. Franšízant totiž 
může ze zákona nabízet 20 procent služeb či 
zboží nad rámec konceptu. Této možnosti vy-
užívají v tuzemsku především prodejci potra-
vin. Standardní nabídku rozšiřují o produkty 
lokálních výrobců, například v oblasti peči-
va, uzenin, lahůdek či zákusků. I přesto však 
drtivou většinu prodejů zaujímá franšízové já-
dro sortimentu.

Ačkoliv s franšízou bývá spojováno jednotné 
nastavení jednotlivých poboček, které vychází 
z takzvaného franšízového konceptu, u každé-
ho subjektu existuje určitá možnost individu-
alizace. Podle odborníků je možné pozorovat 
ji především z hlediska sortimentu, naopak 
prakticky vůbec se nepromítá do vzhledu či 
rozvržení prostor franšízové pobočky. „Ve 
franšízingu jde o společné budování znač-
ky a pozice na trhu a k tomu jednotný vzhled 

poboček napomáhá. Odlišovat se vzhledem by 
pak byli sami proti sobě,“ řekla franšízová po-
radkyně portálu Franchising.cz Lenka Nová-
ková.

Jiná situace nastává v případě sortimentu. Po-
dle zákona má totiž franšízant možnost určit si až 
20 procent ze svého portfolia dle vlastních prefe-
rencí. Obecně přitom prodává zboží a poskytuje 
služby, které určuje franšízor. „V případě náku-
pu surovin může například využít také schválené 
dodavatele či lokální dodavatele. Hodně záleží 
na oboru, například v případě kosmetiky je dán 
franšízorem kompletní produktový sortiment od 
nasmlouvaných dodavatelů,“ uvedl Jiří Krajča 
z České asociace franchisingu. Rozdíly lze při-
tom pozorovat jak mezi regiony, tak mezi státy, 
kde franšíza působí. 

Příkladem může být hobbymarket Kinekus, 
jehož koncept pochází ze Slovenska, v Česku 
přitom působí od roku 2018. „V případě prů-
myslového zboží jsou rozdíly i napříč státy spíše 
menší. Oproti Slovensku se dle našich statistik 
lišíme maximálně v deseti procentech sortimen-
tu. Snažili jsme se z tamního úspěšného konceptu 
vycházet co nejvíce, což je vidět nejen na vzhledu 
prodejny, ale také na velikosti spádové oblasti,“ 
řekl šéf prodejny Kinekus Martin Sabela. Větší 
rozdíly lze podle něj čekat spíše do budoucna, 
až se franšíza v Česku rozšíří do dalších regionů. 
Právě v nich by pak prodejny mohly zohledňovat 
různá specifi ka, ať už z hlediska unikátních doda-
vatelů či poptávky spotřebitelů.

Výrazně větší variabilitu z hlediska rozšíření 
sortimentu naopak nabízí odvětví maloobcho-
du s potravinami. Podle Novákové se lze právě 
v tomto segmentu často setkat i se zahrnutím vý-
robků od lokálních výrobců nad rámec klasické-
ho portfolia. Prodejnám potravin pomáhá vlastní 
sortiment odlišit se od konkurence, zejména pak 
od velkých řetězců. Místní produkty jsou napří-
klad z ranku uzenin, lahůdek či zákusků. „Nebo 
se prodejce může domluvit s člověkem, který dělá 
zabijačku, na dodávce těchto specialit. Oproti 
velkému řetězci je to obrovská výhoda a prodejny 
v tom jen podporujeme,“ řekl předseda Družstva 
CBA Roman Mazák.

Podle Krajči je právě odvětví prodeje potra-
vin specifi ckou výjimkou z hlediska nastavení 
franšízy. Obchodníci, kteří svoji nabídku rozšíří, 
zároveň musejí počítat s určitou agendou navíc. 
Kromě speciálního vyjednání smlouvy se totiž 
starají i například o zvláštní zalistování zboží do 
centrálního systému. „Na druhou stranu se po-
měrně často děje, že tyto výrobky dostanou šan-
ci i v dalších pobočkách sítě,“ doplnila Nová-
ková.

Podle předsedy Družstva CBA bývá velmi 
častým obohacením jednotné franšízové nabíd-
ky především pečivo. Nasmlouváním lokálních 
pekařů se jednotlivé prodejny snaží vhodně 
doplnit běžný sortiment. Kromě standardních 
rohlíků či chleba tak nabízejí i koláče či jiné 
lokální speciality. U pečiva zároveň díky čas-
té absenci obalu není tak důležitý marketing. 

Právě díky němu drží plošně nasmlouvaní vý-
robci zhruba 95% podíl prodejů z veškerého 
sortimentu, i při jeho rozšíření nad rámec stan-
dardu.

Ve finále se může i stát, že lokální výrob-
ci tvoří v daném sortimentu i polovinu nabíze-
ného zboží, příkladem může být opět pečivo. 
„Obchodník se musí vždy řídit dvacetiprocentní 
zákonnou hranicí. Na druhou stranu to není to-
lik složité, například u cukrovinek či mražených 
potravin představují jedinou možnost zásobová-
ní právě centrálně nasmlouvaní dodavatelé. Ve 
fi nále se tak do tohoto podílu vždy vejdou,“ řekl 
Roman Mazák.

Podle Jiřího Krajči si franšízant vlastní zbo-
ží nakupuje zpravidla tehdy, pokud se to nevy-
platí franšízorovi. „Neznamená to však, že by 
v tomto případě byl franšízor vždy ze hry. Dané 
produkty může totiž nasmlouvat například pro 
více prodejen v regionu a vyjednat tak lepší 
podmínky,“ řekl Krajča. Podle Mazáka lze ten-
to systém demonstrovat na sortimentu piva. „Je 
důležité rozlišovat místní a regionální výrobce. 
Pokud se jedná o pivovar působící pouze v da-
ném městě či obci, domlouvá se s ním konkrétní 
franšízová prodejna.  U regionálních pivovarů, 
které operují například na celé severní Mora-
vě, už pak smlouvy řešíme centrálně pro všechny 
franšízanty po celé republice,“ uzavřel předseda 
Družstva CBA.

LESENSKY.CZ s. r. o.

Asociace komunikačních agentur (AKA) 
zásadně nesouhlasí s tažením ministerstva 
zdravotnictví proti reklamě na alkohol. Mís-
to, aby se ministerstvo zabývalo boji s alko-
holismem, osvětou a vynucováním stávajících 
zákonů chránících obyvatele před zneužívá-
ním alkoholu, uvaluje další regulace tam, kde 
se mu to jeví jako jednoduché. Konzumaci al-
koholu to ale neovlivní.

Komunikační průmysl i výrobci už dávno 
dobrovolně přijali opatření, které ministerstvo 
vydává za svoji iniciativu. AKA souhlasí s tvr-
zením, že zneužívání alkoholu, ochrana mladist-
vých, těhotných žen, osvěta mezi řidiči a dalšími 
profesemi neslučitelnými s požíváním alkoho-
lu je a nadále bude potřebná. Pokud ale nemají 
být jakékoliv restrikce jen prázdným mediál-

ním gestem, je třeba se podívat, zda mají reálný 
dopad.

Omezování reklamy nemá na spotřebu nebo 
zneužívání alkoholu vliv. Dokládají to četné me-
zinárodní studie i domácí praxe. Zatímco inves-
tice do reklamy alkoholických nápojů rostou, je-
ho spotřeba trvale klesá. Reklama a komunikace 
jsou prostředkem pro konkurenční boj značek na 
stále se zmenšujícím trhu. Stejně jako reklama 
na jogurty nezvyšuje celkovou spotřebu jogurtů. 

„Zajímavou zkušenost s prakt icky totálním 
zákazem reklamy máme v případě tabáku. Před 
dvaceti lety tabáková reklama skončila ze dne 
na den. Počet kuřáků před i po tomto aktu stále 
pozvolna klesal. Bod zlomu, kdy byla zrušena re-
klama, na této klesající přímce nenajdete. Není 
tam,“ říká Marek Hlavica, výkonný ředitel AKA.
AKA chápe, že osvěta je náročný, nákladný 

a dlouhodobý úkol, ke kterému je však třeba 
přistoupit koncepčně a profesionálně. Aktivity 
realizované Mgr. Jarmilou Vedralovou, národní 
koordinátorkou pro protidrogovou politiku, však 
působí spíše jako snaha deklarovat činnosti než 
skutečně směřovat k dlouhodobým výsledkům. 
Patrné je to i na současné kampani Nepít je nor-
mální, kterou bez výběrového řízení ministerstvo 
zdravotnictví zadalo České televizi.

„Česká televize zvládá jistě skvěle spoustu 
audiovizuálních formátů. Ale kampaň dopadla 
stejně, jako by se expert na reklamní spoty pustil 
do epické trilogie. Tedy nevalně,“ dodává Hlavi-
ca. Kdyby ze strany ministerstva nešlo jen o si-
lácké, rychlé a mediálně vděčné gesto, patrně 
by se o strategii boje proti zneužívání alkoholu 
poradila s odborníky na komunikaci. Agentury 
AKA pro celou řadu resortů připravují osvětové 

a informační kampaně, jejich výsledky vyhodno-
cují a měří. Touto cestou se ovšem ministerstvo 
nevydalo, neboť o skutečný výsledek nejspíše 
ani nejde. 

Zákazy a omezování reklamy jsou relativně 
snadným a viditelným opatřením, které nepřinese 
více než fi nanční ztrátu v komunikačním průmy-
slu a v médiích. Kdyby to bylo prokazatelně ve 
prospěch veřejného zdraví, jistě by ani reklamní 
průmysl nemohl protestovat. Do řešení skuteč-
ných problémů s alkoholem ovšem restrikce re-
klamy nepromluví. Ministerstvo by mělo veřejně 
přiznat, že sbírá politické body, nikoliv chrání 
obyvatelstvo. Anebo upustit od mediálních exhi-
bicí a zaměřit se na prevenci a dodržování exis-
tujících regulací.

Asociace komunikačních agentur

Omezováním reklamy pití alkoholu neovlivní

Individualizace franšízy je v Česku typická zejména pro prodej potravin.
 Obchodníci ji využívají k rozšíření běžného sortimentu
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Brněnské výstaviště bude od 20. do 23. dub-
na hostit největší tuzemský svátek potravi-
nářství a navazujících oborů. Premiéry no-
vých produktů, nejmodernější technologie 
pro zpracování i balení, diskuse českých 
a zahraničních odborníků i zpětná vazba ši-
roké veřejnosti – to všechno se odehraje 
na již 32. ročníku Mezinárodního potravi-
nářského veletrhu SALIMA. Kdo chce nové 
trendy vidět, zažít a třeba i ochutnat, neměl 
by si nechat ujít příležitost, která se opaku-
je jen jednou za dva roky. 

VYSTAVUJÍ LÍDŘI ČESKÉHO 
POTRAVINÁŘSKÉHO TRHU

Značka SALIMA se vztahuje na celý kom-
plex veletrhů, které spojuje téma potravin 
a nápojů. Většinu veletržní nabídky dnes tvoří 
technologie a suroviny potřebné k jejich zpra-
cování, ale fi nální produkce stále zůstává vel-
kým návštěvnickým lákadlem. Letošního roč-
níku se zúčastní přední domácí výrobci a lídři 
trhu v jednotlivých branžích. Vystavuje třeba 
fi rma Váhala a spol. s r. o., výroba a prodej mas-
ných a lahůdkářských výrobků, jako představi-
tel nejlepší české řeznické a uzenářské tradice. 
Ze zpracovatelů mléka se představí například 
Polabské mlékárny nebo Bohemilk. Velmi silná 
bude sekce kávy, kde nechybí fi rmy jako J.J. 
Darboven, Nestlé Česko nebo Pavan Caffé. 
Na veletrhu mlynářství, pekařství a cukrářství 
MBK vystavují fi rmy jako Kornfeil, Jarospol 
Technology nebo Pekass a vrací se Melvia 
Trade. Zařízení pro obchod, hotely a veřejné 

stravování na veletrhu G+H předvedou mj. 
společnosti Hraspo, Montycon gastro, Retigo 
a Unox Distribution. 

„Opět se ukazuje nezastupitelnost veletrhů 
v osobní komunikaci a přístupu ke klientům. 
Přece jen stále platí, že neprodává a nenabízí 
robot, ale člověk. A jen člověk je schopen napl-
nit baťovské heslo, že každý z účastníků obcho-
du musí na tomto obchodu získat, dnes se tomu 
moderně říká ‚win – win‘. Proto nás velmi těší, 
že jsme pro ročník SALIMA 2020 zaznamenali 
návrat některých výrazných lídrů trhu, a to na-
příč obory,“ komentuje zájem o účast ředitel 
potravinářských veletrhů Martin Videczký. 

ZAHRANIČNÍ I REGIONÁLNÍ 
SPECIALITY

Na veletrhu se představí také velké ofi ciální 
expozice Polska a Maďarska, přičemž veřejná 
podpora polského potravinářského exportu bu-
de skutečně mimořádná: společnou účast pol-
ských fi rem zaštiťují Ministerstvo zemědělství 
i Národní agentura pro podporu zemědělství 
KOWR. Jak informoval Martin Videczký, 
s dalšími zeměmi pořadatelé vedou jednání 
o formách účasti. Velmi dobře se podle něj 
rozvíjí také spolupráce s agrárními komorami 
zastupujícími regionální producenty potravin 
a nápojů. Tradicí je například účast Regionální 
agrární komory Jihomoravského kraje s pre-
zentací úspěšných fi rem z lokálních potravinář-
ských soutěží. Posledního ročníku veletržního 
komplexu SALIMA se na jaře 2018 zúčastnilo 
889 vystavujících a zastoupených fi rem. Téměř 

polovina prezentovaných fi rem byla zahranič-
ních a brněnským výstavištěm za pět dnů prošlo 
25 tisíc návštěvníků z 33 zemí.

ZMRZLINÁŘI SE SLADKÝMI NOVINKAMI
Většina vystavovatelů si své novinky scho-

vává jako překvapení až na veletrh, ale někteří 
už dopředu prozradili, na co se návštěvníci mo-
hou těšit. Příkladem je Mlékárna Hlinsko a její 
Tatra Zmrzka zpracovaná s využitím přírodních 
barviv a mléka od českých farmářů. Její sor-
timent se každoročně obměňuje a aktuálně je 
v nabídce dvacet devět druhů příchutí zmrzlin 
s mléčným základem, čtyři druhy příchutí 
vodové zmrzliny a osm druhů příchutí ledové 
tříště. Tatra Zmrzka je na trhu od roku 2012 a za 
zmínku rovněž stojí sypká směs Frappé, ze které 
si při správném poměru připravíte ledovou tříšť 
nebo osvěžující ledovou kávu.

Kdo si potrpí na sladké mražené lahůdky, 
přijde si na veletrhu SALIMA 2020 skutečně 
na své, protože sekce zmrzlinářů očekává bo-
haté zastoupení. Chybět nebude mj. zmrzlina 
Carte d´Or od fi rmy Unilever ČR nebo oblíbená 
Česká zmrzlina z Opočna od Mlékárny Opočno 
(Bohemilk a. s.).

NÁVRATY SPOKOJENÝCH FIREM
Zájem o brněnské potravinářské veletrhy 

v posledních letech stoupá, což už minule po-
tvrdily názory účastníků. „Minulý veletrh byl 
především o kvalitě. Běžných návštěvníků do-
razilo z našeho pohledu méně, zato však přišli 
všichni zákazníci, se kterými jsme se potřebova-

li setkat, a potěšily nás obchodní úspěchy, kte-
ré se nám tady podařilo vyjednat. V porovnání 
s rokem 2016 se úroveň veletrhu zlepšila – od 
podoby stánků přes návštěvníky až po celkově 
dobrou atmosféru, která v pavilonu vládla po 
celou dobu. Potěší mě, když si MBK bude svou 
atraktivitu zvyšovat i nadále,“ řekla Martina 
Kornfeilová, ředitelka marketingu a obchodu 
v rodinné fi rmě Kornfeil. 

Spokojen byl i spolumajitel fi rmy Jarospol 
Technology František Jaroš: „Za naši společ-
nost mohu říct, že jsme se vším plně spokojeni. 
Hlavní výhodnost účasti na veletrhu MBK vidím 
v tom, že je to ideální místo pro setkávání fi rem, 
které by se za normálních okolností setkávaly 
těžko. Veletrhu přeji, aby šel jen a jen dopředu.“

Martin Galla ze společnosti Hraspo, která 
dodává kvalitní technologie pro gastroprovo-
zy, v roce 2018 ocenil obchodní přínos vele-
trhu G+H: „Vystavujeme zde každé dva roky 
a vždycky tu najdeme něco nového, nové kon-
takty.“ Jiří Štursa na veletrhu SALIMA 2018 
zastupoval italskou společnost Panini a vyzdvi-
hl hlavně vysokou návštěvnost: „V průměru 
jsme navázali přibližně deset nových kontaktů 
denně a nadchly nás četné zahraniční návštěvy. 
Objevili se zde lidé z Polska, Ruska, Tuniska, 
Pákistánu nebo Libye.“  

Všechny tyto fi rmy vystavují i na letošním 
ročníku. Více se o veletrzích SALIMA, SA-
LIMA TECHNOLOGY, MBK, G+H a VI-
NEX 2020 dozvíte na www.salima.cz.

 Veletrhy Brno, a. s. 

SALIMA 2020 v netradičním termínu, 
ale s tradičně bohatou nabídkou
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Praha (ČTK/red) – Veterináři zjistili při před-
vánočních kontrolách prodeje kaprů závadu 
v 3,9 procentech případů, sdělil mluvčí Stát-
ní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Chy-
bovost tak v posledních letech roste, předloni 
byly prohřešky ve třech procentech případů, 
o rok dříve u 2,4 procent kontrol. Stále však 
je to nízké procento, chyby jsou navíc nejčas-
těji administrativního charakteru.

„Nejčastějším nedostatkem bylo podobně ja-
ko v předchozích letech nenahlášení prodejního 
místa příslušné krajské veterinární správě. Me-
ziročně výrazněji přibylo prohřešků proti hygie-
ně. V oblasti zásad welfare zvířat bylo odhaleno 
podobné množství porušení předpisů jako před 
rokem,“ uvedl Vorlíček.

Letos veterináři provedli 964 kontrol, před 
Vánoci hlásili, že má být necelých 2600 prodej-
ních míst s kapry. Alespoň jednu chybu zjistili 
veterinární inspektoři v 38 případech, celkový 
počet závad dosáhl 67. „Porušení požadavků na 
hygienu pracovního místa a pracovních pomů-
cek, nedostatečný přívod pitné vody nebo naopak 

chybějící odtok do kanalizace zjistili úřední ve-
terinární lékaři ve 22 případech. V deseti přípa-
dech se vyskytla porušení v oblasti zásad welfare 
při prodeji a manipulaci s rybami,“ řekl mluvčí. 

U pěti kontrol zjistili inspektoři nedostatky v do-
kumentaci o původu kaprů.

Mezi vážná porušení zákona loni patřil případ 
usmrcování kaprů v Moravskoslezském kraji. 

„Ryby nebyly bezprostředně po vytažení z kádě 
s vodou omráčeny a vykrveny, byly zhruba 15 mi-
nut uloženy v přepravkách a až potom došlo k je-
jich usmrcení,“ popsal. Veterináři předali podnět 
obci s rozšířenou působností, protože byl porušen 
zákon na ochranu zvířat proti týrání.

Před Vánoci se podle veterinářů prodá kolem 
85 procent tuzemských ryb prodávaných v ČR. 
Produkce ryb v Česku předloni podle Rybářské-
ho sdružení meziročně vzrostla o 66 tun na re-
kordních 21 751 tun. Loni podle odhadů klesla 
pod 21 000 tun, řekl již dříve ředitel sdružení 
Michal Kratochvíl.

V prosinci se také protestovalo proti usmrco-
vání kaprů. Zhruba 50 aktivistů v první polovině 
měsíce prošlo centrem Prahy od Florence k Ná-
rodní třídě. Měli transparenty a zalepená ústa, což 
mělo symbolizovat bezbrannost ryb. Akci uspo-
řádala organizace Otevři oči. Protestující chtěli 
upozornit na krutost, která pouť kaprů a dalších 
ryb na štědrovečerní stůl doprovází. Od samotné-
ho výlovu přes transport v malém prostoru a pro-
dej v kádích až po laické zabíjení na trzích nebo 
domácnostech.

Veterináři: Prodejci kaprů před Vánoci 
chybovali v 3,9 procentech případů

České Budějovice (ČTK/red) – Regionál-
ní agrární komora Jihočeského kraje se le-
tos bude podílet na projektech, díky nimž se 
do zemědělství zavádí elektronika a robotika. 
Spolupracuje i na modernizaci laboratoří po-
travinářské školy ve Veselí nad Lužnicí, kde si 
budou moci zemědělci nechat zdarma otesto-
vat vzorky plodin. Letošní rozpočet komory je 
2,2 milionu Kč.

Komora uspořádá letos asi 20 vzdělávacích 
akcí a proškolí 2000 zemědělců i starostů a stu-
dentů. „Letošek je zlomový v nastavování podmí-
nek nové zemědělské politiky. Budeme se snažit, 
aby měla jednodušší pravidla a aby zemědělci 

měli minimálně stejné podpory jako dosud,“ řek-
la ředitelka.

Agrární komora se zaměří na projekty spja-
té s elektronikou. Loni propagovala hledání 
srnčat při seči pomocí dronů. Spolupracovat 
bude na zavádění robotiky v oboru. Se skupi-
nou Leading Farmers chystá pilotní projekty 
pro zkoušku robotických pleček a secích stro-
jů. Spolupracuje i s táborskou fi rmou Agrosoft, 
která vyvíjí software pro chov dojnic. Komora 
podporuje i platformu pro bezpečné elektro-
nické obchodování s komoditami, také moder-
nizaci laboratoří SOŠ ekologické a potravinář-
ské ve Veselí nad Lužnicí. Zemědělci si tam 
budou moci zdarma nechat udělat analýzu vý-

robků, co se týče obsahu pesticidů a látkového 
složení.

Agrární komora se podílí i na projektu tak-
zvaného chytrého ječmene pivovaru Samson 
ze skupiny AB InBev. Analytici v něm radí ze-
mědělcům, jaký typ ječmene používat a jak se 
o něj starat. Čeští zemědělci patří podle ředitelky 
v tomto ohledu k nejvzdělanějším na světě.

Jihočeská agrární komora bude rovněž inicio-
vat opatření, aby zemědělci lépe zvládali dopady 
sucha a kůrovcové kalamity. „Základem je, aby 
měli pestrou skladbu plodin, protože jsme pořád 
‚dobytkářským‘ krajem. Máme výhodu, že pěs-
tování krmných plodin je příznivé z hlediska za-
držování vody, pomáhá tomu i organická hmota 

od zvířat,“ řekla ředitelka. Počty skotu k dubnu 
2019 v kraji meziročně vzrostly o 519 na 222 416 
kusů. Kraj se na chovu skotu v ČR podílí téměř 
16 procenty, vyplývá ze statistických dat. „Počty 
v posledních letech neklesají. Podařilo se zavést 
podpory: zemědělci mají podpory na masná tela-
ta, na zlepšení podmínek v chovech dojnic. Nově 
by se měl podporovat výkrm býků, jsou i cílené 
podpory na dodávky mléka v nejvyšší kvalitě,“ 
řekla Šťastná.

Jedním ze známých projektů Komory je 
soutěž „Chutná Hezky. Jihočesky“. Cenu 
můžou dostat jen potravina a nápoj vyrobe-
né v jižních Čechách. Známku dosud získalo 
330 produktů.

Jihočeská agrární komora podpoří robotiku v zemědělství

Praha (ČTK) – Od začátku ledna začíná 
fungovat nová pekárenská společnost PEK 
Group. Bude patřit pod koncern Agrofert, hol-
ding ji musí prodat do konce června 2020, 
jak mu nařídil Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže, sdělil mluvčí Agrofertu Karel Hanzel-
ka. Půjde tak prakticky o třetího největšího 
hráče na českém trhu, první a druhý Penam 
a United Bakeries pod Agrofert patří. Majite-
lem Agrofertu byl do předloňského února pre-
miér Andrej Babiš (ANO), následně jej vložil 
do svěřenských fondů.

„Vzniká tedy společnost pekáren, kterou mu-
síme prodat do konce června 2020 a bude zá-
sobovat cca 3500 prodejců (obchodů) ze šesti 
pekáren v Brandýse nad Labem, Rumburku, Stra-
konicích, Uherském Brodu, Znojmě a Šumperku. 

Nyní jsme ve fázi jednání s několika vážnými zá-
jemci,“ řekl mluvčí. Detaily zatím komentovat 
nechtěl.

Jak dříve uvedl marketingový ředitel Penamu 
Martin Dolský, nová fi rma by měla mít obrat ko-
lem 700 milionů korun.

Penam v ČR provozuje 11 pekáren a čtyři mlý-
ny, převážně na Moravě. United Bakeries, která 
vyrábí pečivo například pod značkami Delta, Od-
kolek nebo Cerea, má přes 1000 zaměstnanců ve 
13 pekárnách v ČR, většina výrobních kapacit je 
v Čechách. Za loňský rok fi rma vykázala tržby 
2,28 miliardy korun.

Agrofert je největším subjektem v českém ze-
mědělství a potravinářství, dvojkou v chemic-
kém průmyslu a významným hráčem v lesnictví 
a médiích. Loni zaměstnával zhruba 33 000 lidí, 
z toho 22 000 v ČR.

Od ledna se z Penamu a UB odštěpí šest pekáren

Praha (ČTK/red) – Od července se nejspíš 
zvýší poplatek výrobcům balených vod za čer-
pání minerální vody. Ministerstvo zdravotnictví
navrhuje růst ze současných šesti na devět 
korun za m3, návrh projedná vláda. Poplatek 
se zvýšil naposledy v roce 2014, stát na něm 
vydělal v roce 2018 asi 18 milionů korun. Teď 
očekává 27 milionů. Každý Čech spotřebo-
val v roce 2017 v průměru asi 55 litrů mine-
rálních vod. Podle výrobců jde o iracionální
krok, který poškodí domácí produkci proti za-
hraniční.

V roce 2018 podle materiálu zpracovaného 
ministerstvem zdravotnictví byla celková pro-
dukce balených přírodních vod 0,8 milionu me-
trů krychlových, tedy méně než třetina maximál-
ního povoleného čerpání. Skutečné množství se 
u různých výrobců pohybuje od 30 do 50 procent 
tohoto maxima.

„Po zohlednění poměru metrů krychlových 
zaplacených a využitých ke stáčírenské výrobě 

znamená současný stav průměrnou cenu na 
úrovni 22,5 korun za m3 vyrobené potraviny, te-
dy asi 3,4 haléře na 1,5litrovou lahev,“ uvádí 
materiál.

„Návrh pouze poškodí domácí výrobce i spo-
třebitele a ohrozí zdroje a jejich využití, přičemž 
stát ani nevybere více peněz,“ uvedla loni v září 
předsedkyně Svazu minerálních vod Jana Jež-
ková. Podle ministerstva je ale navýšení poplat-
ku přirozenou reakcí na vývoj cen v posledních 
pěti letech, kdy se poplatek neměnil. „Neměla 
by mít žádný vliv na ceny minerálních vod v ob-
chodech,“ sdělila mluvčí ministerstva Gabriela 
Štěpanyová.

V případě, že by se snížil podíl českých mine-
rálních vod na spotřebním koši, a rostl by naopak 
podíl zahraničních, bude ministerstvo podle ma-
teriálu zvažovat další úpravy poplatku za čerpání. 
Do roku 2001 byla cena čerpání minerální vody 
podobná ceně za běžnou podzemní vodu. Podle 
mluvčí ministerstva je pozice minerálních vod 
jako přírodního bohatství unikátní. „Využívají je 

velké soukromé korporace ke svým obchodním 
aktivitám, které jim přináší vysoké zisky. Je tak 
zcela namístě, aby větší měrou přispěly do státní-
ho rozpočtu,“ uvedla v září mluvčí ministerstva. 
Podle výrobců je ale změna diskriminační.

Pokud návrh uspěje, sedmi výrobcům vzrostou 
podle propočtů úřadu náklady na výrobu metru 
krychlového stočené minerální vody za poplatek 
z průměrných 22,5 koruny za metr krychlový na 
32,5 koruny. Do ceny poplatku se podle výrobce 
nepromítá péče, kterou výrobce udržuje zdroj ve 
vlastnictví státu. Změna se podle návrhu dotkne 
sedmi společností: Bohemia Healing Marienbad 
Waters (BHMV), Hanácká Kyselka, Chodovar, 
Karlovarská Korunní, Karlovarské minerální vo-
dy, Ondrášovka a Poděbradka.

Výše shodného poplatku na Slovensku před-
stavuje zhruba 17 Kč, v Německu 8,40 Kč, 
v Polsku 7,60 Kč a v Itálii 27–81 Kč. V Itálii je 
poplatek na rozdíl od ostatních uvedených zemí 
vypočítáván ze skutečně odebraného množství, 
uvádí ministerstvo.

Od července se zvýší poplatek výrobcům 
za čerpání minerální vody

Společnost Mattoni 1873 plně souhlasí se 
stanoviskem, které k této záležitosti podal 
Svaz minerálních vod, jehož je členem. Ge-
nerální ředite l Mattoni 1873, Alessandro 
Pasquale, k tomu dodává:

„Toto bezprecedentní zvýšení poplatků 
za odběr přírodní minerální vody nevychází  
z žádné logické úvahy. Zvyšování nepřímého 
zdanění zdravé potraviny a současné snižo-
vání spotřební daně na čepované pivo přímo 
vybízí k dohadům o populistických snahách 
nalákat voliče a nesystémovým způsobem na-
plnit státní pokladnu.
Česká republika se dostává do absurdní 

situace, kdy ministerstvo životního prostře-
dí znemožňuje zavedení principů cirkulární 
ekonomiky a udržitelnosti do nápojového od-
větví; a ministerstvo zdravotnictví penalizuje 
zdravé potraviny.“ MATTONI 1873

Vyjádření 
ke zvýšení 
poplatků 
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Nákupčí ve firmách se často ve své prá-
ci setkávají s předsudky, které limitují je-
jich práci a vedou ke zpomalení zaváděných 
inovací. Týkají se nezbytných schopnos-
tí zaměstnanců těchto oddělení, vytváření 
vztahů s dodavateli, zaváděných procesů 
i role v managementu. 

I přesto (anebo právě proto) hraje procurement 
strategickou roli, protože představuje potenciál 
růstu svých fi rem. Pro pochopení významu role 
procurementu je nezbytné se podívat na to, co si 
běžně ostatní zaměstnanci o tomto oddělení my-
slí. Tyto mýty hladkému chodu škodí. Pojďme je 
proto vyvrátit. 

MÝTUS 1: 
JEDINOU ÚLOHOU JE SNIŽOVAT CENY
Mnozí kolegové z dalších oddělení mají za to, že 

jedinou úlohou oddělení procurementu je tlak na 
nízké ceny. Nevnímají už ale další výběrová krité-
ria, jako jsou například nezbytná výrobní kapacita 
dodavatele, jeho logistika, udržitelnost obchodní-
ho vztahu a etika dané společnosti. „Porozumění 
reálným potřebám rozdílných oddělení ve fi rmách 
a kontrola případných rizik nákupu pak zaberou 
více času než požadavek na nejnižší cenu dodava-
telské fi rmy,“ vysvětlil Josef Mik, marketingový 
ředitel společnosti Manutan, která dodává fi rmám 
výrobky a služby včetně vlastního e-procurement 
řešení optimalizujícího rozsáhlé nákupní procesy. 

MÝTUS 2: 
VYVÍJET CO NEJVĚTŠÍ TLAK 

NA DODAVATELE
Představa o nákupčích, kteří tlačí své doda-

vatele dolů s cenami, stále nejde snadno překo-
nat. Ovšem oddělení procurementu čelí mnohým 
dalším výzvám – tlaku na inteligentní distribuci 
a dlouhodobou spolupráci s dodavateli. Inova-
ce v těchto ohledech lze do značné míry nalézt 
u dodavatelů i výrobců zboží. Průběh objedná-
vek je dán jejich pravidelností a kvalitou. „Pokud 
fi rmy nechtějí nakupovat nahodile, je vyvážený 
vztah se strategickými partnery klíčový, stejně 
jako role procurementu v tomto ohledu,“ doplnil 
Josef Mik.

MÝTUS 3: 
PROCESY ZAVEDENÉ A NASTAVENÉ 

„NÁKUPEM“ BRZDÍ OSTATNÍ
Procesy, které zavádějí oddělení nákupu, ma-

ximalizují zisky z dohod s dodavateli ve pro-
spěch celé společnosti a jejích dalších oddělení. 
Vzhledem ke stále rostoucí digitalizaci obcho-
du a nákupních procesů je nezbytné tyto náku-
py podpořit sběrem dat a jejich vyhodnocová-
ním. Dokumentace dále umožňuje na vzniklé 
„best practices“ navazovat. Nákupčí často hrají 
v celém procesu nákupu „vzdělávací úlohu“, 
z čehož pak mají přínos všichni zaměstnanci spo-
lečnosti. Žádosti o nákup se stávají plynulejší, 
přehlednější a lépe sledovatelné.

MÝTUS 4: 
SPOLUPRÁCE NÁKUPU S JINÝMI 

ODDĚLENÍMI (KROMĚ TECHNICKÝCH) 
NENÍ PŘÍNOSEM

Uvnitř fi rem by pro hladký chod mělo platit 
pravidlo, že se oddělení procurementu účastní 

pravidelných setkání s dalšími odděleními, 
zejména výroby, výzkumu a vývoje, marketingu, 
jakož i s oddělením kvality a fi nancí. „Ideální 
je, pokud se na oddělení nákupu pohlíží jako na 
obchodního partnera, hodně to vyjasní vnitrofi -
remní vztahy,“ řekl Josef Mik.

MÝTUS 5: 
JEDINOU KVALITOU NÁKUPČÍCH 

JSOU TVRDÉ VYJEDNÁVACÍ 
SCHOPNOSTI

Dovednosti a schopnosti kupujících z pro-
curementu se neomezují pouze na vyjednává-
ní nejlepší ceny, ale také na analytické doved-
nosti, schopnost udržovat oboustranně výhodné 
vztahy s dodavateli a také třeba umět ustupovat. 
„V době, kdy je pro většinu společností prioritou 
digitální transformace, hraje zásadní roli také 
digitální gramotnost a informatické smýšlení,“ 
uvedl Josef Mik.

MÝTUS 6: 
OD NÁKUPNÍHO ODDĚLENÍ SE 
VYŽADUJE POUZE OPERATIVNÍ 

ÚROVEŇ ŘÍZENÍ
Společnosti, které správně odpovídají na vý-

še uvedené otázky, jsou také společnosti, které 
mají dobře vyvinutou strukturu řízení nákupu. 
V těchto společnostech je ředitel nákupu rovněž 
členem nejužšího vedení fi rmy. Je důležité, aby 
oddělení procurementu mělo pevně danou pozici 
i ve struktuře managementu fi rmy. „Mnohde to-
mu tak není a efektivita procurementu se potom 
snižuje,“ doplnil závěrem Mik.

Crest Communications 
Ostrava s. r. o.

6 mýtů o procurementu a proč jim není radno věřit

Praha – První částečně bezobalový farmář-
ský trh v Česku vstupuje do třetí sezony. Prv-
ní návštěvníky přivítal už v sobotu 11. ledna. 
Heřmaňák pravidelně každou sobotu navště-
vuje na Řezáčově náměstí v Praze 7 zhruba 
tisícovka zákazníků. Do vlastního obalu – do 
sáčků, krabiček nebo lahví, tu mohou nakou-
pit kolem 80 procent sortimentu.

Zeleninu, ovoce, pečivo, mléčné výrobky 
i kosmetiku – to vše si budou moci návštěvní-
ci prvního farmářského trhu letošního roku na 
Heřmaňáku koupit. „Pokud nebude mrznout, 
nakoupí návštěvníci na farmářském trhu vše, na 
co jsou zvyklí v průběhu roku. K dostání bude 
ovoce, zelenina, bylinky, pečivo, mošty, jogur-
ty, sýry, uzeniny, masa nebo vajíčka od slepic 
z volného výběhu. Mezi sortimentem se obje-
ví vynikající červená odrůda pekingského zelí 
a červená varianta kadeřávku. Oboje má oproti 

běžným odrůdám ještě víc vitaminů a antioxi-
dantů. Na trhu jsme tuto zeleninu začali nabízet 
loni v září a jednalo se o českou premiéru, na 
farmářských trzích zatím k dostání nikde jinde 
v Česku není. Většinu zboží bude samozřejmě 
možné nakoupit do vlastních obalů,“ popsala 
sortiment prvního letošního farmářského trhu 
Heřmaňák jeho organizátorka Šárka Sedláč-
ková. 

Možnost nakoupit do vlastních obalů se rychle 
ujala. „Navíc je řada sklenic vratných, napří-
klad od marmelád, sirupů, jogurtů, mléka. Nosí 
se zpět i suché skořápky od vajíček pro slepice 
i kvalitní suché pečivo. Pokud jsou zákazníci vy-
baveni vlastními obaly, pak si mohou z trhu od-
nést bezobalově zhruba 80 procent sortimentu. 
Jde například o vajíčka, všechnu zeleninu, ovoce, 
pečivo, vážené uzeniny, chlazená kuřata, vážené 
olivy a mandle, stáčený olivový nebo konopný 
olej nebo čerstvý jablečný mošt. Vlastní obaly 
jsou nicméně dobrovolné, pokud není takto pro-
dej možný nebo pokud se jimi zákazníci zapomně-
li vybavit, nevadí, dostanou od prodejců obaly 
ekologické – papírové nebo vratné. Ty pak mohou 
využívat sami, nebo je přinést zpět,“ uvedla Šár-
ka Sedláčková.

Kvůli hygienickým požadavkům musí být 
zhruba 20 procent farmářských výrobků přesto 
balených. Například vakuově balené maso se 
porcuje a balí ve schválené provozovně, některé 

mléčné zakysané výrobky se plní do sklenic už 
v mlékárně nebo sušené byliny, houby či sušené 
biomaso, takzvané jerky, se suší tak, aby obsaho-
valo jen sedm procent vody, a pokud by se otevřel 
obal, tak natáhne vlhkost. 

Na farmářském trhu Heřmaňák se pravidel-
ně konají i tematické akce. Například 22. úno-

ra se mohou návštěvníci trhu těšit na akci ZAB 
Heřmaňák – české zabijačkové hody. A během 
února čeká na návštěvníky trhu hned několikrát 
oblíbené sousedské opékání buřtů – to proběhne 
8., 15. a 29. února.

pear_media

Sezona farmářských trhů startuje. 
První v Česku otevře Heřmaňák v Praze 7

A OPAKOVAT ZNOVU: ZNOVU STÁT 
NEMÁ ZASAHOVAT DO TRHU

Centrální banky jsou jediné instituce, které 
– tak jako Bůh – mohou vytvořit něco z ničeho, 
totiž tisknout peníze.  (LN 21. 12.)

Když padne meteor, velmi pravděpodobně 
nezasáhne civilizaci: ta je jen na 4 % povrchu 
Země. (TV Zoom)

Jednou se vás děti zeptají: vy jste vážně za 
ta léta, kdy jste si půjčovali skoro zadarmo, nic 
pořádného nepostavili? M. Singer

Během minulého století jsme byli svědky to-
ho, že největší škody a utrpení byly způsobeny 
státem. P. Kohout

Členství v KSČ: … to byla aktivní podpora 
zločinného režimu. (HN 13. 1.)

Před lety jsem si uložil pokání, že kvůli své-
mu členství v KSČ nebudu komentovat poli-
tiku, jen mlékařství. Když se podívám na své 
poslední glosy, začínají se s politikou čím dál 
víc propojovat. Je to těžké, když komentujete 
mlékařství a zemědělství, kde je většinou stát 
příčinou problémů, vyhněte se politice...

Podívejte se na poslední události: pokuty 
za potenciálně otevřené obchody o Vánocích, 
v době nedostatku bytů stát vytvořil záko-
ny, které brání výstavbě. Parlament se chlubí 
množstvím zákonů, které vytvořil. Drastické 
pokuty za malé přestupky v dopravě. Nejpro-
dávanější auta jsou SUV, EU je chce zakázat. 

Nikým nevolení zelení mají dle zákona mož-
nost blokovat nutné dopravní stavby. Dostanete 
pokutu za dálniční známku na špatném místě, 
magistráty vám budou znepříjemňovat život 
modrými zónami, most v Suchdole a dálnice 
z Hradce do Mohelnice v nedohlednu. 

Jakmile se objeví skulina v naší svobo-
dě, hned tam dáme zákonná omezení. Pokuta 
100 tis. Kč za vylití oleje do odpadu. Banky 
tisknou peníze, a ono to jde!

A jinak: zastavme konzumaci masa, krávy 
produkují metan. Mějme málo dětí, svět je už 
tak plný.

Mlčíme a přijímáme ty tisíce kamer, které 
nás hlídají všude. Ti hloupější říkají, že to neva-
dí, když nic nezákonného neděláme (to ani ne-
víme, ani právníci se nevyznají ve změti záko-

nů, my (chytřejší, že!) si ale uvědomujeme, kam 
to může vést. V Číně už to snad objevili. Mně 
ale vadí i to, že mě někdo pořád sleduje, i když 
(zatím) z toho nevyvozuje tresty a omezení.

Dnes se banky diví růstu hodnoty koruny 
– léta se snažili držet korunu podhodnocenou 
a hlásaly 2% infl aci, která dnes stoupla přes 
3 %. Jsou někde ještě nějací odborníci? Jsou. 
Ne ve státních institucích, ale na trhu.

A vidět, jak se Evropa smiřuje s ekonomic-
kým zaostáváním (mezi 20 TOP fi rem ve světě 
není ani jedna evropská) a stát (komise EU) se 
plete do ekonomiky, je smutné a našim vnouča-
tům to přinese velké problémy.

Na druhou stranu jsme spokojení – přes 80 %
našich občanů vidí současnost i budoucnost op-
timisticky. Tak nevím.  

Glosuje: Ing. Oldřich Obermaier
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Ostrava (ČTK) – Nápojářská skupina Kofola 
kupuje českého výrobce ciderů, firmu F. H. 
Prager. Obě strany se dohodly, že cenu trans-
akce nebudou zveřejňovat.

Společnost F. H. Prager, kterou založili Ondřej 
Frunc a Cyril Holub, je průkopníkem řemeslného 
cideru v Česku a na Slovensku. Vyrábí Pragerův 
cider a přírodní Pragerovy limonády, produkty 
bez umělých sladidel, barviv a konzervantů, je-
jichž základem je jablečný mošt a výluh z bylin.

„Dlouhodobě investujeme do rozvoje čers-
tvých produktů pod značkou Ugo nebo bylinko-
vého portfolia Leros a stále hledáme další cesty, 
jak rozšířit své portfolio o přírodní a řemeslné 
produkty. Tato čerstvá akvizice nám do toho 
přesně zapadá,“ uvedl generální ředitel společ-
nosti Kofola ČeskoSlovensko Daniel Buryš.

Prostřednictvím kladenské fi rmy F. H. Prager po-
dle něj může Kofola vstoupit do zcela nové katego-
rie řemeslných ciderů a limonád, ve které vidí poten-
ciál. „Akvizicí rozšiřujeme portfolio o nové značky 

řemeslných produktů z lokálně dostupných surovin, 
které nám chutnají, ale zároveň získáváme know-
-how výrobního procesu fermentace,“ uvedl Buryš.

Holub uvedl, že věří, že díky marketingovým 
kompetencím a distribučnímu modelu může Ko-
fola značky fi rmy F. H. Prager posunout dál. „Má-
me za sebou deset let, kdy jsme každý den zasvětili 
jablkům a jejich zpracování. Byli jsme pionýry ve 
výrobě řemeslných ciderů v Československu a za-
milovali se do poctivých limonád z ovoce a bylin. 
Teď je na čase předat naše Pragerovy cidery a li-

monády někomu, kdo je dokáže rozvinout,“ uvedl 
Frunc. Kofola je jedním z nejvýznamnějších vý-
robců nealkoholických nápojů ve střední Evropě. 
Má devět výrobních závodů v Česku, Slovensku, 
Slovinsku, Chorvatsku a Polsku. K výrobkům 
fi rmy Kofola vedle stejnojmenného nápoje patří 
nápoje značek Rajec, Jupí, Vinea, Jupík, Semtex 
nebo Top Topic. Kofola má téměř 2000 zaměst-
nanců, z toho asi 700 v Česku. V prosinci Kofola 
oznámila, že kupuje stoprocentní podíl ve spo-
lečnostech Karlovarská Korunní a Ondrášovka.

Skupina Kofola kupuje českého výrobce ciderů, firmu F. H. Prager

Krásná Lípa (ČTK) – Označení regionální 
produkt, které má propagovat místní živnost-
níky, už nese v Českém Švýcarsku 41 výrob-
ků a 15 zážitků. Jako poslední značku získaly 
keramika pálená dřevem či zvěřinové pochu-
tiny. Mezi regionálními produkty je i slavný 
nůž „rybička“ vyráběný v Mikově nebo pivo 
z pivovaru Kocour ve Varnsdorfu. 

Regionální značka Českosaské Švýcarsko je 
udělována od roku 2010 a je součástí celorepub-
likové sítě Asociace regionálních značek, do níž 

je zapojeno 28 regionů. „Značení místních pro-
duktů je iniciativa, která slouží ke zviditelnění 
ekologicky šetrné a kvalitní produkce v rámci 
určitého vymezeného území,“ uvedla ředitelka 
MAS Český Sever Eva Hamplová.

Mezi nejznámější nositele této značky na Dě-
čínsku patří vedle rybičky od fi rmy Mikov také 
třeba přírodní kosmetika Nobilis Tilia z Vlčí Ho-
ry nebo pivovary Kocour Varnsdorf, Falkenštejn 
z Krásné Lípy a Nomád z Děčína. Ze zážitků jsou 
to například prohlídky s Černým rytířem na zám-
ku Děčín nebo Loretánské slavnosti v Rumburku.

V posledním 17. kole získaly označení tři vý-
robky a jeden zážitek, a to běžecký závod Cross 
Parkmarathon, který je součástí Dnů Českého 
Švýcarska v Krásné Lípě. Z produktů je to kera-
mika, kterou vyrábí Pavla Kašáková v obci Tisá, 
dále pak zvěřinové pochutiny – Divočák ve vlast-
ní šťávě a Guláš Divočák, které připravuje Hynek 
Jirman z Dolní Poustevny, a sáčky na bezobalové 
a bezigelitové nakupování, které vyrábí chráněná 
dílna Pytlíčky z Děčína.

Značku výrobkům uděluje nezávislá komise 
po splnění jednotných pravidel. Certifi kát platí na 

dva roky. Místní původ není jedinou podmínkou 
pro udělení značky. Značené výrobky musí při-
spívat k dobrému jménu regionu, takže musí být 
dostatečně kvalitní, šetrné vůči životnímu pro-
středí, jedinečné ve vztahu k regionu, tedy vyro-
bené tradiční technologií, ručně, nebo z místních 
surovin, a výjimečné svou kvalitou.

České Švýcarsko patří v Ústeckém kraji mezi 
turisty vyhledávané lokality. Ročně jen soutěs-
ky na říčce Kamenice ve Hřensku navštíví přes 
300 000 turistů, celé území pak zhruba milion 
lidí.

V Českém Švýcarsku je 41 regionálních produktů, nově i zvěřina

Hrušovany nad Jevišovkou (ČTK/red) – Na 
Moravskoslezské cukrovary z Hrušovan nad 
Jevišovkou v loňském roce tvrdě dopadl ko-
nec cukerných kvót, které stanovovala Ev-
ropská unie a platily do konce září 2017, 
přebytek cukru na světovém trhu a pokles 
ceny. Tržby se v hospodářském roce, kte-
rý končil 28. února 2019, meziročně sní-
žily o půl miliardy na 1,7 miliardy korun, 
před dvěma lety ještě přesáhly 3,3 miliar-
dy. Ze zisku 176 milionů se firma propadla 
meziročně do ztráty téměř 288 milionů ko-

run, vyplývá z výroční zprávy ve Sbírce lis-
tin.

Tržby v Česku se snížily zhruba o čtvrt mi-
liardy, tržby ze zemí Evropské unie zhruba 
o 150 milionů. Předloni fi rma vyvezla mimo EU 
zboží za 84 milionů, loni za necelý milion korun. 
Loňskou produkci cukru navíc ovlivnilo velké 
sucho a malý výnos.

Do aktuálního hospodářského roku fi rma usi-
lovala v plánech o udržení tržního podílu a o roz-
voj pěstování cukrové řepy.

Společnost Moravskoslezské cukrovary vznik-
la v roce 1992 a jejím jediným akcionářem je 
vídeňská společnost Agrana, která je před-
ním výrobcem cukru a ovocných koncentrátů. 

Vznikla v roce 1988. Podnik v Hrušovanech 
loni zaměstnával přes 300 lidí, což znamená 
stabilizovanou situaci v posledních dvou le-
tech.

Výnosy a zisk (v tis. Kč)
2018/19* 2017/18* 2016/17* 2015/16*

Výnosy 1 703 100 2 204 900 3 362 100 3 049 900
Zisk -287 700 175 500 304 500 12 300

* hospodářský rok začíná 1. březnem a končí posledním únorovým dnem
Zdroj: výroční zprávy ve Sbírce listin

Moravskoslezské cukrovary šly kvůli situaci na trhu do ztráty

Litovel (ČTK/red) – Italsko-česká společ-
nost Brazzale Moravia z Litovle na Olomouc-
ku, přední světový výrobce tvrdého sýra ty-
pu parmazán, loni zvýšila tržby na rekordních 
2,317 miliardy korun. Bylo to o 172 milio-
nů korun více než v roce 2017. Zisk Brazzale 
Moravia ale meziročně klesl na 48,1 milionu 
korun z 64,1 milionu korun. 

Většina produkce parmazánu Gran Moravia 
míří z Litovle do zahraničí, především do Itálie. 
Na zahraničních trzích loni Brazzale Moravia 
utržila 1,695 miliardy korun a v Česku 622 mi-
lionů korun. Firma má zhruba třetinový podíl na 
celkovém vývozu sýrů z ČR.

Společnost Brazzale Moravia se v posledních 
letech snaží proniknout také na asijské trhy a po-
stupně upevňuje pozici v Česku, kde provozuje 
síť 21 vlastních prodejen La Formaggeria Gran 
Moravia. Loni v nich utržila přes 220 milionů 
korun.

Závod na výrobu parmazánu společnost Bra-
zzale Moravia v Litovli – Třech Dvorech otevře-
la v roce 1996 a jeho stavba si tehdy vyžádala 
21 milionů korun. V následujících letech fi rma 
postupně zvyšovala zpracovatelskou kapacitu, 
která původně činila 6000 litrů mléka denně.

V roce 2010 společnost rozhodla o zvýšení 
kapacity o 200 000 litrů mléka na 440 000 litrů 
denně. Z tohoto množství lze denně vyrobit při-
bližně 25 tun tvrdého sýra, který poté dozrává 
v litovelských a italských skladech.

Tvrdý sýr Gran Moravia tvoří zhruba dvě tře-
tiny produkce litovelského podniku, který vyrábí 
také sýry provolone, scamorza, pařené sýry, ri-
cotta, mozzarella, caciotta a čerstvé výrobky pro 
podnikové prodejny.

Litovelská společnost, která loni zaměstnávala 
v průměru 341 lidí, je součástí italské skupiny Bra-
zzale. Majoritním vlastníkem Brazzale Moravia 
byla na konci loňského roku s podílem 81,33 pro-
centa italská fi rma Brazzale.

Výrobce parmazánu Brazzale Moravia měl loni rekordní tržby

Praha (ČTK/red) – Do 120 korun se mohli
lidé loni v prosinci naobědvat v krajských 
městech již pouze v Ostravě, Olomouci 
a v Jihlavě. Meziročně hosté restaurací za-
platili za oběd o 6,4 procenta více, v po-
sledním čtvrtletí o 2,3 procenta. Průměrná 
útrata tak činila 127,4 Kč. Nejdražší obě-
dy jsou stále v Praze, kde se v prosinci 
v průměru platilo za jídlo 143,2 Kč. Vyplývá 
to z aktuálního průzkumu společnosti Ede-
nred, která nabízí stravenky a stravenkové 
karty Ticket Restaurant.

Podle společnosti rostly náklady restaurací 
rychleji než infl ace, což platí jak pro energie, 
tak pro většinu potravin. „Velkým hybatelem 
pak byly i rostoucí mzdy kuchařů a číšníků. 

Velmi nízká nezaměstnanost a velká konkuren-
ce zvýšily cenu jejich práce, což se logicky pro-
mítlo do cen,“ dodal za fi rmu Zbyněk Vystr-
čil. Lidé si podle něho jsou zároveň díky vyšší 
kupní síle ochotní připlatit si za dražší jídla.

Za poslední čtyři roky se platby za obědy po-
dle fi rmy zvýšily o více než čtvrtinu. „Zatímco 
v roce 2015 zaplatili Pražané za oběd v restau-
raci v průměru o 19 korun více než v Jihlavě, 
kde jsou ceny dlouhodobě nejnižší, v prosinci 
již byl rozdíl přes 26 korun,“ uzavřel Vystrčil.

Edenred sleduje útraty zaměstnanců za obě-
dy od prosince 2015. Každý měsíc tvoří sta-
tistiku téměř 1,7 milionu transakcí v restau-
racích. Index je sestavený z plateb více než 
180 000 zaměstnanců, kteří k úhradě obědů 
používají platební stravenkovou kartu.

Edenred: Zákazníci zaplatí za oběd 
do 120 korun jen ve třech krajích
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Digitální laserový výsek designérům otevírá další pro-
stor jejich kreativitě. Laser dokáže vyříznout konstrukce 
z vlnité lepenky, které byly doposud jen obtížně vyrobitel-
né anebo nerealizovatelné. THIMM opět přebírá roli prů-
kopníka ve svém oboru a investuje do nového stroje pro 
digitální laserový výsek vlnité lepenky Highcon Beam 2C, 
který je v tomto provedení jediný v Evropě. 

Digitální zpracování vlnité lepenky – od přípravy dat přes 
digitální potisk po digitální laserový výsek – přináší spoustu 
výhod. Jak designérům, tak marketérům i nákupčím obalů 
a POS/POP stojanů. Stroj Highcon Beam 2C, který od ledna 
2020 využívá THIMM pack’n’display, řeže i gravíruje laserem 
vlnitou lepenku s naprostou přesností a rylování (bigování) 
umožňuje patentovaná technologie DART (Digital Adhesive 
Rule Technology). Celý pracovní proces od návrhu až po vlast-
ní výrobu probíhá digitálně, bez výsekových forem, fl exibilně, 
spolehlivě a rychle.

Co to znamená v praxi? Na trhu roste poptávka po neustále 
nových výrobcích, příchutích a individualizovaných variantách 
zboží přímo na míru spotřebitelům. Výrobci zboží jsou nuceni 
pružně reagovat, vyrábí v menších sériích a obměňují častěji 
svůj sortiment. Pro zasílání, přepravu i prezentaci se využívá 
vlnitá lepenka, jejíž zpracování konvenční metodou je spojeno 
s čekáním na mnohdy nákladné výsekové nástroje, a je-li třeba 
dodatečně něco změnit, nezbývá než vše objednat znovu. To 
celý proces zpomaluje a koliduje s požadavky na rychlé do-
dávky. Digitální výroba obalů právě pro tyto malé, ale i velké, 
individualizované a často se měnící zakázky nabízí fl exibilní 
řešení a posouvá zpracování vlnité lepenky na novou, vyšší 
úroveň. Nejenže digitální laserový výsek pracuje bez výse-

kových nástrojů, ale dokáže vyříznout i velmi jemné kontury, 
které výsekové nože technologicky nemají šanci zpracovat. 

Leoš Máslo, Project Manager 
POS & POP v THIMM pack’-
n‘display, doplňuje: „Naším cí-
lem je dodávat zákazníkům vždy 
to nejlepší řešení, ať už se jedná 
o obaly nebo displeje. Vedle digi-
tálního tisku tak technologií digi-
tálního laserového výseku logicky 
rozšiřujeme naše možnosti pro di-
gitální výrobu obalů a POS/POP 
produktů z vlnité lepenky. Tím, že 
trh si na tyto nové možnosti teprve 
zvyká a učí se, kde a jak digitální 
laserový výsek využít, vidíme náš 

úkol i v šíření osvěty a naše zákazníky intenzivně v přípravě no-
vých obalových a prezentačních variant doprovázíme. Jsme pře-
svědčeni, že se digitální obaly dotknou různých oborů, a proto by 
o nich měli všichni vědět co nejvíce. Čím dříve, tím rychleji tyto 
výhody budou moci využít ve svůj prospěch. My jsme technologií 
nového stroje jednoznačně už teď nadšeni.“  

Závod THIMM pack’n’display ve Všetatech je jedním z nej-
modernějších výrobců a zpracovatelů vlnité lepenky v České 
republice. Stupeň automatizace, robotizace a digitalizace je na 
velmi vysoké úrovni. Investicí do stroje Highcon Beam 2C tak 
THIMM svou výrobu doplňuje o nejnovější digitální laserovou 
technologii špičkové úrovně, která je v tomto provedení jediná 
v Evropě. 

O SPOLEČNOSTI THIMM
Skupina THIMM je lídrem v poskytování řešení pro balení 

a distribuci zboží. Portfolio fi rmy zahrnuje přepravní a prodejní 
obaly z vlnité lepenky, POS & POP produkty, kvalitní prodejní 
stojany (displeje), obalové systémy z různých materiálových 
kombinací a tiskové produkty pro další průmyslové zpracová-
ní. Spektrum nabídky doplňuje široká paleta služeb spojených 
s balením v rámci celého dodavatelského řetězce. K okruhu zá-
kazníků patří známé koncerny vyrábějící značkové zboží napříč 
všemi obory. Rodinný podnik založe ný v roce 1949 zaměstnává 
více než 3 500 zaměstnanců ve 22 závodech v Německu, Čes-
ku, Rumunsku, Polsku, Francii a Mexiku a v roce 2018 dosáhl 
ročního obratu přes 645 milionů eur. 

www.thimm.cz

Digitální laserový výsek vlnité lepenky: 
klíč k úspěchu prezentace produktů

Stroj nejnovější generace: Highcon Beam 2 C

Otvory v barketách pro fi xaci drobného zboží mohou mít díky 
preciznosti laserového výseku libovolně malý rozměr a formát 
přesně na míru balených produktů. Návrhy barket už nejsou 
limitovány omezenými možnostmi výsekových nožů konvenč-
ních výsekových nástrojů.

Dárkové obaly získají na exkluzivitě nejen díky zvolenému 
tiskovému motivu, ale zaujmou i kreativním, laserem vyřeza-
ným vzorem. Zajímavý tiskový motiv dnes není nic neobvyk-
lého, ale motiv gravírovaný nebo vyřezaný do obalu laserem 
je něco výjimečného!

Pultové displeje s originálními, laserem precizně vyřezanými 
konturami postav. Konvenční výsekovou metodou (na plošné 
nebo rotační raznici) takto drobné výseky vlnité lepenky 
nejsou vůbec vyrobitelné.

Digitální laserový výsek je vhodný i pro velké množství obalů 
malých rozměrů, jako např. multipack přebal pro plechovky.
Ve spojení s digitálním tiskem lze vytvářet i různé tiskové 
kombinace a pro balicí proces dodat již namíchané tiskové 
varianty.  Fotografi e: © Highcon
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Praha (ČTK) – Česká obchodní inspek-
ce (ČOI) zjistila ve třetím čtvrtletí 198 pří-
padů porušení zákona o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek. Z to-
ho ve 132 případech prodejci porušili zákaz 
prodeje a podávání alkoholických nápojů 
osobě mladší 18 let. Inspekce uložila od 
července do konce září za porušení zákonných 
předpisů 764 pokut ve výši přes 4,2 milionu 
korun.

Inspektoři při kontrole prodeje, nabízení 
a skladování tabákových výrobků a alkoholic-
kých nápojů provedli za třetí čtvrtletí 1698 kon-
trol. „U 895 zjistila porušení právních předpisů, 
což představuje 52,7 procenta z celkového počtu 

provedených kontrol,“ poznamenal mluvčí ČOI 
Jiří Fröhlich.

Porušení zákona o ochraně zdraví před škodli-
vými účinky návykových látek zjistila inspekce ve 
198 případech, z toho ve 132 případech provozova-
telé prodali alkohol mladistvým. V dalších 44 pří-
padech prodejce neumístil viditelný text o zákazu 
prodeje alkoholických nápojů lidem mladším 18 let, 
sedmkrát se toto pochybení týkalo chybějícího textu 
o zákazu prodeje tabákových výrobků mladistvým.

U 189 kontrol využili pracovníci ČOI mladist-
vé fi guranty, při 175 kontrolách spolupracovali 
s dalšími orgány státní správy, především s poli-
cisty, hasiči, celníky a hygieniky, v několika pří-
padech také s městskou policií, obecním úřadem 
či Českou inspekci životního prostředí.

Inspekce zjistila desítky případů prodeje alkoholu mladistvým

Řím (ČTK) – Světové ceny potravin se 
v prosinci třetí měsíc za sebou zvýšily a ocit-
ly se nejvýše za pět let. Hlavním důvodem 
jsou dražší rostlinné oleje, cukr a mléko, ale 
i fakt, že se zotavily ceny obilovin. Vyplývá to 
z údajů, které zveřejnila Organizace OSN pro 
výživu a zemědělství (FAO).

Index, který sleduje ceny obilovin, rostlinných 
olejů, mléčných výrobků, masa a cukru na mezi-
národních trzích, vzrostl proti předchozím měsí-
cům o 2,5 procenta na 181,7 bodu. To je nejvyšší 
hodnota od prosince 2014.

Za celý rok průměrná hodnota indexu či-
nila 171,5 bodu. Proti roku 2018 se zvýši-
la o 1,8 procenta, zatím však zůstává hlu-

boko pod vrcholem z roku 2011, který činil 
230 bodů.

Index cen obilovin se zvýšil o 1,4 procenta. 
Způsobil to hlavně růst cen pšenice kvůli vysoké 
poptávce z Číny a logistickým problémům vli-
vem stávek ve Francii. Ceny rostlinného oleje se 
zvýšily o 9,4 procenta. Ceny mléčných produktů 
pak vzrostly o 3,3 procenta, a to kvůli zdražení 
sýrů a sušeného odstředěného mléka, které pře-
konalo pokles cen másla a sušeného plnotučného 
mléka. Cena cukru vzrostla o 4,8 procenta vli-
vem zvýšené poptávky po etanolu po růstu cen 
ropy.

Cena masa zůstala téměř beze změny. Vepřo-
vé a skopové zdražilo, růst ale vykompenzoval 
pokles cen hovězího, uvedla agentura Reuters.

FAO: Ceny potravin jsou nejvyšší za pět let

Řím (ČTK / La Repubblica) – Systém etiket 
na potravinách, které by informovaly o tom, 
kolik fyzické aktivity musíme vynaložit, aby-
chom spálili kalorie obsažené v dotyčné po-
travině, může vést k tomu, že za den sníme 
až o 200 kalorií méně. Byl by to užitečný ná-
stroj k boji proti obezitě, píše italský deník 
La Repubblica.

Sotva otevřeme balíček smažených brambůr-
ků, skončí jejich 200 kalorií v našem břiše. Asi 
bychom si to dvakrát rozmysleli, kdybychom vě-
děli, že k jejich spálení je zapotřebí například 
20 minut běhu. Kdyby bylo na etiketách přímo 
uvedeno, kolik fyzické aktivity je třeba ke spálení 

kalorií obsažených v potravině, vedlo by nás to 
i k tomu, že bychom si vybírali zdravější potravi-
ny. Potvrzuje to studie publikovaná v Journal of 
Epidemiology Community Health.

Tradiční systém etiket, na nichž se uvádí ka-
lorický a nutriční obsah potraviny, je spíše slo-
žitý. Přináší příliš mnoho informací, aby mohl 
reálně ovlivnit naši volbu potravin, vysvětlují 
vědci. Nemá tedy dopad na šířící se epidemii 
obezity, která zachvátila téměř celý svět. Proto 
se zrodila metoda Pace, nástroj vymyšlený za 
tím účelem, abychom reálně změnili naše stra-
vovací návyky, abychom věděli, že ke spálení 
299 kalorií obsažených v tabulce mléčné čo-
kolády musíme alespoň 42 minut chodit nebo 

22 minut běhat. Jde o konkrétní informaci, která 
by nás mohla vést k tomu, abychom popřemýš-
leli dříve, než vložíme potravinu do nákupního 
košíku.

Vědci ve své nové studii analyzovali dřívější 
práce, aby porovnali systém etiket Pace s jinými 
typy etiket a vyhodnotili jejich různý dopad na 
nakupování a konzumaci nápojů a potravin. Sou-
středili se zvláště na 15 studií, jejichž výsledky 
ukazovaly, že systém etiket Pace aplikovaný na 
potravinové výrobky vede k průměrnému sní-
žení kalorické hodnoty jednoho jídla o 65 ka-
lorií. Tato skutečnost ukazuje, že počítáme-li se 
třemi hlavními jídly a dvěma svačinami za den, 
může být denní kalorický příjem snížen nejméně 

o 200 kalorií za den. Tím se také ušetří 20 minut 
běhu nezbytného k jejich spálení.

Jak vědci upřesňují, má jejich studie své 
meze. Například analyzovali spíše menší po-
čet výzkumů a jejich teorie nebyla odzkoušena 
v realitě ani v supermarketech, ani v restaura-
cích. „Systém etiket Pace přesto ukazuje slib-
né možnosti, jak snížit množství kalorií a množ-
ství jídla, které konzumujeme,“ uvádějí vědci. 
Zdůrazňují, že tato prostá strategie může být 
snadno aplikována na etiketách potravin a ná-
pojů, které jsou k dostání v supermarketech, 
restauracích a provozovnách rychlého občer-
stvení. Může tak přispět k prevenci a léčbě 
obezity.

La Repubblica: Etikety na potravinách sníží kalorickou spotřebu

Washington (ČTK) – Ve Spojených státech 
už platí zákon, podle nějž lze kupovat a uží-
vat tabákové výrobky i jejich elektronické 
alternativy až od věku 21 let. Zákon schvá-
lený Kongresem podepsal prezident Donald 
Trump. Informoval o tom server CNN s odvo-
láním na Úřad pro kontrolu potravin a léčiv 
(FDA).

Dosud bylo v USA možné klasické a elektro-
nické cigarety i příslušné kuřácké směsi zakoupit 
podle federálního nařízení od 18 let. Některé stá-
ty USA ale měly přísnější opatření a už schvále-
ním zákona požadovaly hranici 21 let. Přísněji 
z vlastního rozhodnutí postupovali také mnozí 
prodejci. Příkladem je společnost Walmart, která 
ve svých obchodech minimální věk na jakékoli 
kuřácké produkty už dříve stanovila na 21 let.

Ke zvýšení minimálního věku pro legální uží-
vání cigaret přistoupily Spojené státy kvůli ak-
tuálním případům úmrtí a poškození plic dáva-
ných do souvislosti s elektronickými cigaretami. 
Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) 
v současné době eviduje 54 takových úmrtí a přes 
2500 případů poškození plic.

Příčina závažných poškození plic stále není 
objasněn a, CDC ale jako problematickou látku 

identifi kovala acetát vitaminu E. To je syntetická 
forma vitaminu E, který patří k nejdůležitějším 
antioxidantům v těle. Acetát vitaminu E, známý 
také jako alfa-tokoferyl acetát, se běžně použí-
vá v prostředcích na ochranu proti slunečnímu 
záření nebo péči o pokožku. Zmíněná látka se 
do kuřáckých směsí přidává jako aditivum, pře-
devším kvůli zahuštění produktů obsahujících 
kanabinoid THC.

V USA lze nyní tabák a e-cigarety kupovat až od 21 let

České Budějovice (ČTK) – Největší česká 
mlékárna Madeta staví v Plané nad Lužnicí 
novou sýrárnu. Komerční provoz by měl začít 
v listopadu, náklady jsou 750 milionů korun. 
Výrobní kapacita bude 42 tun sýru denně. 
Firma plánuje, že do nového závodu přijme 
100 až 150 nových zaměstnanců. Zastavěná 
plocha v areálu, v němž už Madeta vyrábí ji-
né sýry, dosáhne 25 000 metrů čtverečních.

Pro novou sýrárnu bude mlékárna potřebo-
vat navíc až 200 000 litrů mléka denně. Zku-
šební provoz by měl začít v říjnu, vyrábět se 
budou hlavně bochníkové sýry. Pracovat v Pla-
né by pak mělo kolem 600 lidí.

„Dosavadní sýrárna v Plané běžela 364 dní
v roce, je tam opotřebování. Firmy, které pů-
vodní zařízení dodaly, už ani nevyrábí ná-

hradní díly. Volalo to po řešení, zvolili jsme 
nejmodernější technologické celky, k tomu 
jsme museli postavit odpovídající prosto-
ry. Ovládneme trh v sýrech, protože budeme 
schopni se přizpůsobit požadavkům trhu,“ 
řekl generální ředitel Madety Milan Teplý.

Hrubá stavba je hotová, v březnu se začnou 
montovat technologie. Sýrařské technologie 
dodá fi rma Tetrapak. Je to holandská techno-
logie Casomatic. „Systém formuje sýrové zrno 
do bloků tak, že směs syrovátky a zrna konti-
nuálně natéká do čtyřmetrového tubusu shora, 
zrno vlastní tíhou propadává a po určitém ča-
sovém intervalu se bloky odřezávají a odpa-
dávají do lisovacích forem,“ řekl projektový 
manažer Tomáš Cendelín.

Zpracovatelská kapacita bude proti nynější 
sýrárně dvojnásobná, 400 000 litrů mléka den-

ně, a bude ji možné navýšit o 50 procent. Pas-
terované mléko se bude uchovávat v tancích 
s kapacitou 200 000 litrů. Dosud jsou v Madetě 
tanky s maximálním objemem 100 000 litrů.

Zrací sklepy se staví. Oproti současným 
sklepům umožní, že v nich bude zrát dvojná-
sobek sýrů. Bude to nejvyšší objekt v závodu, 
vysoký asi 25 metrů. Čtyřpodlažní zrací skle-
py budou mezi novou sýrárnou a dosavadními 
sklepy, zaberou 3000 metrů čtverečních. „Ka-
pacita bude pět tisíc zracích beden, což jsou 
tři tisíce tun sýrů, obrovské zatížení,“ uvedl 
Cendelín.

Malá část polotvrdých sýrů bude zrát půl 
roku pod takzvaným ochranným prodyšným 
fi lmem na smrkových prknech. „Jde o tradiční 
způsob zrání, hojně využívaný v západní Evro-
pě,“ řekla mluvčí Madety Marta Faktorová.

Do Plané, v níž má Madeta závod od roku 
1968, přestěhovala v roce 2016 sýrárnu, kde se 
vyrábí poloměkký přírodní sýr Blaťácké zlato, 
nepřetržitě od roku 1939. Následovala plátkov-
na a porcovna sýrů, v zimě 2018 skončil přesun 
tavírny z Řípce, která vyrábí tavené sýry, tavené 
pomazánky i salámové sýry. V Plané Madeta roč-
ně vyrobí 10 000 tun sýrů, v posledních několi-
ka letech tam fi rma investovala 300 milionů Kč.

Madeta, jež zaměstnává 1500 lidí, měla 
v roce 2018 konsolidované tržby 5,56 miliardy 
Kč a konsolidovaný zisk po zdanění 179,8 mi-
lionu. Exportuje kolem pětiny produkce. Má 
čtyři výrobní závody – v Plané nad Lužnicí, 
Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pel-
hřimově. Zpracuje denně téměř 950 000 litrů 
mléka. Má 220 dodavatelů, nabízí přes 250 dru-
hů výrobků.

Madeta staví v Plané nad Lužnicí novou sýrárnu za 750 milionů Kč
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České Budějovice – O kvalitě piva 
Samson dnes již není pochyb. Za po-
sledních pár let pivovar Samson do-
sáhl až na přední příčky světových 
soutěží a právem si užívá své místo 
na výsluní. Opakovaný triumf v pres-
tižní degustační soutěži World Beer 
Awards v Londýně a čím dál tím vět-
ší základna podniků, kde si lidé mo-
hou Samson vychutnat, jsou toho 
důkazem. Jednou z předností nej-
staršího českobudějovického pivo-
varu je i to, že dokáže držet krok 
s novými trendy. Přichází tak s no-
vou tváří, která odráží jeho moder-
ní charakter. 

Svou znovunabytou kvalitu chce pi-
vovar Samson odrazit i do své vnější 
podoby, a tak se rozhodl pro kompletní 
rebranding celého portfolia produktů. 
Lahve s pivem Samson budou zdo-
bit nové pivní etikety, které vsází na 
jednoduchost a styl doplněný bílým 
pozadím. Zjednodušen bude také prá-

vovárečný znak. Pivovar Samson ne-
chce zůstat pozadu ani v tomto směru. 

„Nový koncept etiket odráží tradici 
a slávu budějovických právovárečných 
měšťanů a jejich piva, proto s veškerou 
úctou a hrdostí vracíme město České 
Budějovice na přední etiketu. Záro-
veň si myslím, že etiketa by měla být 
nositelem podstatných informací pro 
zákazníka a měla by být srozumitelná 
a příjemná. Nové etikety tak mají po-
moci s lepší orientací našim zákazní-
kům. Jejich čistota pak reprezentuje 
vysokou kvalitu obsahu uvnitř,“ říká 
Daniel Dřevikovský, generální ředitel 
pivovaru Samson. „Nejlepším důkazem 
je stejně však pivo samotné a takový 
důkaz máme. Na co jsme také náležitě 
pyšní, je náš loňský triumf. Z prestižní 
mezinárodní degustační soutěže WBA 
pořádané v Londýně jsme si odnesli 
hned tři zlaté a jednu bronzovou me-
daili. Na lahvích vítězných piv nyní tyto 
informace naleznou i naši zákazníci.“

Zajímavostí je, že lepené etikety na 
lahvích se sice nepoužívaly od počát-
ku distribuce piva, jejich tradice však 
sahá až do konce 19. století. Doba 
se neustále měnila, pivovar Samson 
tak během svého fungování vystřídal 
mnoho tváří. Ta nejnovější se nechala 
inspirovat nastupujícími trendy v oba-
lovém designu. Bylo tak zvoleno bílé 
pozadí, neboť tato barva symbolizuje 

čistotu. Vodoznaky, které jsou na něm 
umístěné, vyobrazují jeden z atributů 
piva – chmel. Jistých grafi ckých úprav 
doznalo i logo Samson, především by-
lo upraveno písmeno S a úhel náklonu 
tak, aby působilo vyváženě. Nově je na 
zadních etiketách umístěna také gra-
fi cky přehledná tabulka s informacemi 

o pivu, jako je alkohol, hořkost a barva. 
Celkově je design zjednodušen pro lep-
ší identifi kaci značky mezi konkurenč-
ními lahvemi v prodejní síti. 

„Nové etikety jsou čitelné, jednodu-
ché a přehledné, tento tah je krokem 
vpřed. Oceňuji také, že lahve s vítěz-
nými pivy na prestižních degustačních 

soutěžích mají jasný argument o světo-
vosti,“ říká Jiří Mikeš, bývalý prezident 
Rady pro reklamu a dlouholetý ředitel 
Asociace komunikačních agentur.

Nabídka speciálů přináší velkou 
konkurenci. Kromě oblíbeného nefi l-
trovaného ležáku jeden takový speci-
ál vyrobil Samson v roce 2018 a loni 
na mezinárodní soutěži s ním hned 
vyhrál zlatou medaili v celosvětové 
konkurenci piv typu BOCK. Ze stejné 
soutěže si odnesl ještě další tři oceně-
ní. Nejde však jen o ocenění z ofi ci-
álních pivních klání. Oblibu si získá-
vá mezi lidmi v jižních Čechách i po 
celé České republice, kde postupně 
rozšiřuje nabídku podniků, v nichž je 
možné Samson vychutnat. Čepova-
ný Samson si lidé mohou dopřát ve 
14 českobudějovických hospodách 
a více než 200 restaurací po ČR.

„Špičkovou kvalitu pivovar Samson 
může nabízet především díky investicím 
společnosti AB InBev, která jej v roce 
2014 vzala pod svá křídla a vložila ne-
malé prostředky do nových moderních 
technologií. Pivovar velice dbá také 
na prvotřídní kvalitu svých surovin. Za 
úspěchy v neposlední řadě vděčíme také 
zaměstnancům, kteří svoji práci dělají 
poctivě a díky lásce k dobrému pivu 
i s nadšením,“ říká Radim Lavička, 
sládek pivovaru Samson.

 EMC a. s.

Samson oblékne nový kabát, který bude jeho kvalitnímu pivu slušet

Praha (ČTK) – Konsolidované trž-
by skupiny Pivovary Staropramen, 
pivní dvojky českého trhu, předloni 
vzrostly o 250 milionů korun na de-
vět miliard Kč. Kvůli účetní operaci 
se však skupina dostala do 3,1mi-
liardové ztráty po ztrátě 82 milionů 
korun v roce 2017. Vyplývá to z vý-
roční zprávy skupiny. Společnost 
například provozuje smíchovský Sta-
ropramen a ostravský pivovar Ostra-
var.

Skupině narostl objem prodaných 
výrobků a zboží o 110 000 hektolitrů 
na 5,41 milionu hektolitrů. „Provoz-
ní hospodářský výsledek skupiny byl 
negativní kvůli tvorbě účetní opravné 

položky ke goodwillu. Tato ryze účetní 
operace vznikla z důvodu přecenění při 
fúzi v roce 2012,“ řekla mluvčí skupiny 
Denisa Mylbachrová.

Skupina je od roku 2012 součástí 
severoamerické pivovarské skupiny 
Molson Coors. Ta Pivovary Staropra-
men koupila od investiční společnosti 
CVC Capital Partner za 2,7 miliardy 
eur, dříve pivovary vlastnil pivovarský 
gigant Anheuser-Busch InBev. Znalec 
firmu ocenil na více peněz, než byl 
součet jejích jednotlivých složek, te-
dy určil tzv. kladný goodwill. Jedná 
se například o renomé společnosti či 
o „hodnotu“ zkušených zaměstnanců. 
Ten nyní fi rma musí účetně odepisovat 
v nákladech.

„Provozní výsledek hospodaření 
skupiny bez této opravné položky nic-
méně vychází stále pozitivní ve výši 
celkových konsolidovaných 2,3 mili-
ardy Kč. To dokazuje, že má skupina 
na evropském pivním trhu velice silnou 
pozici, je zdravá a úspěšná,“ dodala 
mluvčí.

Pivo Staropramen prodává fi rma ve 
35 zemích světa. Podle výroční zprávy 
roste Staropramen na všech klíčových 
trzích, kde se prodává. Pod skupinu 
spadá také Staropramen-Slovakia, ak-
tivity v Chorvatsku a v Bosně a Herce-
govině jsou pak řízené přes holdingo-
vou společnost Cervesia Zagreb. Vyšší 
tržby tak skupina měla v ČR, Chorvat-
sku, Slovensku, ale také na exportních 

trzích. Skupina měla předloni v průmě-
ru 1488 zaměstnanců.

Pivovarům Staropramen patří dlou-
hodobě na českém pivovarském trhu 
druhá příčka za Plzeňským Prazdro-
jem. Jednička českého trhu vykázala 
předloni čistý zisk 4,5 miliardy korun 
při tržbách 16,5 miliardy korun. Mezi-
roční srovnání nelze vyčíslit, protože 
v minulých letech měla fi rma fi nanč-
ní roky od dubna do konce března, 
a za rok 2017 zveřejnila hospoda-
ření jen od 1. dubna do konce roku.
Zisk další české pivovarnické skupi-
ny Heineken ČR stoupl v roce 2017 
o zhruba 23 procent na 206,4 milionu 
korun. Tržby jí klesly o 1,7 procenta na 
3,13 miliardy korun. Do skupiny pa-

tří trojice pivovarů Krušovice, Velké 
Březno a Starobrno.

Podle údajů Českého svazu pivo-
varů a sladoven tuzemské pivovary 
předloni vyrobily rekordních 21,3 mi-
lionu hektolitrů piva, výstav tak me-
ziročně vzrostl o 4,7 procenta. Po po-
klesu výroby o rok dříve se předloni 
vrátily k růstu. Za zvýšením produk-
ce stálo hlavně pivo určené na vývoz, 
u kterého se meziročně zvýšila výroba 
o 11,8 procenta. Tuzemská spotře-
ba piva se ale loni také zvýšila, a to 
o 2,9 procenta na 16,5 milionu hektoli-
trů. Na obyvatele se tak v ČR předloni 
vypilo 141 litrů, o šest velkých piv me-
ziročně více. Výsledky za loňský rok 
Svaz zveřejní na jaře.

Pivní dvojka Staropramen zvedla tržby na 9 mld. Kč, byla ve ztrátě

Praha (ČTK) – Národní podnik 
Budějovický Budvar by měl mít za 
loňský rok rekordní tržby. Řekl to mi-
nistr zemědělství Miroslav Toman (za 
ČSSD), pod jehož úřad podnik spadá. 
Přesnou výši tržeb ministr neuvedl, 
přesáhnout by ale měly dosavadní 
maximum z předloňska. Tehdy pod-
nik utržil 2,63 miliardy korun s me-
ziročním nárůstem o 6,5 procenta.

Firma plánuje ve čtyřech letech za-
čínajících loňským rokem investovat 

do logistiky, obalů a dalšího rozvoje 
2,6 miliardy korun. Obchodní výsled-
ky podniku táhne hlavně export, pi-
vo z Budvaru je možné koupit skoro 
v 80 státech. Loni do zahraničí smě-
řovalo téměř 70 procent z prodaného 
piva, dařilo se zvyšovat prodej v Ně-
mecku, Rusku, Polsku, Švédsku či 
Chorvatsku. Budvar se také po něko-
lika letech vrátil na indický trh.

Pivovar se podle ministra chystá na 
další exportní trhy, nechce ale gene-
rálnímu řediteli Petru Dvořákovi ra-

dit. „Mám na to nějaký názor, ale je to 
záležitost strategie podniku – nechci 
říkat dneska budete vozit do země XY, 
a zítra jinam. Nechci ten podnik ří-
dit,“ řekl ministr.

Společnost loni uvedla na trh tři 
nová piva, Budvar 33, pak Společné 
z Budvaru, na jehož uvaření se podílel 
sládek Pavel Palouš z pivovaru Co-
bolis Ládví. Na podzim Budvar pustil 
na trh limitovanou edici ležáku Sedm 
spolčených. Předloni firmě zisk po 
zdanění meziročně stoupl téměř o pět 

procent na 267,1 milionu korun a do 
státního rozpočtu odvedla 500 milionů 
korun. Za loňský rok se odvod do stát-
ního rozpočtu neplánuje, uvedl v listo-
padu mluvčí ministerstva zemědělství 
Vojtěch Bílý. Ministryně fi nancí Alena 
Schillerová (za ANO) loni v létě řekla, 
že současná vláda Budvar nikdy ne-
zprivatizuje. Prodej pivovaru stát zva-
žoval za vlády Mirka Topolánka v roce 
2007.

Tuzemské pivovary předloni vyro-
bily rekordních 21,3 milionu hektoli-

trů piva, meziročně o 4,7 procenta ví-
ce. Po poklesu výroby v roce 2017 se 
tak vrátily k růstu. Za zvýšením pro-
dukce stálo hlavně pivo určené na vý-
voz, jehož výroba meziročně stoupla 
o 11,8 procenta. Předloni byla vyšší 
také tuzemská spotřeba piva, zved-
la se o 2,9 procenta na 16,5 milio-
nu hektolitrů. Na obyvatele se tak 
v ČR předloni vypilo 141 litrů, o šest 
velkých piv meziročně více. Údaje 
o loňské spotřebě zatím nejsou zná-
my.

Ministr Toman očekává u Budějovického Budvaru rekordní tržby

Svijany (ČTK/red) – Soukromý Pi-
vovar Svijany dodá letos podle před-
běžných odhadů na trh více než 
708 000 hektolitrů piva, což je zhru-
ba o čtyři procenta víc než loni. Ví-
ce než desetinu produkce stočili
letos ve Svijanech do plechovek. 
K růstu výroby pomohl export, víc 
piva ale prodal pivovar i na tuzem-
ském trhu. Pro příští rok plánuje 
další růst výroby na 720 000 hek-
tolitrů. Loni dodal svijanský pivovar 
na trh 681 686 hektolitrů piva.

„Zakládáme si na tradičním výrob-
ním postupu, takzvaném dvourmut o-
vém způsobu vaření, kvašení v otevře-

ných kádích a dlouhodobém zrání piva 
v ležáckých sklepích,“ doplnil ředitel 
pivovaru Roman Havlík. Další zvyšo-
vání výroby je tak podle něj spojeno 
s dalšími investicemi do rozšíření vý-
robních kapacit při zachování tradič-
ních výrobních postupů. V plánu jsou 
investice za více než 100 milionů ko-
run. „Do rozšíření varny, která se na-
posledy modernizovala v roce 2012, 
a do výstavby dalšího ležáckého skle-
pa,“ dodal Havlík.

Končící rok podle Havlíka ukázal, 
že dobré rozhodnutí byla i investice 
do moderní linky na stáčení piva do 
plechovek. Zájem o plechovkové pivo 
roste, letos ve Svijanech naplnili pivem 

15 milionů plechovek, zhruba o polo-
vinu víc než loni. Příští rok by se měl 
podíl plechovkového piva dál zvyšo-
vat. Firmě to navíc umožňuje ve větší 
míře vyvážet. Do zahraničí letos mířilo 
na 11,5 procenta vyrobeného piva, loni 
to bylo deset procent.

Pivovar Svijany je největším pivo-
varem v Libereckém kraji, loni oslavil 
20 let samostatné existence. Výroba se 
za tu dobu zvýšila téměř šestnáctiná-
sobně. V roce 2018 uskutečnila fi rma 
podle informací z obchodního rejstříku 
zakázky za zhruba 1,36 miliardy korun, 
což představuje meziroční nárůst tržeb 
o více než 13 procent. Hospodaření 
skončilo ziskem 144 milionů korun.

Pivovar Svijany dodá letos na trh přes 700 000 hektolitrů piva
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Soluň (ČTK/AFP) – Malagusia, xi-
nomavro nebo limnio: jak stoupají 
teploty, vracejí se vinaři na seve-
ru Řecka k tradičním odrůdám, kte-
ré považují za nejlepší lék na otep-
lování klimatu, píše agentura AFP.

Jižně od Soluně, na březích Egejské-
ho moře, vytvářejí parcely s vinnou ré-
vou jakýsi patchwork podzimních barev. 
Statek Vangelise Gerovasilia má více 
než sedm hektarů. Tento enolog a vinař 
pracuje s malagusií, řeckou dávno za-
pomenutou odrůdou. „Hrozny uzrávají 
o dva až tři týdny dříve. Obvykle se sklí-
zelo počátkem září, dnes je sklizeň kolem 
10. až 15. srpna,“ konstatuje vinař.

Avšak řecké odrůdy, jako je xino-
mavro nebo limnio, které existují už 
3000 let, dobře odolávají. „Oteplová-
ním klimatu netrpí, přizpůsobují se,“ 
raduje se Gerovasiliu.

„Tyto hrozny zrají pomaleji, než je 
tomu u cizích odrůd, jako je Merlot, je-
hož předčasné zrání vyvolává zvýšení 
podílu alkoholu, které není žádoucí,“ 
dodává.

Změny klimatu jsou podle něho pří-
ležitostí pro řecké vinaře, aby se vrace-
li k tradičním odrůdám a pečlivě pro ně 
vybírali vhodnou půdu.

Takovou cestou se ubírá Angelos 
Jatridis. Když se tento enolog rozhodl 
v polovině 90. let investovat do vinice, 

zvolil si pozemky několik kilometrů od 
hranic se Severní Makedonií, kde bu-
dou vinice chráněny před extrémními 
meteorologickými vlivy.

Ve výšce 620 až 710 metrů nad mo-
řem jsou jeho vinice obklopeny horami 
a ohraničeny dvěma řekami. Je to uza-
vřený ekosystém o asi 20 hektarech, 
kde jsou čtyři meteorologické stanice 
umožňující sledovat počasí.

Vinař konstatuje, že v posledních le-
tech byly extrémní projevy počasí mé-
ně časté, ale o to intenzivnější. „Lehce 
se zvýšil podíl slunečního svitu, ale to 
je pro nás pozitivní,“ konstatuje Jatri-
dis, který na svém statku pěstuje přede-
vším xinomavro.

„Důsledky oteplování klimatu jsou 
v různých krajích Řecka odlišné a na 
odrůdách vinné révy se také projevují 
různě,“ potvrzuje Stefanos Kunduras 
z vinařské laboratoře při zemědělské fa-
kultě Aristotelovy univerzity v Soluni.

V pobřežních oblastech nebo na 
ostrovech, například na Santorini, má 
zvyšování teploty negativní vlivy, které 
komplikují udržování míry alkoholu ve 
víně. „Odrůdy nereagují na zvyšová-
ní teploty stejně a vinaři mají v tomto 
směru ještě omezené znalosti,“ zdůraz-
ňuje Kunduras.

Pěstitelé ze severu Řecka jako první 
přizpůsobili svou činnost novým kli-
matickým skutečnostem. Avšak v mě-

řítku celé země se konkrétní opatření 
uplatňují pouze izolovaně.

„Nemáme ještě akční plán,“ připou-
ští Jannis Vojacis, prezident Národní 
meziprofesní organizace pro pěstová-
ní vína v Řecku. „Rozdílnost regionů 
a odrůd vína je skutečnou překážkou 
v uskutečňování celonárodní politiky,“ 
vysvětluje.

„Musíme nyní najít řešení,“ říká Ste-
fanos Kunduras. Tento expert zveřejnil 
v roce 2017 studii o důsledcích oteplo-
vání klimatu pro produkci vína v Řec-
ku. Navrhuje zde lépe zavlažovat, volit 
vhodné odrůdy nebo sklizené hrozny 
ochlazovat. Za nejlepší řešení považu-
je pěstování jiných druhů vinné révy.

Řečtí vinaři se vracejí k tradičním odolným odrůdám vína

Paříž (ČTK / Le Figaro) – Někteří 
lidé si pochvalují příznivý vliv malé 
sklenky červeného vína denně na 
srdce. Co na to ale říká věda? Tento 
alkohol má díky svým antioxidantům 
pověst, že chrání srdce a cévy. 
Nicméně vědecké studie tuto vlast-
nost sotva potvrzují, píše francouz-
ský deník Le Figaro.

„Dosud nemáme žádný důkaz o tom, 
že je sklenka červeného vína denně 
prospěšná pro zdraví,“ říká profesor 
Mickaël Naassila z univerzity Picar-
die-Jules Verne a prezident Francouz-
ské společnosti pro studium alkoholu. 
„Malý ochranný efekt, pokud jde o ri-
ziko infarktu a trombózy, byl prokázán 

u lidí ve věku od 40 do 60 let, ale nad 
tím široce převažují škodlivé účinky na 
další orgány,“ připojuje se profesor 
Michel Reynaud, prezident Akčního 
fondu proti závislostem. „Tento užitek 
je nicotný ve srovnání s tím, jak alkohol 
podporuje vznik rakoviny a demence, 
jak je spojen s násilím a autonehoda-
mi,“ dodává.

Mýtus vína jako léku se zrodil v ro-
ce 1981, kdy tři francouzští vědci 
konstatovali, že Francouzi jsou méně 
náchylní k infarktu než jiné národy, 
ačkoli jejich strava je dosti bohatá na 
tuky. Velmi rychle někteří spojili ten-
to „francouzský paradox“ s popíjením 
vína. V roce 1992 dva francouzští věd-
ci, Serge Renaud a Michel de Lorgeril, 

publikovali v časopise The Lancet stu-
dii, z níž vyplývalo, že umírněná kon-
zumace alkoholu – kterou stanovili na 
dvě tři sklenky vína denně! – snižuje 
o 40 procent riziko kardiovaskulárních 
chorob.

Tato teorie dostala brzy trhliny. „Ně-
které studie přinesly výsledky jdoucí 
týmž směrem, ale měly mnoho nedo-
statků,“ zdůrazňuje profesor Reynaud. 
Jejich autoři tvrdili, že ti, kdo umír-
něně popíjejí víno, jsou zdravější než 
abstinenti. Nebrali však v úvahu to, 
že mnoho lidí abstinuje proto, proto-
že měli problémy s alkoholem nebo 
mají chronickou chorobu a berou lé-
ky, na něž se nesmí pít alkohol. Stu-
die zveřejněná v roce 2016 ukázala, 

že z 2200 vědeckých prací na toto 
téma mělo jen 13 správnou metodo-
logii.

Kromě toho se objevilo mnoho pu-
blikací, které vyvracejí teorii prospěš-
nosti sklenky vína denně. Nedávno ně-
kolik studií, včetně té, která sledovala 
půl milionu osob po dobu deseti let, do-
konce prokázalo, že neexistuje neškod-
ná konzumace alkoholu. „Opravdu už 
nelze tvrdit, že mírná konzumace alko-
holu je prospěšná,“ potvrzuje doktor 
Thierry Favrod-Coune, který se zabývá 
léčbou závislostí při univerzitních kli-
nikách v Ženevě.

Někteří se snaží zachránit pověst 
vína, zvláště červeného, tím, že zdů-
razňují přítomnost resveratrolu, pří-

rodního antioxidantu v hroznech. 
Resveratrol působí protizánětlivě a na-
lezneme jej i v jiném ovoci. Avšak 
důkazy o jeho užitečnosti pro lidské 
zdraví chybějí. „Museli bychom sníst 
několik kilogramů hroznů, aby se ně-
co dělo,“ zdůrazňuje profesor Rey-
naud.

„Je třeba přestat podporovat mýtus 
magického n ápoje,“ uvedl profesor 
Naassila. Připomněl, že alkohol je ve 
Francii hlavní příčinou hospitalizace, 
ale také po tabáku druhým faktorem 
způsobujícím rakovinu. Abychom ta-
to rizika omezili, doporučují zdravot-
níci nepít více než dvě sklenky vína 
za den a nejméně dva dny v týdnu 
abstinovat.

Le Figaro: Je sklenka vína opravdu prospěšná pro zdraví?

Zástupci odborné hodnoticí komi-
se vyhlásili 4. prosince ve Valticích 
absolutního Šampiona Salonu vín – 
národní soutěže vín 2020, nejvyšší 
a největší soutěže vín v České re-
publice. Šampionem a zároveň nej-
lepším vínem České republiky pro 
rok 2020 se stalo Rulandské modré 
2017, řada EGO, výběr z hroznů, čís-
lo šarže 7235, ze Zámeckého vinař-

ství Bzenec. Hrozny pochází z Mora-
vy – mikulovské podoblasti, z obce 
Dolní Dunajovice, viniční trati Zim-
ní vrch. Je to už 7. titul absolut-
ního Šampiona pro Zámecké vinař-
ství Bzenec. Soutěž pořádá Národní 
vinařské centrum za podpory Vinař-
ského fondu a ve spolupráci se Sva-
zem vinařů ČR.

Šampion uspěl v konkurenci téměř 
2400 moravských a českých vín přihlá-
šených do soutěže. Nejprve postoupil 
z nominačního kola Národní soutěže 
vín – vinařské oblasti Morava / mi-
kulovské vinařské podoblasti do prv-
ního národního kola. Z něj dále uspěl 
v konkurenci 1479 nominovaných vín 
od 202 vinařů a dále postoupil do dru-
hého fi nálového kola Salonu vín – ná-
rodní soutěže vín 2020, které proběhlo 
3.–4. prosince 2019 ve Valticích. Od-
borná porota jej ze 400 finalistů od 

126 vinařských fi rem vyhodnotila ja-
ko absolutního vítěze. Šampion se 
stal zároveň vítězem kategorie „E“ 
(červená vína do 4 g/l zbytkového
 cukru).

„Toto Rulandské modré vzniklo 
z perfektně vyzrálých hroznů z Dol-
ních Dunajovic z trati Zimní vrch. 
Ruční sběr, desetidenní kvašení v ote-
vřené nádobě a roční školení v nových 
barikových sudech dalo vzniknout 
vínu se světlejší rubínovou barvou 
a příjemnou viskozitou. Ve vůni jsou 
cítit sušené brusinky, švestky a leh-
ký nádech sladkého koření v závěru. 
V chuti je elegantní, lehce kořenité 
s příjemnou kyselinkou a dlouhým zá-
věrem,“ komentuje Ing. Zbyněk Žiška, 
hlavní enolog Zámeckého vinařství 
Bzenec.

Dvacetiletá tradice, počet přihlá-
šených vzorků, unikátní trojkolo-
vý systém hodnocení, pečlivý výběr 

proškolených degustátorů a profe-
sionální chemické analýzy hod-
nocených vín jednoznačně činí ze 
Salonu vín – národní soutěže vín nej-
prestižnější soutěž vín v České repub-
lice.

„Hodnocení bylo velmi vyrovnané 
a koresponduje se špičkovou kvalitou 
vín ve fi nálovém kole,“ komentuje Ing. 
Pavel Krška, ředitel Národního vinař-
ského centra, které soutěž organizuje, 
a dodává: „Velmi nás těší vzrůstající 
zájem o soutěž nejenom ze strany vina-
řů, kteří se přímo se svými víny účast-
ní soutěže, ale také následně ze strany 
návštěvníků expozice Salonu vín, tedy 
absolventů některého z degustačních 
programů. Skutečnost, že letos vyhrá-
lo červené víno, svědčí o stále rostou-
cí kvalitě nejen našich bílých vín, ale 
i vín červených, která jsou srovnatel-
ná se špičkovými červenými světovými 
víny.“

Slavnostní vyhlášení všech držitelů 
prestižního titulu „Zlatá medaile Salo-
nu vín ČR 2020“, a tedy i složení degu-
stační expozice stovky nejlepších mo-
ravských a českých vín pro rok 2020, 
vítězů jednotlivých kategorií a nejlepší 
kolekce proběhne 5. února ve Valticích. 
Nová kolekce Salonu vín 2020 bude 
pro veřejnost otevřena opět od čtvrtka 
6. února 2020. 

V Salonu vín je celoročně prezen-
továno 100 nejlepších vín s oceněním 
„Zlatá medaile Salonu vín“. Mimo to 
jsou formou krátkodobých prezentací 
představovány vína s oceněním „Stří-
brná medaile Salonu vín“, vína oceně-
ná na zahraničních soutěžích, mladá 
růžová vína atd. Součástí expozice je 
také Síň slávy vinařství ČR.

Více na www.salonvin.cz, 
www.narodnisoutezvin.cz 

a www.wineofczechrepublic.cz

Nejlepším vínem České republiky pro rok 2020 
je Rulandské modré 2017 ze Zámeckého vinařství Bzenec

V roce 2019 by-
lo o moravských 
a českých vínech 
ve světě opět sly-
šet a potvrdila se 
jejich neustále ros-

toucí kvalita. Z mezinárodních sou-
těží si naši vinaři odvezli neuvěři-
telných 990 medailí, což je ještě 
o 81 více než v loňském, také re-
kordním roce. Účast na zahranič-
ních soutěžích dlouhodobě finanč-
ně podporuje Vinařský fond.

Mezi oceněními se objevily nejen 
zlaté, stříbrné a bronzové medaile, ale 
také úctyhodných 34 velkých zlatých 
a jedna platinová medaile. Medailové 
zisky pak korunovalo 11 titulů Šam-
piona, tedy ocenění pro vína mimo-
řádné kvality, která ve svých katego-
riích nenašla konkurenta. „Naši vinaři 
vyrábějí skvělá vína, která se už dnes 

bez přehánění řadí mezi světovou vi-
nařskou špičku, a pravidelné úspěchy 
na nejprestižnějších světových soutě-
žích jsou toho nezpochybnitelným dů-
kazem,“ komentoval další mimořádně 
úspěšný rok Ing. Jaroslav Machovec, 
ředitel Vinařského fondu, a dodal: „Ty-
to úspěchy nepřinášejí našim vínům jen 
světový věhlas a dobré obchodní vý-
sledky, ale také k nám přivádějí stále 
více zahraničních turistů, kteří se jezdí 
seznamovat s místy vzniku těchto jedi-
nečných vín.“

Nejprestižnější soutěže světa jsou 
pořádány pod patronátem OIV (Me-
zinárodní organizace pro révu a víno). 
Zejména na tyto vybrané mezinárodní 
soutěže vín, ale i na řadu dalších špič-
kových mezinárodních soutěží přispí-
vá Vinařský fond našim vinařům pře-
devším. Vedle příspěvku na startovné 
hradí také náklady na dopravu soutěž-
ních vzorků po celém světě. 

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY 
2019

�  Nejvíce medailí: Největší úspěch 
co do počtu zaznamenala moravská 
a česká vína ve Vídni, ze soutěže 
AWC Vienna si odvezla neuvěřitel-
ných 298 medailí. Včetně Ocenění 
dobré kvality („Seal of Approval“) 
tak získali naši vinaři na jedné z nej-
větších soutěží vín na světě úctyhod-
ných 391 ocenění.

�  Nejvíce šampionů: Hned 6 šam-
pionů získali moravští a čeští vinaři 
na soutěži San Francisco Internati-
onal Wine and Spirits Competition. 
Vinařství Agropol Mikulov získalo 
titul šampiona za nejlepší poloslad-
ký Ryzlink a nejlepší Pinot Blanc 
v soutěži. B/V vinařství má také dva 
šampiony – navíc s jedním a tím sa-
mým vínem. Vyhrálo s vínem Müller 
Thurgau 2018, pozdní sběr, kategorii 
suchých vín ostatních bílých odrůd 

i celkovou kategorii ostatních bílých 
odrůd. Marek Líbal se v San Fran-
ciscu stal šampionem již potřetí za 
sebou – letos s Ryzlinkem rýnským 
2017. Vinselekt Michlovský má 
šampiona v kategorii nejlepší červe-
né, pozdní sběr, za Agni 2007.

�  Nejvíce velkých zlatých medai-
lí: Skvěle se našim vínům ved-
lo v USA. Z mezinárodní soutěže 
Finger Lakes International Wine 
Competition, která se konala v New 
Yorku, přivezli celkem 9 velkých 
zlatých medailí. Druhou nejúspěš-
nější soutěží se stala San Francisco 
International Wine Competition, 
kde získali 8 velkých zlatých me-
dailí. Úspěšná byla pro naše vinaře 
i soutěž Texas International Wine 
Competition, kde naši vinaři získali 
6 velkých zlatých medailí.

�  Platinová medaile: NOVÉ VINAŘ-
STVÍ, a. s., z Drnholce získalo za 

Cépage Ryzlink vlašský 2017, výběr 
z cibéb, Trofej Kühne & Nagel za 
nejvýše hodnocené zahraniční víno 
a za stejné víno i platinovou medaili 
na největší africké soutěži vín – Mi-
chelangelo International Wine and 
Spirits Awards 2019 v Jihoafrické 
republice. 

�  Další velké úspěchy: Absolutně 
nejlepším vínem 14. ročníku izrael-
ské soutěže Terravino byl vyhlášen 
slámový Ryzlink rýnský 2015 z vi-
nařství Vinné sklepy Lechovice. Vi-
nařství Sonberk se svým Merlotem 
2016 získalo jedinou zlatou medaili 
pro Českou republiku na Mistrovství 
světa vín z odrůdy Merlot Mondial 
du Merlot.

Více o vínech na 
www.wineofczechrepublic.cz

Omnimedia, s. r. o.

Moravští a čeští vinaři získali vloni ve světě rekordních 990 medailí!



22 / ze zahraničí Potravinářský zpravodaj 1 / 2020

Potravinářský zpravodaj – vydává AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 – Braník, tel.: 296 374 656, http://www.agral.cz, šéfredaktorka: Věra Fillnerová – 296 374 652, e-mail: v.fillnerova@agral.cz; Oddělení inzerce a administrace: tel. 296 374 657,
e-mail: p.zpravodaj@agral.cz. Objednávky vyřizuje: Abont s. r. o., Perucká 1, 120  00 Praha 2, tel.: 739  050  861. DTP a  grafická úprava: Pavel Vodička – grafické práce. Tiskárna Durabo. ISSN 1801-9110. Evidenční číslo MK ČR E 104484. 

Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A

ÁST
OBLEKU

AKORÁT RUSKÁ
EKA

PODNIK
V BRN

ELEKTR.
NABITÉ
ÁSTICE

ADRESNÍ
ZKRATKA

N M.
JEDNA

UCTÍVAT ÍŠE SPZ
OSTRAVY

ÍN. EKA N M.
VÝCHOD

1. ÁST
TAJENKY

ANGLICKY
JEMEN

INIC.
ZP VÁKA
MIŠÍKA

JÁMA PODLE KÓD JAZYKA
JAKUTŠTINY

KÓD 
SLOV.

KORUNY

DR BEŽÍ
NEMOC

ÁST
PLIEŠOVCE STÁLE

JEŽ
(KNIŽN )

KROPIT

POVÍVATI

PAVLÁ KA
(NÁ .)

JÍDLO
(LAT.)

ŠPAN L.
EKA

I KDYŽ

2. ÁST
TAJENKY PLANETKA

NÁM T

PÍSEM-
NOSTI

ZVUK 
KOZY

MIMO-
ZEMŠ AN

OPICE

HLEDÍKY

PYSK

CITOSL.
PODIVU

PAPEŽSKÁ
POKRÝVKA

HLAVY

KOPNUTÍ

RAJSKÝ
PROTLAK

ADSKÉ
SÍDLO

AMER.
TEL.

SPOL.

SPZ
KLATOV

OCHOTN

SPZ
MICHA-
LOVCE

ISLAND.
HORA

KOMPAKT

KULKA

ÍMSKÁ
6

OSOBNÍ
ZÁJMÉNO

EDWARD

SKUTE -
NOST

OUHA

D D 3. ÁST
TAJENKY

P ŠINKA
(BÁS.)

ITAL.
EKA

KÓD 
INDIE

PTA Í
ZVUK PSANÍ

IN.
VÝTVAR.
DEJNEKY

ZN.
RADONU

KÓD
MALTY

Tajenkou křížovky je nepravdivý mýtus o mléce: Biomléko je zdravější než … (dokončení v tajence)

SYROVÁTKOVÝ 
PROTEINOVÝ IZOLÁT 

PRO ČIRÉ NÁPOJE

Společnost Arla Foods Ingredients uvádí na trh 
Lacprodan ISO.Water, 100% syrovátkový protei-
nový izolát, který je určen pro čiré nápoje. Nový 
produkt překonává problémy s chutí a pocitem 
v ústech, které již dlouho trápily výrobce čirých 
proteinových vod. Poprvé byl odborné veřejnosti 
představen začátkem prosince loňského roku na 
veletrhu Food Ingredients Europe v Paříži.

Troels Laursenová, ředitelka divize zdravé vý-
živy a výživy pro sportovce společnosti Arla Fo-
ods Ingredients, uvedla, že proteinové vody jsou 
výborným způsobem, jak spotřebitelům nabíd-
nout zdravé bílkoviny v pohodlném, osvěžujícím 
a nízkokalorickém formátu. Doposud však neby-
la řešena chuť těchto nápojů. Lacprodan ISO.Wa-
ter údajně tento problém překonává a připravuje 
cestu pro produkty s mnohem širší škálou chutí. 
Stanovuje nový standard pro čiré proteinové vo-
dy, které uspokojují nutriční potřebu a zároveň 
budou i výborně chutnat.

Lacprodan ISO.Water neobsahuje sacharózu, 
laktózu ani tuk, je halal, košer a non-GMO a lze 
použít v RTD proteinových nápojích.
www.dairyreporter.com

EU A ČÍNA SE DOHODLY NA 
OCHRANĚ ZEMĚPISNÝCH 

OZNAČENÍ U 200 VÝROBKŮ

Koncem listopadu loňského roku uzavřela Ev-
ropská unie a Čína vyjednávání o dvoustranné 
dohodě o ochraně názvů 100 evropských chrá-
něných zeměpisných označení v Číně a 100 čín-
ských chráněných zeměpisných označení v EU. 
Cílem této dohody je vytvořit vzájemné obchodní 
výhody a poptávku po vysoce kvalitních výrob-
cích jak v EU, tak v Číně. Na seznamu výrobků 
s unijním chráněným označením v Číně jsou nyní 
mimo jiné Cava, Champagne, Feta, irská whisky, 
Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto, 
Prosciutto di Parma či Queso Manchego. K čín-
ským produktům patří například sójová pasta Pi-
xian Dou Ban, bílý čaj Anji Bai Cha, rýže Panjin 
Da Mi či zázvor Anqiu Da Jiang. 

Cílem zeměpisných označení je chránit ná-
zvy konkrétních produktů vyznačujících se je-
dinečnými vlastnostmi, zeměpisným původem 
a tradičními výrobními postupy a řemeslnou do-
vedností. V EU je zaregistrováno jako chráněné 
zeměpisné označení nebo chráněné označení pů-
vodu více než 3300 názvů. V regionu je chráně-
no také dalších 1250 názvů produktů pocházejí-
cích mimo EU. Spolupráce EU a Číny v oblasti 
chráněných zeměpisných označení začala v roce 
2006. V roce 2012 bylo chráněno 10 názvů z EU 
v Číně a 10 názvů čínských produktů v EU.

Čína je druhou největší destinací pro vývoz 
zemědělsko-potravinářských produktů EU, 
přičemž v loňském roce dosáhl vývoz hodnoty 
12,8 mld. EUR. Je to také druhý největší trh 
pro vývoz unijních výrobků s chráněným 
zeměpisným označením. Čínský trh je trhem 
s rychle rostoucím potenciálem pro dovoz 

evropských potravin a nápojů, protože čínská 
sílící střední třída hledá ikonické, vysoce kvalitní 
a originální evropské produkty. Také Čína má 
dobře zavedený systém zeměpisného označení 
specialit, s některými z nich se nyní budou moci 
seznámit i evropští spotřebitelé. 

Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova 
Phil Hogan řekl: „Evropské výrobky s chráněným 
zeměpisným označením jsou svou kvalitou proslu-
lé po celém světě. Spotřebitelé jsou ochotni důvě-
řovat původu a pravosti těchto produktů, zaplatit 
vyšší cenu a tím zároveň odměnit jejich výrobce 
zemědělce. Tato dohoda potvrzuje náš zájem úz-
ce spolupracovat s našimi globálními obchodní-
mi partnery, k nimž Čína patří. Je to výhra pro 
obě strany. Dojde k posílení našeho obchodního 
vztahu, z čehož plynou výhody pro zemědělství, 
potravinářství a spotřebitele na obou stranách.“

Tato dohoda nyní projde právním přezkumem 
a měla by vstoupit v platnost před koncem roku 
2020. Za čtyři roky lze seznam opět rozšířit tak, 
aby obsahoval dalších 175 názvů z obou regionů.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/en/IP_19_6200

INVESTICE EU DO OPATŘENÍ 
V OBLASTI ZMĚNY KLIMATU 
SE TÝKAJÍ I ZEMĚDĚLSTVÍ 

A POTRAVINÁŘSTVÍ

V rámci programu LIFE pro životní prostře-
dí a změnu klimatu bude fi nancováno více než 
120 nových projektů, které pomohou Evropě pře-
jít k udržitelnější a nízkouhlíkové budoucnosti. 
Přibližně 240 milionů EUR půjde na projekty 
v oblasti přírody a biologické rozmanitosti, ži-
votního prostředí a efektivního využívání zdrojů 
a opatření v oblasti změny klimatu, čímž se mo-
bilizují další investice v těchto oblastech.

Projekty budou řešit celou řadu otázek, od in-
vazivních druhů a trestné činnosti v oblasti volně 
žijících živočichů až po odpad, znečišťující látky, 
používání fosilních paliv a materiálů z nich odvo-
zených a emise skleníkových plynů. Téměř třetina 
je zaměřena na zmírňování dopadů změny klimatu 
a zvládání jejich dopadů, zatímco mnoho projektů 
obnoví a ochrání důležitá stanoviště volně žijí-
cích živočichů a chrání vzácné a ohrožené druhy.

Mezi nové projekty patří i ty, které se snaží řešit 
problémy související se zemědělskou výrobou a po-
travinářstvím, jako je plýtvání potravinami, mikro-
plasty v potravinovém řetězci a recyklace plastů.

Kupříkladu Dánsko má v rámci sekce Životní 
prostředí (ENV) projekt Zlepšení udržitelnosti 
opakovaně použitelných potravinových obalů 
(LIFE NAUTILUS), Francie projekt řešící 
plýtvání potravinami, které jsou stále vhod-
né pro lidskou spotřebu Využití zhodnoceného 
potravinového odpadu (SOLI FOOD WASTE), 
Irsko Transformaci odpadu z výroby sýrů na kr-
mivo pro zvířata (Whey2LIFE), Itálie Inovativ-
ní proces přeměňující zelený odpad na bioplyn 
a hnojivo (LIFE STEAM), tj. zemědělský od-
pad na energii, či Ekologičtější chlazení v odvět-
ví výroby zmrzliny (LIFE ICEGREEN), Nizo-
zemsko Nové suroviny z použitých nápojových 
kartonů a kelímků (LIFE PULPCYCLE), Slo-
vinsko Transformaci odvětví pěstování chmele 

pomocí biologicky rozložitelného drátu (LIFE 
BioTHOP), Španělsko Důmyslnější postřik pro 
snížení reziduí pesticidů v potravinách (LIFE - 
F3) či Včasnou detekci k zabránění šíření nemocí 
v citrusových plodech (LIFE Vida for Citrus).
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/fi les/
news/20191113_projects_en.pdf

COCA-COLA NAHRAZUJE 
PLASTOVÝ OBAL NOVOU 

PAPÍROVOU TECHNOLOGIÍ 

Společnost Coca-Cola zavádí po celé Evropě 
KeelClip, což je minimalistický kartonový obal 
na multipacku plechovek, jako náhradu plasto-
vých fólií. Společně se svými evropskými partne-
ry představí veřejnosti tuto technologii počátkem 
příštího roku. Do konce roku 2021 bude tento 
nový obalový materiál na všech trzích společnos-
ti Coca-Cola HBC. V Evropě se objeví již příští 
rok, a to v Nizozemsku.

Britská divize pivovarnické společnosti AB 
InBev již oznámila, že na tuto technologii přejde 
v březnu 2020 a nakonec ji uplatní u všech svých 
produktů, včetně piv Budweiser, Stella Artois 
a Bud Light. Coca-Cola bude zase první společ-
ností, která použije KeelClip v oblasti nealkoho-
lických nápojů ready-to-drink. 

Recyklovatelný karton KeelClip se skládá 
z horní duté desky, do jejíchž otvorů plechovky 
dobře zapadnou, a ze středového kartonového 
„kýlu“ podobného kýlu lodnímu, který balíček 
obsahující čtyři plechovky stabilizuje. Coca-Cola 
uvádí, že s americkou společností Graphic Pac-
kaging International, která KeelClip vyvinula, 
úzce spolupracuje na optimalizaci technologie 
pro své výrobky.

„Tento nový typ obalu nejenom nahrazuje obal 
plastový, ale také minimalizuje potřebné množ-
ství kartonu a papíru na jeho výrobu,“ dodává 
mluvčí Coca-Coly.

Společnost Coca-Cola HBC plánuje, že na tr-
zích EU do konce roku 2021 odstraní smršťovací 
fólie ze všech svých typů hromadného balení. 
Do KeelClipu investuje 15 milionů EUR. Počát-
kem roku 2020 začne s jeho zaváděním v Irsku 
a Polsku, poté bude následovat Rakousko, Itálie, 
Švýcarsko a Rumunsko a následně do konce ro-
ku 2021 jej zavede na zbytku svých trhů. Podle 
jejího mínění se tím ročně ušetří 2000 tun plastů 
a 3000 tun CO2. KeelClip bude použitý u všech 
druhů hromadného balení až do počtu osmi ple-
chovek, větší balení bude v kartonové krabici. 

Společnost Coca-Cola European Partners uve-
de KeelClip poprvé na trh v Nizozemsku začátkem 
příštího roku, pak budou následovat další trhy. Do 
svého závodu v nizozemském Dongenu do nainsta-
lování nové výrobní linky na plechovky a balicího 
zařízení na KeelClip investovala 14 milionů EUR.

Steve Gould, ředitel vývoje a marketingu 
nových produktů Graphic Packaging Internatio-
nal v její evropské divizi nápojů, uvedl, že techno-
logie KeelClip je velmi dobře použitelná pro mul-
tipacky různých průměrů a výšek, což znamená, 
že může poskytnout bezpečné a efektivní balení 
bez nutnosti použití sekundárního plastu. Pokud 
budou velké společnosti, jako jsou Coca-Cola 
HBC a Coca-Cola European Partners, investovat 

do těchto technologií, může se skutečně změnit 
způsob balení zboží, a to nejenom v odvětví ná-
pojů či obecně potravinářství.

Začátkem letošního roku Coca-Cola HBC 
oznámila, že její značky Honest Tea, Glaceau 
Smartwater a Chaudfontaine přejdou příští rok 
v Evropě na lahve ze 100% recyklovaného PETu 
a nahradí tím 9000 tun nového plastu. 

Coca-Cola HBC působí na 28 trzích: Ra-
kousko, Kypr, Řecko, Itálie, Severní Irsko, Ir-
ská republika, Švýcarsko, Chorvatsko, Česká re-
publika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, 
Polsko, Slovensko, Slovinsko, Arménie, Bělo-
rusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Moldav-
sko, Černá Hora, Nigérie, Severní Makedonie, 
Rumunsko, Ruská federace, Srbsko a Ukrajina. 
Trhy Coca-Cola European Partners jsou Belgie, 
Lucembursko, Francie, Německo, Velká Britá-
nie, Island, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, 
Španělsko a Švédsko.
www.beveragedaily.com 

EU CHCE OCHRÁNIT TRH 
S OLIVOVÝM OLEJEM

Evropská komise koncem listopadu minulé-
ho roku schválila poskytnutí podpory skladování 
olivového oleje soukromými provozovateli. 

Odvětví olivového oleje bylo zasaženo pokle-
sem cen v důsledku dobrých úrod oliv a vyso-
kých zásob olivového oleje v celé Evropské unii 
(EU). Nízkými cenami způsobenými dobrými 
úrodami byly obzvláště zasaženy trhy španělské, 
řecké a portugalské. Cena španělského a řeckého 
extra panenského olivového oleje byla v polovi-
ně října minulého roku o 33 %, resp. 13,5 % pod 
pětiletým průměrem.

Mimořádně vysoké zásoby na úrovni EU, od-
hadované v letech 2018/19 na 859 000 tun (z to-
ho 88 % ve Španělsku), v kombinaci s průměrnou 
očekávanou výrobou v sezóně 2019/20, hrozily, 
že trh EU s olivovým olejem bude pod tlakem. 
Schéma soukromého skladování má pomoci 
zmírnit tlak a přispět k vyvážení trhu.

Phil Hogan, komisař pro zemědělství a roz-
voj venkova, uvedl: „V uplynulých měsících 
prošel trh s olivovým olejem vážnou nerovnová-
hou a jsem hrdý na to, že společná zemědělská 
politika je tu opět na podporu našich zeměděl-
ců a producentů. Díky našim tržním opatřením 
pomůže přijatá podpora soukromého skladování 
stabilizovat trh a zabránit dalším škodám v tomto 
odvětví.“

Program bude fungovat prostřednictvím na-
bídkového řízení po dobu nejvýše 4 sezon, aby 
byla zajištěna fl exibilita a možnost uvážlivého 
řízení trhu. Podpora bude poskytována na vel-
ké objemy olejů extra panenského, panenského 
a lampantového olivového oleje.

Aby podpora soukromého skladování byla pa-
třičně účinná, zůstanou objemy využívající pod-
poru skladovány po dobu nejméně 180 dnů. Kro-
mě toho činí minimální množství skladovaného 
oleje na jednu nabídku 50 tun. Nabídky je možné 
podávat pouze v produkujících členských státech 
Řecku, Španělsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, na 
Kypru, na Maltě, v Portugalsku a ve Slovinsku.
ec.europa.eu/info/news/

Mgr. Tatiana Oldřichová
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