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Klobouk dolů…
Hodnocení stavu počasí je takřka mým pravidel-

ným začátkem každého úvodníku. Poslední dobou 
jsou to však jen samé stesky. Že je důvod, to vnímáme 
všichni. Když má být zima, nechumelí, když má být 
teplo, je moc velké. Je sucho, spodní vody ne a ne 
se zmátořit. V Labi čekaly na odplutí do Hamburku 
nákladní lodě skoro rok a nebýt náhlého lednového 
deště a rychlého tání toho mála sněhu, co v horách 
napadl, tak by tam čekaly do soudného dne. Trochu 
zapršelo, ale po sněhu v krajině Čech ani památky. 
Fotografové pláčou, pražské a jiné letošní novoro-
čenky budou mít na střechách paláců a hradů loňský, 
nebo možná ještě starší sníh.      

Tato část roku však prožívá daleko těžší dramata, 
než že si nemůžeme zaběžkovat na Bílé hoře či za-
bruslit na hladině Lipenského jezera. Koronavirus 
v Číně, a řádící prasečí mor také tam, doléhají na náš 
život. A to i přes obrovskou vzdálenost této naší spo-
radicky spřátelené megazemě od nás. Obavy přenosu 
této zákeřné nemoci jsou oprávněné. Při dnešním 
snadném leteckém pohybu osob po světě, kdy není 
problém být dnes tady a zítra na opačném vrchlí-
ku naší zeměkoule, je riziko této nákazy nebezpečně 
vysoké. A Číňani při dnešním jejich ekonomickém 
boomu jsou vyjetí po světě jak Mongolové za Čingis-
chána. Virus už v Evropě, v Amerikách a v Austrálii 
je a bude jen záležet na šikovnosti zdravotníků, aby 
jej do pandemie nepustili. Zastavení některých le-
teckých mostů mezi Čínou a světovými centry přišlo 
podle mne pozdě, každý den prodlení může ohrozit 
celé populace. Zákeřnost tohoto viru hodně evokuje 
paralelu na politickou odvetu shora, třeba za Tibet 
a jiné porobené a vykořeňované národy. Ale to je jen 
jakýsi přací kalkul, který by třeba šéfredaktor Mladé 
fronty svému elévovi E. E. Kischovi rychle z úter-
ního vydání vyškrtl, a mladého zuřivého novináře 
by seřval a vyhodil, přinejmenším z kanceláře. Mor 
prasat však má u nás jiný dopad. Číňani i přes svou 
odolnost vepřové maso z nemocných prasat nejedí. 
Takže nakupují po světě a samozřejmě přestali ex-
portovat. Tím se radikálně zhroutil trh s vepřovým 
masem a je ho nedostatek. A jeho cena výrazně stou-
pá. To má velký dopad na masnou výrobu v celém 
světě, tedy i u nás. Zmínku v tomto titulu o tom, že 
převaha výrobků z masa je postavena na vepřovém 
mase, uvádím jenom pro pořádek. Naše země je při-
tom soběstačná pouze ze 40 % a masný průmysl, ale 
i drobní výrobci masných výrobků se bez dovozu ne-
obejdou. Takže jaké je řešení?  Každý výrobce bude 
shánět vepřové maso, kde se dá, ale dostane jej jen 
za vyšší cenu. A ta se musí zákonitě promítnout do 
ceny finálních výrobků na trhu. Tento tlak budou 
logicky brzdit obchodní řetězce, ale i ony povolí. Je 
pak nasnadě otázka „kam až“? Při těchto úvahách 
a předpokladech je větším problémem ne cena, ale 
celkové zdroje vepřového masa. Jeho omezené zdroje 
jsou limitujícím faktorem rozsahu a struktury celé 
masné výroby již delší čas. To se velmi negativně pro-
jevuje i do plnění požadavků obchodu, a tím vyhovění 
spotřebitelské poptávce po úplném sortimentu mas-
ných výrobků. Domýšlet další vývoj se dá velmi těžko. 
Logika podle zákonů kapitalismu – máme svých 40 % 
vepřového masa, nedovážejme nic a zvyšme cenu na 
trhu tak, aby nám naše zdroje stačily. Cena špekáč-
ku by pak musela být třeba 300 až 400 Kč za kilo. 
Tedy tolik, aby si spotřebitel kupoval zhruba polovic 
a vyšel s roční spotřebou masa celkem tak 70 kg na 
osobu a rok. Z pohledu reality nesmysl. A z pohledu 
reálného vývoje? Pravda bude někde mezi tímto ne-
smyslem a současným stavem. Přejme jen našim řez-
níkům, aby zvýšení ceny spotřebitel přijal. Fabrika 
prosperuje, jen když se v ní nestíhá. 

Ptačí chřipka. A u nás. Napřed malé ohnisko s pár 
slepicemi a najednou velká farma se stotisícovými 
chovy krůt a kuřat. Pár let to u nás nebylo. Uhynu-
lých zvířat je mi líto, ale vypětí a úsilí veterinářů je 
obdivuhodné, užili si „své“. A k tomu celý aparát od 
ministerstva přes ústředí a všechny složky naší veteri-
nární správy. Velmi zlé je to pro postižený podnik. Ale 
klobouk dolů před semknutostí a precizností řešení, 
i když na první pohled působí likvidace nemocných 
zvířat nelidsky. O nás lidi je postaráno, jak si jen mů-
žeme přát. Kéž by to bylo tak řešitelné i u koronaviru 
ve světě.

Ing. František Kruntorád, CSc.

Ambiciózní cíle nové Společné země-
dělské politiky (SZP) budou na zeměděl-
ce klást tolik nároků, že je nezbytné za-
jistit pro jejich splnění dostatečně silný 
rozpočet. Shodli se na tom při společném 
jednání ministr zemědělství Miroslav To-
man a jeho polský protějšek Jan Krzysz-
tof Ardanowski. Kromě SZP probrali ta-
ké situaci kolem afrického moru prasat 
(AMP), který se v Polsku neustále přibli-
žuje k českým hranicím.

„S ohledem na nové cíle,  vytyčené Ev-
ropskou komisí,  je pro nás zajištění dosta-
tečných finančních prostředků  zásadní  ve 
vyjednávání nové Společné zemědělské po-
litiky. Po zemědělcích chceme neustále více, 
klademe na ně stále nové požadavky. Aby je 
ale svědomitě plnili, musíme je k tomu také 
dostatečně motivovat. To však není možné 
bez silného rozpočtu,“  řekl ministr země-
dělství Miroslav Toman. Také pro Polsko 
je podle ministra Ardanowského dostateč-

ně silný rozpočet SZP základem, současně 
by  chtěl  větší flexibilitu při  převádění fi-
nančních prostředků mezi oběma pilíři SZP, 
tedy  přímými  platbami  a  rozvojem  ven- 
kova.
Česká  republika v  rámci přípravy nové 

SZP dlouhodobě odmítá povinné zastropo-
vání přímých plateb. Za nadbytečné pova-
žuje  i zavedení definice skutečného země-
dělce.
„Kontrola  této  podmínky  by  byla  ex-

trémně administrativně i personálně nároč-
ná. A měla by obrovský dopad na všechny 
členské státy bez ohledu na jejich velikostní 
strukturu,“ uvedl ministr Toman. Jeho pol-
ský protějšek pak zdůraznil nezbytnou fle-
xibilitu nové SZP, která musí  respektovat 
odlišnou strukturu  jednotlivých členských 
zemí.
Ministři hovořili  také o přechodném ob-

dobí při zavádění nové SZP. V současnosti 
je ze strany Evropské komise navrženo jako 
jednoleté, podle analýzy ČR jsou však k pro-
vedení všech nezbytných úprav legislativy 
a IT systémů potřeba minimálně dva roky, 
což podporuje i polská strana. Oba ministři 
chtějí také více spolupracovat při vyjednává-
ní nové SZP v Bruselu.
Tématem jednání byl rovněž africký mor 

prasat, který se mezi oběma zeměmi inten-
zivně řeší  již několik  let. Současná situace 

v šíření nákazy v Polsku je velmi vážná, a to 
zejména u divokých prasat.
„Vzhledem k výraznému postupu africké-

ho moru prasat v okrese Wschowa na zápa-
dě Polska máme obavy z opětovného zavle-
čení nákazy na naše území. Toto ohnisko je  
120 kilometrů od hranic, ovšem nejbližší po-
zitivní nález u uhynulého prasete divokého 
byl v okrese Żagań pouhých 65 kilometrů od 
naší hranice,“ řekl ministr Toman.
Ministr Ardanowski uvedl, že v Polsku se 

snaží snížit populaci divokých prasat. Nově 
je v Polsku možné divoká prasata lovit také 
s využitím noktovizorů pro noční vidění, ter-
movizí a s využitím tlumičů. 
ČR v souvislosti s AMP zavedla řadu opat-

ření, která minimalizují  riziko šíření náka-
zy. Jde například o celoroční intenzivní lov 
prasat divokých, zákaz  jejich přikrmování, 
zákaz dovozu  trofejí z prasat divokých ze 
zemí s výskytem AMP nebo zákaz používat 
v chovech prasat seno a slámu ze zemí s vý-
skytem AMP. 
Ministři se shodli, že AMP je třeba řešit na 

celoevropské úrovni a Evropská komise by 
na to měla vyhradit dostatek peněz. O další 
spolupráci spolu budou ministři  jednat nej-
později koncem března v rámci zasedání ze-
mí Visegrádské skupiny v Brně. 

MZe

Ministr Toman po jednání s polským ministrem
 Ardanowskim: Probrali jsme priority SZP 

i zhoršující se situaci afrického moru prasat

Retail Summit 2020

Informace o události přinášíme na straně 15

V e  d n e c h  3 . – 5 .  ú n o r a  s e  V  p r a ž s k é m 
c l a r i o n  c o n g r e s s  h o t e l u 
k o n a l  r e t a i l  s u m m i t  2 0 2 0



2 / nabídky – informace Potravinářský zpravodaj 2 / 2020

obsahuje žitnou 
celozrnnou mouku

se slunečnicovými 
semeny

unikátní
technologie
výroby

s vysokým
obsahem
bílkovin

PENAM_Inzerce_zitny_toust_255x372.indd   1 14.02.20   14:11



Potravinářský zpravodaj 2 / 2020  zpravodajství MZe / 3 

Návrh Evropské komise na jednoleté pře-
chodné období při přechodu na novou Spo-
lečnou zemědělskou politiku (SZP) považuje 
ministr zemědělství Miroslav Toman za důle-
žitý posun, nicméně pro zemědělce i členské 
státy jde o nereálně krátkou lhůtu. Ministr 
proto bude chtít přesvědčit Chorvatsko, kte-
ré nově předsedá EU, aby přechodné období 
prodloužilo na dva roky.

„S ohledem na potřebné nastavení podmínek 
nových dotačních pravidel i související nastave-
ní platebních systémů je třeba, aby přechodné 
období bylo dvouleté. Jedině tak se  jednotlivé 
národní platební agentury stihnou řádně připra-
vit a neohrozíme výplatu podpor pro zemědělce. 
Budeme proto chtít přesvědčit Chorvatsko, aby 
si  to vzalo jako jednu z priorit svého předsed-
nictví,“ řekl ministr zemědělství Miroslav To-
man. Ten chorvatskou ministryni zemědělství 
již dříve pozval na březnové zasedání rozšířené 

Visegrádské skupiny v Brně. Na návštěvu České 
republiky Toman pozval  i nového evropského 
komisaře pro oblast zemědělství Janusze Woj-
ciechowskiho (o schůzce pojednává článek výše 
– pozn. red).
Tématem, kterému se ministři věnovali na 

zasedání Rady pro zemědělství a rybářství, by-
la i tzv. Zelená dohoda pro Evropu (European 
Green Deal). Ta má představovat zásadní stra-
tegii pro přechod do roku 2050 na klimaticky 
neutrální a udržitelnou ekonomiku bez emisí 
skleníkových plynů. Záměrem je stanovit am-
biciózní cíle EU v oblasti  životního prostře-
dí a klimatu  tak, aby se spravedlivě zapojily 
všechny členské státy. Důležité  je zvýšit úsi-
lí, prevenci  i připravenost v  řešení problému 
ohledně změny klimatu. Udržitelné hospoda-
ření a posílení biodiverzity vnímá česká strana 
jako hlavní priority, proto vyšší ambice v ob-
lasti klimatu a životního prostředí podporuje. 
Úroveň ambicí EU ale nesmí ohrozit konkuren-

ceschopnost českých zemědělců. V ČR dojde 
po roce 2020 k posílení požadavků standardů 
Dobrého zemědělského a environmentálního 
stavu půdy (DZES), a to především s ohledem 
na zachování zásob uhlíku a podporu jeho uklá-
dání. Zemědělci budou například muset zacho-
vávat trvalé travní porosty na základě poměru 

k zemědělské ploše či vhodně chránit mokřady 
a rašeliniště. 
Se Zelenou dohodou souvisí také nová strate-

gie Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to Fork), 
která bude řešit především ochranu spotřebitele 
a bezpečnost potravin a vytvoření spravedlivé-
ho, zdravého potravinového systému šetrného 
k životnímu prostředí.
Rada na žádost Slovinska, kterou podpořila 

i ČR, diskutovala také o problematice označová-
ní země původu u medu. „Současný dobrovolný 
způsob označování směsí medu neposkytuje spo-
třebitelům dostatečné informace o původu medu, 
dozví se z ní jen to, zda jde o med z EU nebo ze 
zemí mimo EU. To chceme rozhodně změnit, ze-
jména medy pocházející z některých mimoevrop-
ských zemí často obsahují látky, jejichž použití 
je v EU zcela zakázáno,“ uvedl ministr zeměděl-
ství. Zpřísnění podmínek pro označování medů 
by mělo přispět ke zlepšení kontroly sledovanos-
ti a zvýšení bezpečnosti směsí medů.  MZe

Diskuze kolem možného ukončení klecové-
ho chovu slepic musí mít racionální základ. 
Pokud nezačne zákaz platit ve všech evrop-
ských zemích současně a nebude regulova-
ný i dovoz ze třetích zemí, pak je z hledis-
ka prospěchu pro zvířata zbytečný. Je o tom 
přesvědčený ministr zemědělství Miroslav 
Toman. Podle něj by nepromyšlené ukončení 
klecových chovů zhoršilo konkurenceschop-
nost našich zemědělců. 

„Pokud by mělo dojít k zákazu klecových cho-
vů, pak v celé Evropské unii, jinak budou naši ze-
mědělci vystaveni konkurenci dovozů z těch zemí 
Unie, které se příliš pohodou zvířat nezabývají, 
a hlavně ze třetích zemí, kde se unijní normy na 
pohodu zvířat nedodržují vůbec. Spotřebitelé bu-
dou muset sáhnout hlouběji do peněženek a ne-
budou mít jistotu zdravotní nezávadnosti vajec – 

vzpomeňme třeba na belgická a nizozemská vejce 
s fipronilem,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman.
Pokud by zákaz klecových chovů začal pla-

tit pouze v České republice, naši chovatelé by 
museli  zavřít  chovy a po státu by požadovali 
miliardové kompenzace. Nosnice v klecích by 
však nadále zůstaly v dalších evropských ze-
mích, odkud by se k nám jejich vejce dovážela 
ve vyšší míře. Kromě ztráty velkého množství 
pracovních míst na venkově by se navíc zvýšily 
emise a uhlíková stopa, protože místo tuzemské 
produkce by se k nám vozila vejce tisíce kilome-
trů v kamionech.
„Za jediné racionální řešení, pokud tedy bu-

deme skutečně chtít zakázat klecové chovy slepic, 
proto považuji jednotný zákaz v celé Unii spolu se 
zákazem dovozu ze třetích zemí. Jinak to dopad-
ne jako u zákazu kožešinových zvířat, kdy pouze 
řešíme odškodnění pro naše chovatele a kožešiny 
se dál v klidu vyrábějí v okolních zemích, kde jsou 
zvířata často v mnohem horších podmínkách, než 
tomu bylo u nás,“ uvedl ministr Toman.
Ukončení obohacených klecových chovů by 

zvedlo ceny vajec v obchodech. V některých ev-
ropských zemích, kde se  již v běžných obcho-
dech vejce z klecových chovů neprodávají,  je 

cena za  jedno vejce kolem 40 eurocentů,  tedy 
zhruba 10 korun. 
„Bavíme se ovšem jen o vejcích v obchodech, 

mnohem větší množství vajec se dnes spotřebuje 
ve výrobě. Vejce jsou v každém pečivu, oplatcích, 
majonézách. A  tam, kde se  již na pultech vej-
ce z klecových chovů neprodávají, se do výroby 
ve velkém vozí z klecových chovů z jiných zemí. 
Ptám se potom, čeho bychom zákazem klecových 
chovů  dosáhli?  Odmítám  tohle  pokrytectví, 
pojďme si otevřeně říct veškeré dopady možného 
zákazu klecových chovů,“ vyzval ministr Toman.
MZe podporuje všechny  legislativně schvá-

lené  druhy  chovů,  přičemž  každý  z  nich má 
své výhody  i nevýhody. Vejce z podlahových 
chovů jsou např. více než  tisícinásobně bakte-
riálně kontaminovaná než z klecí, což  je dáno 
i kontaktem zvířat s trusem. Vyšší kontaminace 
znamená vyšší průnik mikroorganismů do vej-
ce, a tím i větší riziko přenosu choroboplodných 
mikroorganismů na člověka. Podle studie z roku 
2015 je úhyn nosnic v obohacených klecích bě-
hem snáškového cyklu 3 %. Při chovu ve volié-
rách 4 %, na podestýlce 6 % a ve volném výbě- 
hu 14 %. 
„Vždy záleží především na spotřebiteli, o jaká 

vejce bude mít zájem. Spíše než další regulaci 

bych  nechal  rozhodnout  trh.  Pokud  lidé  sku-
tečně nemají zájem o vejce z klecových chovů, 
přestanou  je kupovat a obchodníci potom ne-
budou mít důvod  je nabízet. V minulosti  takto 
z obchodů  zmizelo  třeba křehčené maso,  lidé 
jej prostě přestali kupovat.  I u vajec bych ne-
chal  rozhodnutí na  spotřebiteli,“  řekl ministr  
Toman.
Podle  průzkumu  společnosti  STEMMARK 

z března 2019 dvě třetiny kupujících dávají před-
nost českým vejcím před polskými. Téměř 60 % 
spotřebitelů uvedlo, že při nákupu vajec neřeší, 
z jakého druhu chovů pochází. Minimálně polo-
vina lidí pak upřednostňuje nižší cenu bez zva-
žování dalších aspektů.
Pokud jde o složení vajec, nejsou např. mezi 

biovejci a těmi z klecových chovů téměř rozdíly. 
Pouze obsah cholesterolu bývá nižší u biovajec, 
ale srovnatelně nízký ho mají také vejce z kleco-
vých chovů, pokud jsou nosnice krmeny pouze 
cereáliemi. Biochov je obdobný chovu s volným 
výběhem, jen musí krmení pro nosnice pocházet 
z ekologicky vypěstovaného obilí.
V EU je více než 400 mil. kusů nosnic, z toho 

54 % v obohacených klecích. Ve světě dokonce 
přes 90 % v neobohacených klecích, které jsou 
v EU zakázány. 

Ministr zemědělství: Nejsem proti zákazu klecového chovu slepic, 
musí ale být racionální a začít platit v celé EU 

Za reálné považujeme dvouleté přechodné období nové SZP, 
jedině tak zemědělce neohrozíme 

O specifické struktuře českého země-
dělství, prioritách pro novou Společnou ze-
mědělskou politiku (SZP), jejím financová-
ní a přechodném období či předsednictví 
ČR ve Visegrádské skupině v Bruselu jednal 
ministr zemědělství Miroslav Toman s no-
vým eurokomisařem pro zemědělství Janus-
zem Wojciechowskim.

„Jsem rád,  že  jsem se mohl  s novým ko-
misařem  pro  zemědělství  sejít  a  vysvět-
lit  mu  specifika  českého  zemědělství.  Po-
važuji  to  za  velice  důležité,  protože  naše 
zemědělství  se  svojí  strukturou  výrazně  li-
ší  od  většiny  evropských  zemí.  Proto  jsem 
rád,  že  eurokomisař  Wojciechowski  přijal 
mé  pozvání  do  České  republiky  a  v  rámci 
návštěvy  si prohlédne  i některé  zemědělské 
podniky,“  řekl ministr zemědělství Miroslav  
Toman.
ČR  má  nejvyšší  průměrnou  velikost 

zemědělských podniků v celé EU. Dosahuje 
133 hektarů oproti průměru EU, který je 16 hek- 
tarů.  Velké  podniky  obhospodařují  70  % 
zemědělské půdy v ČR a významně se podílejí 
na  živočišné výrobě. Konkrétně u  skotu  ze 
75 % a u prasat a drůbeže dokonce z 94 %. 
S  živočišnou  výrobou  přitom  úzce  souvisí 
následné  zapracování  organické  hmoty  do 
půdy, což významně zlepšuje její vlastnosti.
Za zásadní aspekt ve vyjednávání o budou-

cí podobě SZP považuje ministr Toman zajiš-

tění dostatečného financování. „Plně si uvě-
domujeme potřebu zajistit ochranu životního 
prostředí a s  tím související využívání postu-
pů šetrných k přírodním zdrojům, jako je vo-
da a půda. Komise již představila  takzvanou 
Zelenou dohodu, která  je velmi ambiciózní, 
a strategii Od farmy po vidličku. Podle nás 
je však třeba stanovit cíle realisticky, aby ne-

došlo k omezení konkurenceschopnosti našich 
zemědělců. Proto je třeba pro nové cíle zajistit 
i dostatečné financování. Nemůžeme po  far-
mářích chtít stále více a přitom jim poskytovat 
méně peněz,“ uvedl ministr Toman.
Komisař Wojciechowski vyjádřil pochopení 

pro obavy z nedostatečného financování nové 
SZP. Uvedl, že debata nad Víceletým finanč-

ním rámcem je nyní věcí premiérů a minist-
rů financí členských zemí EU. Dodal také, že 
chápe specifickou strukturu českého zeměděl-
ství, protože podobná je i v některých částech 
Polska.
Tématem jednání byla i definice tzv. skuteč-

ného zemědělce. ČR tuto podmínku dlouhodo-
bě odmítá, zemědělci by při  jejím povinném 
zavedení museli každý rok složitě prokazovat, 
že  jsou  zemědělci. Dlouhodobě odmítá ČR 
i povinné zastropování přímých plateb, a  to 
s ohledem na historickou strukturu českého 
zemědělství.
„S eurokomisařem Wojciechowskim  jsme 

tyto naše zásadní výhrady projednali. Upo-
zornil jsem ho, že v navržené podobě jsou pro 
zemědělce velkou administrativní zátěží. Na-
dále proto budu prosazovat, aby bylo  jejich 
zavedení pro členské státy dobrovolné,“ řekl 
ministr Toman.
S eurokomisařem ministr diskutoval  také 

o přechodném období nové SZP. To je v sou-
časnosti navrženo jako jednoleté. ČR a další 
země prosazují jeho prodloužení na dva roky. 
Zmínil také blížící se jednání zemí Visegrád-
ské skupiny na konci března v Brně v rámci 
českého předsednictví V4. Na něm chce ČR 
přijmout společnou deklaraci k SZP. Na zá-
věr pozval eurokomisaře Wojciechowskiho na 
návštěvu ČR, ten přislíbil, že ČR bude jednou 
z prvních zemí, kterou v pozici eurokomisaře 
pro zemědělství navštíví.

Komisař Wojciechowski má pochopení pro naše obavy z nedostatečného 
rozpočtu SZP a pro strukturu českého zemědělství
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Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(SZPI) v roce 2019 mj. cíleně kontrolovala dodr-
žování právních předpisů v oblasti reklamy na 
potraviny na internetu, v tisku, v prodejních le-
tácích apod. Inspektoři provedli celkem 90 kon-
trolních vstupů u 63 provozovatelů. Porušení 
právních předpisů při šíření reklamních sdělení 
inspektoři konstatovali v 71 případech. Cílem 
kontroly byli zadavatelé, zpracovatelé i šiři-
telé reklamy na potraviny (ve smyslu definic 
v zákoně č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy).

Zjištěná pochybení se nejčastěji týkala rekla-
my na doplňky stravy na internetu a v tištěných 
médiích. Inspektoři zde zjistili zejména uvádění 
nepovolených výživových, zdravotních, nebo do-
konce i  léčebných tvrzení a zavádějících infor-
mací o potravinách.
V reklamě na potraviny – tedy i na doplňky 

stravy –  lze použít pouze schválená zdravotní 
tvrzení  dle  nařízení  (ES)  č.  1924/2006  a  do-
časně  také zdravotní  tvrzení,  jejichž posouze-
ní nebylo dosud dokončeno, a která  jsou uve-

dena na  tzv. On hold seznamu. Používání  tzv. 
léčebných  tvrzení  je právními předpisy u po-
travin  (včetně  doplňků  stravy)  zcela  zakázá-
no,  protože  žádné  potravině  nelze  připisovat 
vlastnosti  léčby –  to  je vyhrazeno pouze  léči- 
vům.
Inspektoři  zaznamenali nejvíce případů ne-

vyhovující  reklamy v  prostředí  internetového 
prodeje,  tedy v e-shopech nebo na reklamních 
webových stránkách. SZPI nařídila kontrolova-
ným osobám, aby nevyhovující reklamní sdělení 

neprodleně odstranily, a zahájí s nimi správní ří-
zení o uložení pokuty.
Kompetencemi ke kontrole reklamy SZPI dis-

ponuje v návaznosti na novelu zákona č. 40/1995 
Sb., o regulaci  reklamy, která nabyla účinnos-
ti v roce 2015. Tyto kompetence se nevztahují 
na oblast  televizního a  rozhlasového vysílání. 
V  rámci  kontrol  reklamních kampaní  zasahu-
jících oblast audiovizuálních médií  i ostatních 
médií SZPI spolupracuje s Radou pro rozhlasové 
a televizní vysílání.

Výsledky kontrol burčáku a částečně zkva-
šeného hroznového moštu (ČZHM) v prodej-
ní sezoně 2019 ukázaly vyšší počet nevyho-
vujících vzorků i vyšší míru závažnosti zjiš-
těných pochybení (přídavek vody, nadlimitní 
přicukření) než v předchozích letech.

V loňské sezoně inspektoři Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce (SZPI) prověřili celkem 
290 prodejních míst burčáku a ČZHM. V 61 pří-
padech inspektoři přistoupili k odběru vzorku pro 
analýzu v laboratoři. 
Komplexní laboratorní analýza prokázala ne-

vyhovující parametry u 10 vzorků, přičemž v ně-
kterých případech vzorek nevyhověl ve více hod-
nocených znacích. Rozbory prokázaly pochybení 
u následujících parametrů: 

–   nepovolený přídavek vody (falšování, proká-
zán přídavek tzv. exogenní vody) – 3 případy

–    nadlimitní obohacení dodaným cukrem – 3 pří- 
pady

–  neodpovídající objem – 1 případ
–  nadlimitní obsah alkoholu – 2 případy
–  podlimitní obsah alkoholu – 2 případy
Inspektoři  uskutečnili  kontroly  u  prodejců 

i u výrobců, a to zejména u těch, jejichž vzorky 
v minulosti nevyhověly požadavkům právních 
předpisů a u nových dosud neprověřených pro-
dejců, kde převládá stánková forma prodeje. Tyto 
odběry se ve zvýšené míře uskutečňují i na zákla-
dě podnětu spotřebitele.
V předchozí sezoně 2018 inspektoři odebrali 

k laboratornímu rozboru 44 vzorků a nevyhovělo 
5 z nich, v r. 2017 bylo laboratorně hodnoceno  

51 vzorků, ze kterých nevyhovělo 7 a v r. 2016 
bylo laboratorně hodnoceno 69 vzorků, ze kte-
rých nevyhověly 4.
Při kontrole burčáku a ČZHM se SZPI mj. za-

měřuje na tzv. senzorické požadavky – inspek-
tor na místě hodnotí chuť, vůni a barvu nápoje, 
řádné označení zboží pro spotřebitele, odpoví-
dající průvodní dokumentaci dokládající původ 
zboží a hygienu prodeje.
Při odběru vzorku laboratoř SZPI v Brně pro-

střednictvím  hodnot  izotopových  poměrů  sta-
bilních  izotopů vodíku měřených na nukleární 
magnetické  rezonanci  a  izotopových  poměrů 
stabilních izotopů kyslíku a uhlíku měřených na 
hmotnostním spektrometru prověřuje geografický 
původ hroznů, ze kterých byl burčák vyroben. Dá-
le je sledována např. přítomnost syntetických bar-

viv, etanolu z přidaného cukru, množství přidané 
vody, obsah alkoholu, obsah oxidu siřičitého aj.
Burčák je národní legislativou chráněný tradič-

ní výraz, jehož použití je vyhrazeno pro částeč-
ně zkvašený hroznový mošt vyrobený z hroznů 
révy vinné sklizených a zpracovaných v České 
republice  v  daném  roce  a  prodejní  sezona  je 
ohraničena obdobím od 1. 8. do 30. 11. Výrobek 
totožných parametrů, ovšem vyrobený z hroznů 
sklizených mimo ČR, je možné prodávat pod ná-
zvem „částečně zkvašený hroznový mošt“, niko-
liv „burčák“. Případné zneužití tradičního výrazu 
– burčák je považováno za klamání spotřebitele 
a SZPI v takových případech přistupuje k zahá-
jení správního řízení a uložení pokuty.

Pavel Kopřiva, SZPI

Potravinářská in-
spekce pravidelně re-
alizuje kontrolní akci 
zaměřenou na potra-
viny oceněné znač-
kou KLASA a Regionál-
ní potravina. Výsledky 
za rok 2019 opět po-

tvrdily jejich velmi vysokou jakost a bezpeč-
nost. Z hlediska zjištění SZPI se jedná o jednu 
z nejméně problematických kategorií potra-

vin. U ostatních kategorií potravin inspektoři 
zjišťují až řádově vyšší podíly nevyhovujících 
vzorků.

V loňském roce inspektoři SZPI hodnotili cel-
kem 171 šarží potravin oceněných národní znač-
kou kvality KLASA.  Jedna  šarže  nevyhověla 
v hodnocených parametrech.
Dále inspektoři v roce 2019 hodnotili 77 šar-

ží  oceněných  značkou  Regionální  potravina. 
Všechny hodnocené  šarže vyhověly požadav-

kům právních předpisů, ale u dvou výrobků bylo 
zjištěno porušení pravidel pro udělování značky 
Regionální potravina (nedodržení stanoveného 
podílu surovin z ČR).
Potraviny oceněné značkami KLASA a Regio- 

nální potravina musí splňovat nejen požadavky 
vyplývající z národní a evropské potravinové le-
gislativy, ale i nadstandardní požadavky vyplý-
vající z podmínek pro používání značky kvality. 
Jde mj. o vyšší podíl masa u masných výrobků, 
přísnější  regulace v používání sladidel, barviv 

a dalších aditiv, vyšší nároky při hodnocení chuti 
a konzistence potraviny atd.
Přehled všech hodnocených vzorků potravin 

oceněných  národní  značkou  kvality  KLASA 
a značkou Regionální potravina za rok 2019 zve-
řejnila Potravinářská inspekce na webu Potraviny 
na pranýři v sekci Tematické kontroly.
Inspektoři SZPI  pravidelně kontrolují potravi-

ny oceněné značkou kvality už 17 let a výsledky 
kontrol stabilně potvrzují nejvyšší jakost hodno-
cených produktů.

Státní veterinární správa (SVS) loni vybrala 
na pokutách více než 33 milionů korun, což 
bylo takřka o sedm milionů Kč více než v ro-
ce 2018. Jednalo se o nejvyšší částku v his-
torii. Dále přibývalo podnětů na možné týrá-
ní v chovech zvířat. S tímto trendem přímo 
souvisí rekordní počet zjištěných případů po-
rušení zákona na ochranu zvířat proti týrá-
ní. Česká republika získala zpět status země 
prosté afrického moru prasat a našemu úze-
mí se vyhnuly i další nebezpečné nákazy, ja-
ko je například ptačí chřipka.

V loňském roce se podobně jako v roce 2018 na 
našem území nevyskytlo ani jediné ohnisko pta-
čí chřipky, která zkraje roku 2017 velmi zaměst-
návala nejen orgány veterinárního dozoru. Za-
znamenán nebyl ani žádný případ Newcastleské 
choroby drůbeže. Vzhledem k tomu, že od dubna 
2018 nebyl na území ČR zjištěn žádný případ af-
rického moru prasat u prasat divokých, získala ČR 
v březnu 2019 zpět status země prosté této nákazy. 
„Česká republika se  tak stala  jedinou zemí, 

které se podařilo africký mor prasat v současné 
vlně jeho šíření na svém území vymýtit. To je z me-
zinárodního hlediska nesmírný úspěch,“ uvedl 
ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Jako pozi-
tivní lze hodnotit fakt, že se České republice po-
dařilo udržet všechny ostatní v minulosti získané 
příznivé nákazové statusy. Meziročně se zvýšil 
počet ohnisek některých nebezpečných nákaz ryb.
V oblasti veterinární hygieny bylo  loni pro-

vedeno bezmála 48 000 kontrol. Zejména díky 
mimořádné kontrolní akci zaměřené na výrobce 
biopotravin vzrostly  jejich kontroly meziročně 
na trojnásobek. O pětinu meziročně vzrostl počet 
kontrol prodeje potravin na trzích. O desetinu ve 

srovnání s rokem 2018 přibylo společných kontrol 
na silnicích spolu s celníky a Policií ČR. Díky spo-
lupráci s ostatními dozorovými orgány se daří vy-
tipovávat problematické přepravce či provozy, do 
nichž směřují. Při plánování kontrol se SVS snaží 
zaměřit na opakovaně problematické subjekty, na-
opak podnikatele, kteří jsou dlouhodobě bezpro-
blémoví, kontrolovat méně často. Mezi nejčastější 
nedostatky zjišťované při kontrolách patřily loni 
závady ve správné výrobní a hygienické praxi, 
označení výrobků, manipulaci s produkty, vedení 
dokumentace, sledovatelnosti a čištění a sanitaci.
Veterinární  inspektoři v  roce 2019 provedli 

šest mimořádných kontrolních akcí zaměřených 
na potraviny. Kromě již zmíněných biopotravin 
kontrolovali například také obsah kontaminantů 
ve vejcích, zdravotní nezávadnost kojeneckých 
výživ a příkrmů či dodržování welfare na jatkách.
Úřední  veterinární  lékaři  SVS  každý  rok 

uskuteční tisíce kontrol zaměřených na dodržování 
podmínek welfare u hospodářských i zájmových 

zvířat. V roce 2019 provedli v této oblasti více 
než 7500 kontrol. Procento zjištěných závad mír-
ně meziročně vzrostlo. Zatímco u hospodářských 
zvířat z 18 procent na 21 procent, u zájmových 
zvířat z 26 na 28 procent. Nejčastějšími nedo-
statky byly zejména nevhodné podmínky cho-
vu, omezování výživy a napájení, nezabezpečení 
zvířete proti úniku, opuštění zvířete či nevhodné 
způsoby uvazování. SVS dále na základě zjištění 
z kontrol předala obecním úřadům obcí s rozšíře-
nou působností celkem 660 podnětů vyplývajících 
z porušení předpisů v oblasti ochrany zvířat. V os-
mi nejzávažnějších případech předala Policii ČR 
podnět pro podezření ze spáchání trestného činu.
Neméně důležitá je úloha veterinárního dozoru 

při odbavování zásilek živých zvířat a živočiš-
ných produktů při vývozu. Za loňský rok úřední 
veterinární lékaři vydali a potvrdili po provedené 
veterinární kontrole více než 10 100 zásilek ži-
vých zvířat a živočišných produktů do třetích ze-
mí. Zástupci SVS ve věci usnadňování vývozu ži-

vočišné produkce z ČR do třetích zemí vedou řadu 
dlouhodobých jednání se zahraničními partnery. 
V loňském roce nově vyjednali či aktualizova-

li 34 vývozních osvědčení pro vývoz do třetích 
zemí, což bylo o polovinu více než v roce 2018. 
Dalších 15 dokumentů je v současnosti v různé 
fázi schvalovacího procesu. 
Téměř o pětinu na 923 loni vzrostl počet zá-

silek odbavených na Pohraniční veterinární sta-
nici na pražském Letišti Václava Havla, rostl jak 
počet zásilek zvířat,  tak živočišných produktů. 
Zamítnuto a nevpuštěno do země bylo 32 zásilek. 
Důvodem pro nevpuštění bylo ve většině případů 
chybějící veterinární osvědčení. Mezi nejčastěji 
dovážené komodity patří dlouhodobě akvarijní 
ryby a terarijní zvířata, krmiva pro zvířata, ge-
netický materiál, bílkoviny zpracované k lidské 
spotřebě a skopová střeva.
V rámci třetího ročníku vzdělávacího projek-

tu „Máme rádi zvířata“ uskutečnili v průběhu 
podzimu veterinární  inspektoři v mateřských 
školkách v celé České republice takřka 300 be- 
sed, během nichž předali odlehčenou a věku 
posluchačů přizpůsobenou formou  informace 
o zásadách zodpovědné péče o zvířata více než  
7600 předškoláků. Projekt, který finančně pod-
poruje ministerstvo zemědělství, by měl pokra-
čovat i v letošním roce. 
„Mezi priority pro  letošní rok patří zacho-

vání příznivých nákazových statusů a nově ta-
ké získání statusu země prosté infekční bovinní 
rinotracheitidy,“ řekl Semerád. Dlouhodobými 
zásadními úkoly zůstává také zabezpečení zdra-
votní nezávadnosti potravin živočišného původu 
a ochrana spotřebitelů před klamáním a také do-
zor nad dobrými životními podmínkami zvířat. 
„Jako důležité téma pro letošní rok vidím také 
práci na přípravě systému centrální evidence 
psů, která by měla být spuštěna od roku 2022,“ 
uzavřel Semerád.

www.svscr.cz

Petr Vorlíček, SVS

SVS loni vybrala na pokutách rekordních více než 33 milionů Kč

Kontrola potvrdila vysokou kvalitu potravin oceněných značkou KLASA 
a Regionální potravina

Kontroly reklam na potraviny

Kontrola burčáků 2019 přinesla vyšší počet nevyhovujících vzorků

Na tiskové konferenci SVS seznámila média s výsledky své činnosti v loňském roce

https://www.potravinynapranyri.cz/InspControl.aspx?lang=cs&design=default&archive=actual&listtype=tiles
http://www.svscr.cz
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MVDr. Šotola s. r. o.
Akreditovaná laboratoř č. 1086

Havlíčkova 3041/127, Kroměříž 767 01
Tel./fax: 573 330 281 

 Mobil: +420 602 716 658, +420 603 882 871
E-mail: jan_sotola@volny.cz 

GArAnce

Akreditace Českého institutu 
pro akreditaci č. 1086 (laboratoř). 
Povolení SVS ČR dle zák. 166/99 Sb., 
o veterinární péči...
Zapojení do mezinárodního systému 
testování způsobilosti laboratoří.

proVáDíMe:

 AnAlytikA
  –  senzorické zkoušení potravin,
 –  mikrobiologické rozbory potravin, surovin, krmiv, vod, 

kosmetických výrobků, dezinfekčních výrobků a vzorků prostředí,
–  chemické rozbory potravin, surovin, krmiv, vod, kosmetických 

výrobků, dezinfekčních výrobků a vzorků prostředí,
 –  laboratorní kontrola HACCP v potravinářské výrobě,
 –  kompletní analýzy nutričních hodnot potravin,
 – laboratorní kontrola hygieny prostředí,
 –  klimatizovaný svoz laboratorních vzorků zdarma.

 porADenstVí
–  tvorba, konzultace a ověřování systému HACCP, 

BRC, IFS a systému jakosti dle ISO 9001:2008, 
včetně vypracování dokumentace,

 –  konzultace a činnost odborných pracovníků laboratoře 
přímo v místě firmy žadatele,

 –  činnost a konzultace v rámci systémů jakosti, 
legislativních a normovaných předpisů,

 –  konzultace a vyšetřování v rámci vstupní, mezioperační 
a výstupní kontroly a další odborné konzultace a školení 
zaměstnanců pro obchodní, potravinářské firmy.

 ekonoMikA
 – laboratoř je plátcem DPH,
 –  možnost stanovení doby splatnosti faktur dohodou s laboratoří,
 –  stabilita cen laboratorních vyšetření,
 –  možnost množstevní slevy dle rozsahu zakázky.

Sva z obcHodu a cESTovníHo rucHu ČESKé rEpubliKy

Těšnov 5, 110 00 praha 1, tel.: 224 805 158, e-mail: sekretariat@socr.cz

http://www.socr.cz

Jsme potravinovou 
montovnou. Je nejvyšší 

čas to změnit…
o Česku se někdy říká, že je montovnou Evropy. nechci zde po-
lemizovat, nakolik je to obecně pravda, ale oblast, kde to podle 
mého názoru platí bezezbytku, je výroba potravin. potřebujeme 
systémovou změnu, která však nepřichází. To, co chybí nejvíc, je 
politická vůle.

Faktem je, že české potravinářství v řadě ohledů zaostává za tím 
evropským a české zemědělství je bytostně závislé na dotacích. Na-
prosto tragické je, že jejich celkový objem převyšuje přidanou hod-
notu českého zemědělství. A ještě tragičtěji vyznívá, že 80 procent 
z nich obdrží pouhá desetina ze všech příjemců. Všímáte si tohoto 
nepoměru? Do značné míry za to může nastavení celého dotačního 
systému, kdy místo toho, abychom podpořili produkci s vyšší proda-
nou hodnotou, dáváme dotace na hektar. Nemůžeme se pak divit, že 
české potraviny na trhu prostě chybí. Zemědělec si snadno spočítá, že 
pro něj bude mnohem finančně zajímavější pěstovat třeba řepku, kte-
rá nakonec skončí jako příměs v biopalivech. A když už se nám podaří 
vypěstovat či vychovat něco smysluplného, naložíme to na kamiony 
a vyvezeme přes hranice. Ven pošleme surovinu, necháme v zahraničí, 
ať jí zhodnotí, a pak tyto produkty za drahé peníze nakupujeme. Ven 
vyvezeme pšenici, dovezeme mouku. Ven vyvezeme selátka, doveze-
me balenou krkovici. A mnohdy si tu naši kvalitní nechají pro tamní 
spotřebu a nám pošlu spíše šunt.

ČESKá SoběSTaČnoST? pouHé 4 poTraviny...
Naše potravinová soběstačnost se neustále zhoršuje. Stoprocentně 

česká tak dnes již není ani naše národní specialita vepřo-knedlo-zelo. 
Jen vepřového, které nakonec skončí na našich talířích, se musí dovézt 
ze zahraničí více než polovina. Český spotřebitel domácí potraviny 
preferuje a je přípraven si za ně rád připlatit. Mnohdy však vlastně 
ani nemá šanci. 

Dnes se ovšem zájem spotřebitele nekoncentruje pouze na lokální 
produkci. V posledních letech výrazně roste i poptávka po bioproduk-
tech, které začínají zabírat desítky procent regálů. Zde pak ale opět 
narážíme na limity českého zemědělství. A možná ještě intenzivněji. 
Za současné situace jsme schopni v režimu bio uspokojit pouhé pro-
cento poptávky a zbytek musí dodat zahraničí. Škoda.

Přesto nechci vyznít jako úplný pesimista. I za těchto podmínek mů-
žeme věci měnit, byť třeba jen po malých krůčcích. Obchodníci stále 
častěji navazují spolupráci přímo se zemědělci a podporují je v pře-
chodu k ekologickému způsobu hospodaření. Často je přitom motivu-
jí i tím, že se zavážou odebírat jejich produkci i během přechodného 
období, kdy nemají ze zákona nárok na označení BIO. Škodná na tom 
není ani jedna strana. Zemědělec má zaručenou stabilitu a  jistotu 
odbytu, řetězec si na druhou stranu pojistí dodávky kvalitních živočiš-
ných i rostlinných produktů, které může nabídnout svému zákazníkovi. 

nEjrycHlEji roSToucíM SEgMEnTEM  
jSou priváTní znaČKy. Tvoří bEzMála ČTvrTinu  

obraTu a 20 Mld. KČ jdE na vývoz
České a lokální potraviny se na trh dostávají i  formou privátních 

značek, které již dávno nemají pověst něčeho méně kvalitního v po-
rovnání se značkovými výrobky. Naopak, segment privátních značek 
stále roste a dnes se již podílí na celkových výdajích z 22 procent. 
Privátní značky přitom nejsou z mnoha důvodů zajímavé pouze pro 
samotné řetězce, ale i pro české potravináře, u nichž si jejich výrobu 
zadávají. Těm se kromě zaručeného odbytu na českém trhu otevírají 
dveře i do zahraničí, kde by se možná pod svou vlastní značkou jen 
těžko prosazovali. Každoročně je takto vyvezeno do zahraničí zboží 
v hodnotě desítek miliard korun. 

Osobně věřím, že je potřeba dostat více českých potravin na české 
pulty obchodů, a toto je cesta, jak toho dosáhnout. Vedle prémiových 
privátních značek však mají podle mého své nezastupitelné místo 
samozřejmě i ty méně prémiové. Už jen z důvodu udržení současné 
hladiny cen.

diSKuSE o SlEvácH? Klidně, alE vícE nEž 3,5 Milionu lidí 
v ČESKu nEní ScHopno vyTvářET finanČní rEzErvy

Ať se nám to líbí nebo ne, Češi milují slevy, ale zejména pro nízkopří-
jmové skupiny obyvatelstva, jako jsou senioři, matky-samoživitelky 
nebo osoby se zdravotním postižením, jsou bohužel životní nutností. 
Více než 3,5 milionu lidí v Česku není schopno vytvářet finanční rezer-
vy a žije od výplaty k výplatě nebo od důchodu k důchodu. Podle sta-
tistik Českého statistického úřadu vynaloží senioři v průměru za potra-
viny kolem čtvrtiny důchodu. Jakékoli skokové navýšení cen potravin 
by tak pro tyto osoby znamenalo zásadní zhoršení životní úrovně. 

Tomáš Prouza,  
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
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Na 5 otázek odpovídá:

 MVDr. Zbyněk Semerád, 

ústřední ředitel Státní veterinární správy

c u r r i c u l u m  V i t a e :

1.  Všichni řezníci v Evropě jsou nyní velice nervózní. Mají oba-
vy o zdroje vepřového masa, které vykupuje Čína postižená 
morem prasat. Jaká je situace v moru prasat u nás a také 
u našich nejbližších sousedů? Jaká opatření přijímá veteri-
nární správa v této oblasti pro naše území? A řeší aktuální 
situaci v Asii i Evropská komise?

Status země prosté AMP byl pro ČR obnoven rozhodnutím Ev-
ropské komise v březnu 2019 a uveřejněním self-declaration ČR 
k AMP na webových stránkách OIE v dubnu 2019. Česká repub-
lika se tak stala jedinou zemí v Evropské unii, které se podařilo 
v současné vlně šíření AMP tuto nákazu eradikovat. Získání statu-
su představuje pro ČR z mezinárodního hlediska značný úspěch. 
V současnosti probíhá u prasat divokých i domácích na celém úze-
mí ČR monitoring, všechna provedená laboratorní vyšetření byla 
a jsou dosud na AMP negativní. 
Vedle  toho se nákazová situace v sousedních zemích výraz-

ně zhoršuje. Nejbližší ohnisko je v Polsku již  jen cca 55 km od 
českých hranic. Riziko opětovného zavlečení nákazy do ČR je 
vzhledem k velmi nepříznivě se vyvíjející situaci i v dalších okol-
ních státech proto stále vysoké. Nezhoršuje se však jen nákazová 
situace v Evropě, nebývale kritický je vývoj v Asii, a zejména pak 
v Číně.

2.  Ptačí chřipka se znovu po několika letech objevila na Moravě 
ve Štěpánově nad Svratkou. Toto ohnisko je již zlikvidová-
no? A jaká opatření přijala veterinární správa oproti šíření 
této nákazy? Hrozí výskyt ptačí chřipky i jinde? 

V České republice byl po třech letech potvrzen výskyt vysoce 
patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky). Ohnisko nákazy se na-
chází v malochovu drůbeže v obci Štěpánov nad Svratkou v Kraji 
Vysočina. Nákazu do chovu zřejmě zavlekli volně žijící vodní ptá-
ci. Jedná se o vysoce patogenní subtyp H5N8 smrtelný pro ptáky, 
nicméně přenos na člověka nebyl dosud zaznamenán.
V nakaženém chovu se nacházelo 12 slepic, z nichž šest během 

dvou dnů uhynulo, dále zde byly tři kachny. Veterinární inspektoři 
neprodleně po nahlášení úhynu chovatelkou zahájili v chovu šetření, 
přijali předběžná opatření a odeslali uhynulé slepice k vyšetření do 
Státního veterinárního ústavu Praha. To u všech šesti kusů potvrdilo 
vysoce patogenní ptačí chřipku. V rámci mimořádných veterinár-
ních opatření byl omezen pohyb drůbeže do a z pásem, provedeny 
soupisy chovů drůbeže a bylo zakázáno pořádání výstav či burz 
drůbeže a ptactva, které představují riziko šíření nákazy. Žádný další 
výskyt v této lokalitě nebyl do dnešního dne hlášen. A vzhledem 
k tomu, že se v této lokalitě neobjevil další pozitivní nález, došlo 
k ukončení mimořádných veterinárních opatření k 17. 2. 2020.
Státní veterinární správa (SVS) 17. 2. 2020 vyhlásila  letošní 

druhé ohnisko ptačí chřipky v České republice. Ohnisko nákazy se 
nachází ve velkochovu drůbeže společnosti Moras Moravany v ob-
ci Slepotice na Pardubicku. Jde o vysoce patogenní subtyt H5N8, 
smrtelný pro ptáky, nicméně jeho přenos na člověka nebyl dosud 
zaznamenán. Vyšetření uhynulých kusů provedené ve Státním ve-
terinárním ústavu Praha potvrdilo, že jde o vysoce patogenní sub-
typ ptačí chřipky H5N8. V hospodářství se nacházelo také zhruba 
130 000 kusů brojlerových kuřat a 7500 krůt. Celý areál firmy byl 
neprodleně uzavřen, u vjezdu instalována dezinfekční smyčka, aby 
se zabránilo rozšíření choroby mimo areál. Veterinární inspektoři 
ve spolupráci s dalšími složkami neprodleně začali s utrácením 
veškeré drůbeže, která se následně likvidovala v asanačním podni-
ku. Podobně jako v případě prvního ohniska se vytyčilo tříkilome-
trové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V nich 
bylo omezeno přemísťování drůbeže, začaly se sepisovat seznamy 
chovů a byla přijata další mimořádná veterinární opatření.
Ještě před zjištěným výskytem ptačí chřipky v ČR přistoupila 

SVS počátkem ledna k mimořádné kontrolní akci (MKA), která 
reagovala na postup této nákazy v sousedních zemích. Kontrola se 
zaměřila na dodržování pravidel biologické bezpečnosti ve všech 
chovech drůbeže v ČR, do kterých je z území s výskytem AI (Pol-
sko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko) přesouvána živá drůbež. 
K 31. 1. 2020 bylo v rámci této MKA provedeno 101 kontrol, bě-
hem nichž nebylo zjištěno porušení legislativy. Současně na konci 
ledna bylo v souvislosti s pokračující zhoršenou nákazovou situací 
rozhodnuto o prodloužení kontrolní akce až do odvolání.

3.  Státní veterinární správa je ze zákona dozorovým orgánem 
u řady provozoven s výrobou a prodejem potravin a jídel. 
Ty podléhají Vašim pravidelným i namátkovým kontrolám. 
Které přestupky v hygienickém chování bývají nejčastější 
a jak si tyto podniky vedly v roce 2019? A zmíníte se i o způ-
sobu, jak jsou tyto provozovny pokutovány a jakou měrou 
tím přispěly do státního rozpočtu? 

V oblasti  veterinární  hygieny bylo  loni  provedeno bezmála  
48 000 kontrol. Zejména díky mimořádné kontrolní akci zaměřené 
na výrobce biopotravin vzrostly jejich kontroly meziročně na troj-
násobek. O pětinu meziročně vzrostl počet kontrol prodeje potravin 
na trzích. O desetinu ve srovnání s rokem 2018 přibylo společ-
ných kontrol na silnicích spolu s celníky a policií. Díky spolupráci 

MVDr. Zbyněk Semerád
1980–1983 –  Krajský plementářský podnik 

v Plzni – inseminační technik

1988–1991 –  Jednotné zemědělské družstvo 
Krmelín – podnikový veterinární 
lékař, hlavní zootechnik

1992–1995 – OSVČ – soukromý veterinární lékař

1995–1999 –  Městská veterinární správa Ostrava  
– hlavní inspektor pro epizootologii 
a ekologii

1999–2001 –  Státní veterinární správa ČR  
– samostatný odborný referent v Odboru 
ochrany zdraví zvířat a reprodukce

2001–2008 –  Státní veterinární správa ČR  
– vedoucí oddělení ochrany zdraví zvířat

2008–2016 –  Státní veterinární správa ČR  
– ředitel odboru ochrany zdraví a pohody 
zvířat, vrchní rada – ředitel odboru

2016–dosud  – Státní veterinární správa ČR 
– ústřední ředitel

s ostatními dozorovými orgány se daří vytipovávat problematické 
přepravce či provozy, do nichž směřují. Při plánování kontrol se 
SVS snaží zaměřit na opakovaně problematické subjekty, naopak, 
podnikatele, kteří  jsou dlouhodobě bezproblémoví, kontrolovat 
méně často. Mezi nejčastější nedostatky zjišťované při kontrolách 
patřily loni závady ve správné výrobní a hygienické praxi, označení 
výrobků, manipulaci s produkty, vedení dokumentace, sledovatel-
nosti a čištění a sanitaci. Veterinární inspektoři v roce 2019 pro-
vedli šest mimořádných kontrolních akcí zaměřených na potraviny. 
Kromě již zmíněných biopotravin kontrolovali například také ob-
sah kontaminantů ve vejcích, zdravotní nezávadnost kojeneckých 
výživ a příkrmů či dodržování welfare na jatkách.
Státní veterinární správa loni vybrala celkem na pokutách více 

než 33 milionů korun, což bylo takřka o sedm milionů Kč více než 
v roce 2018. Jednalo se o nejvyšší částku v historii. Částka před-
stavuje pokuty udělené jak v oblasti hygieny potravin, tak i ve sféře 
ochrany zdraví a pohody zvířat.

4.  Welfare – čili pohoda zvířat, je jednou z velmi sledovaných 
a také kontrolovaných projevů lidského chování vůči zvířa-
tům. Platí to víc pro hospodářská zvířata, nebo pro ta do-
mácí? A jakou kontrolní funkci ve welfare plní Státní veteri-
nární správa? A má v této spojitosti i výchovnou a osvětovou 
roli danou zákonem? 

Úřední veterinární lékaři SVS každý rok uskuteční tisíce kontrol 
zaměřených na dodržování podmínek welfare u hospodářských i zá-
jmových zvířat. V roce 2019 provedli v této oblasti více než 7500 
kontrol. Procento zjištěných závad mírně meziročně vzrostlo. Zatímco 
u hospodářských zvířat z 18 procent na 21 procent, u zájmových zvířat 
z 26 na 28 procent. Nejčastějšími nedostatky byly zejména nevhodné 
podmínky chovu, omezování výživy a napájení, nezabezpečení zvíře-
te proti úniku, opuštění zvířete či nevhodné způsoby uvazování. 
SVS dále na základě zjištění z kontrol předala obecním úřadům 

obcí s rozšířenou působností celkem 660 podnětů vyplývajících 
z porušení předpisů v oblasti ochrany zvířat. V osmi nejzávažněj-
ších případech předala Policii ČR podnět pro podezření ze spáchání 
trestného činu.
I v roce 2019 pokračoval projekt ,,Máme rádi zvířata“ pro před-

školní děti, v rámci kterého proběhlo ve 289 mateřských školkách 
ve všech krajích ČR celkem 297 přednášek a povídání s více než 
7600 dětmi o praktikách správného chování k domácím i volně 
žijícím zvířatům. Finančně tuto akci podpořilo Ministerstvo ze-
mědělství a zajišťovali ji úřední veterinární lékaři SVS vlastními 
silami. O tento vzdělávací program je ze strany školek stále velký 
zájem, proto bude pokračovat i v roce 2020. V podobném duchu 
chce SVS dále rozšiřovat osvětu v oblasti pohody zvířat.

5.  Novela veterinárního zákona přinesla řadu změn a nových 
prvků. Mohl byste se o těch nejvýznamnějších změnách zmí-
nit? A to jak z pohledu povinností osob ve styku s oběhem 
potravin, tak třeba i o čipování a registraci psů?

V polovině ledna nabyla účinnosti rozsáhlá novela veterinárního 
zákona. Změny se dotýkají například chovatelů psů, ale také provo-
zovatelů potravinářských podniků či provozovatelů jatek. 
Již dva roky platí v ČR povinnost chovatelů pěti a více fen star-

ších dvanácti měsíců hlásit své chovy příslušné krajské veterinární 
správě (KVS). Od poloviny ledna se nově tato povinnost rozšiřuje 
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 cho-
vatel povinen oznámit i tuto skutečnost. V případě, že ve společné 
domácnosti žije více chovatelů, zvířata se sčítají a oznamovací po-
vinnost bude mít za celou domácnost pouze jeden její člen. 
Na základě poslaneckého návrhu došlo také k úpravě věku, ke 

kterému musí být štěňata v chovech označena mikročipem. Psi 
budou muset být označeni nejpozději do tří měsíců věku. Pokud 
z chovu přechází k novému majiteli před dovršením tří měsíců, 
musí být v okamžik přechodu již označená. Novela také navyšuje 
maximální sankci, kterou lze za nesplnění této povinnosti uložit 
z 20 000 na 50 000 Kč. 
Novela rovněž zpřísňuje podmínky pro fungování útulků pro 

toulavá a opuštěná zvířata. Ty budou muset do budoucna pro zís-
kání registrace od SVS splnit požadavky dané vyhláškou, kterou 
připraví ministerstvo zemědělství. Pokud SVS při kontrole útulku 
zjistí následně opětovné či závažné porušení pravidel, bude moci 
útulku zrušit registraci. 
Podle zkušeností se zdoláváním afrického moru prasat ve Zlín-

ském kraji byly provedeny právní úpravy  tak, aby mohla SVS 
v budoucnu snadněji nařizovat například zajištění odběru vzorků 
či vybudování zábran k zamezení volného pohybu zvěře, omezit 
či zakázat zemědělcům sklízet nebo jim nařídit změnu agrotech-
nických 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.
Nově bude také umožněno vyrábět potraviny z hmyzu coby jed-

né z tzv. „nových potravin“. Jak chovatelé hmyzu určeného k vý-
robě potravin pro konzumaci lidmi, tak sloužícího jako krmivo pro 
zvířata budou pod veterinárním dozorem a budou muset splňovat 
některé zákonné požadavky.
Několik změn se dotkne porážek zvířat. Limit pro tzv. domá-

cí 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 přítomnosti úředního veterinárního lékaře. Porážky na malých 
jatkách, na nichž nefunguje stálý veterinární dozor, budou muset 
jejich provozovatelé ohlásit SVS minimálně tři dny dopředu, až 
dosud to bylo 24 hodin. 
Zákon také stanovuje, že od 1.  ledna 2022 vznikne centrální 

evidence označených psů a jejich chovatelů. Ti budou údaje hlásit 
do registru, který bude spravovat SVS. V současné době probíhají 
jednání o podrobnostech vytvoření databáze.

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc. 
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SALIMA Mezinárodní 
potravinářské 
veletrhy
SALIMA

MBK VINEXG+HSALIMATECHSALIMA

Brněnské výstaviště bude od 20. do  
23. dubna hostit největší tuzemský svátek 
potravinářství a navazujících oborů. Premi-
éry nových produktů, nejmodernější tech-
nologie pro zpracování i balení, diskuse 
českých a zahraničních odborníků i zpětná 
vazba široké veřejnosti – to všechno se 
odehraje na již 32. ročníku Mezinárodního   
potravinářského veletrhu SALIMA. Kdo chce 
nové trendy vidět, zažít a třeba i ochutnat, 
neměl by si nechat ujít příležitost, která se 
opakuje 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 finální produkce stále zůstává vel-
kým návštěvnickým lákadlem. Letošního roč-
níku se zúčastní přední domácí výrobci a lídři 
trhu v jednotlivých branžích. Vystavuje třeba 
firma Váhala a spol.  s  r. o., výroba a prodej 
masných a lahůdkářských výrobků, jako před-
stavitel nejlepší české řeznické a uzenářské tra-
dice. Ze zpracovatelů mléka se představí napří-
klad Polabské mlékárny nebo Bohemilk. Velmi 
silná bude sekce kávy, kde nechybí firmy jako 
J.J. Darboven, Nestlé Česko nebo Pavan Caffé. 
Na veletrhu mlynářství, pekařství a cukrářství 
MBK vystavují firmy 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 oficiální 
expozice Polska a Maďarska, přičemž veřej-
ná podpora polského potravinářského expor-
tu bude skutečně mimořádná: společnou účast 
polských firem zaštiťují Ministerstvo zeměděl-
ství i Národní agentura pro podporu zeměděl-
ství 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 firem z lokálních potravinář-
ských soutěží. Posledního ročníku veletržního 
komplexu SALIMA se na jaře 2018 zúčastnilo 
889 vystavujících a zastoupených firem. Téměř 

polovina prezentovaných firem byla zahranič-
ních a brněnským výstavištěm za pět dnů pro-
šlo 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 přírod-
ních barviv a mléka od českých farmářů. Její 
sortiment se každoročně obměňuje a aktuálně 
je v nabídce dvacet devět druhů příchutí zmrz-
lin 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 ledo-
vou 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 firmy 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 potřebo-

vali setkat, a potěšily nás obchodní úspěchy, 
které se nám tady podařilo vyjednat. V porov-
nání s rokem 2016 se úroveň veletrhu zlepši-
la – 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,“ řek-
la Martina Kornfeilová, ředitelka marketingu 
a obchodu v rodinné firmě Kornfeil. 
Spokojen byl  i spolumajitel firmy 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 firem, 
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 veletrhu 
G+H: „Vystavujeme zde každé dva roky a vždyc-
ky tu najdeme něco nového, nové kontakty.“ Ji-
ří Štursa na veletrhu SALIMA 2018 zastupoval 
italskou společnost Panini a vyzdvihl hlavně vy-
sokou  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 firmy vystavují i na letoš-
ním ročníku. Více se o veletrzích SALIMA,  
SALIMA TECHNOLOGY, MBK, G+H 
a VINEX 2020 dozvíte na www.salima.cz.

Veletrhy Brno, a. s. 

SALIMA 2020 v netradičním termínu, 
ale s tradičně bohatou nabídkou



Potravinářský zpravodaj 2 / 2020  z domova / 9 

Lidl: bilance českého vývozu v roce 2019 8,5 mld. Kč

Praha (PROTEXT) – Osm a půl mi-
liardy korun. To je bilance českého 
vývozu prostřednictvím Lidlu v roce 
2019. Meziročně jde přitom o téměř 
třetinový nárůst.

České výrobky jsou v zahraničí čím 
dál populárnější. S Lidlem v roce 2019 
vyvezlo  své  potraviny  a  drogistické 
zboží 168 výrobců do 25 zemí Evropy 
a USA  za  8,5 miliardy  korun. To  je 
meziroční nárůst o téměř 33 %.

S českými výrobky se zákazníci Li-
dlu setkávají v zahraničí už řadu  let. 
Množství  výrobků  však  stále  roste, 
přičemž  loňský  rok  byl  s  odstupem 
rekordní. V celkem 26 zemích mohli 
koupit výrobky od 168 výrobců, což 
je o 18 více než v roce 2018. Rekord-
ní však byl nárůst finančního objemu. 
Hodnota  vyvezeného  zboží  stoupla 
z 6,4 miliard v roce 2018 na loňských 
8,5 miliardy korun. To svědčí o enorm-
ním nárůstu obliby české kvality.
Do TOP 10 potravinářů podle ob-

jemu vyvezeného zboží patří  již  tra-
dičně Mlékárna  Pragolaktos,  LE & 
CO  –  Ing.  Lenc,  Krahulík  –  Ma-
sozávod  Krahulčí,  Delimax,  Vese-
ta, La Lorraine, Mlékárna Čejetičky, 
Hortim-International  a  Alimpex  –  
Maso.
Největším vývozcem je ale už po-

druhé  v  řadě  výrobce  hygienických 
prostředků, společnost Drylock Tech-
nologies  s.  r.  o.,  která  pod  značkou 
Lupilu vyváží především dětské pleny. 

V TOP 10 je však ještě jeden nováček 
z oblasti drogistického zboží – společ-
nost Personna International CZ, která 
vyrábí ruční holicí strojky.
„Export v hodnotě 8,5 miliardy ko-

run, a především jeho meziroční nárůst 
o celou třetinu je v extrémní konkurenci 
výrobců z dvaceti devíti zemí enormní 
úspěch pro české potravináře i výrobce 
drogistického zboží. Potvrzuje se  tak 
kvalita našich výrobků,“ hodnotí vývoj 
Michal Farník, jednatel společnosti Lidl 
Česká  republika, pod  jehož vedením 
Lidl export českých výrobků zajišťuje.
Do TOP 3 odběratelských zemí po-

dle objemu vyvezeného zboží patří již 
tradičně Slovensko a Polsko, na  třetí 
místo se však loni vyhoupla Velká Bri-
tánie, která dovoz českého zboží více 
než zdvojnásobila. Mezi prvními deseti 
destinacemi jsou dále Maďarsko, Ru-
munsko, Chorvatsko, Litva, Slovinsko, 
Irsko a Řecko.
Mezi země, které objem dovážené-

ho zboží z České republiky více než 

zdvojnásobily, patří kromě Velké Bri-
tánie i Irsko, Dánsko, Švédsko, Srbsko, 
Itálie i USA.
Možnost  vyvážet  své  zboží  s  Li-

dlem přitom mají  všichni  dodavate-
lé. Základní podmínkou je schopnost 
dlouhodobě  splňovat vysoké nároky 
v  oblasti  kvality,  které má  ale  Lidl 
nastaveny  úplně  stejně  i  pro  české 
prodejny  a  bez  rozdílu  pro  všechny 
dodavatele. Dalším kritériem  je pak 
schopnost  dodávat  požadovaný  ob-
jem zboží i do dalších zemí. Vstup na 
zahraniční trh je jednodušší v tom, že 
výrobce  nemusí  hledat  partnery  pro 
prodej nebo  investovat do marketin-
gu v dané zemi.  Jednoduchá  je  i  lo-
gistika – výrobce zboží doveze pouze 
do  jednoho centrálního skladu a dal-
ší  dopravu  už  kompletně  zajišťuje  
Lidl.

o společnosti lidl
Společnost Lidl vstoupila na český 

trh v červnu 2003, kdy otevřela prv-

ních 14 prodejen. V současnosti pro-
vozuje  síť  255  prodejen,  které  jsou 
zásobovány  4  logistickými  centry. 
Filozofie prodeje společnosti Lidl  je 
založena na privátních značkách, které 
tvoří více než 80 % veškerého sorti-
mentu. Kromě nejvyšší kvality za nej-
lepší cenu oceňují zákazníci prodejen 
Lidl  také pravidelné  tematické  týdny 
s  nabídkou  potravin  a  spotřebního 
zboží, které není součástí stálého sor-
timentu. Spotřební zboží Lidl nabízí 
také ve  svém  internetovém obchodě 
lidl-shop.cz. Společnost Lidl se sna-
ží být ve všech oblastech podnikání 
maximálně  odpovědná  vůči  svému 
okolí. V rámci společenské odpověd-
nosti se Lidl dlouhodobě zaměřuje na 
podporu dětí,  pro něž  realizuje  růz-
né  projekty,  například  sbírku  Srdce 
dětem  či  výstavbu  Rákosníčkových  
hřišť.

www.lidl.cz

Praha – Rostlinná strava je jed-
ním z největších současných tren-
dů v oblasti stravování. Největší 
český obchodní řetězec Kaufland 
uvedl na trh vlastní značku vegan-
ských a vegetariánských produktů 
K-take it veggie, z nichž většina je 
v biokvalitě, již v roce 2016. Jejich 
nabídku neustále rozšiřuje, výrobky 
se těší velké oblibě mezi zákazníky 
i odbornou porotou. Nejnovějším 
úspěchem je srovnání výrobku Ve-
ggiegurt v únorovém vydání spo-
třebitelského měsíčníku dTest 
s ostatními rostlinnými jogurty. Re-

dakce časopisu dTest tentokrát po-
rovnávala údaje na etiketách vý-
robků. „Je pro nás zásadní nabízet 
našim zákazníkům výrobky nejvyšší 
kvality a prvenství ‚jogurtu‘ Ve-
ggiegurt nás velice těší,“ říká Re-
nata Maierl, tisková mluvčí Kauf-
landu. 

Spotřebitelský měsíčník dTest, kte-
rý se zaměřuje na  testování výrobků 
a služeb, podrobil zkoumání a porov-
nával skupinu nemléčných, rostlinných 
„jogurtů“  a  dezertů  z  pohledu  výži-
vových hodnot a složení. Veggiegurt  
K-take it veggie byl srovnáván s kon-
kurencí zastoupenou 32 produkty. „Je 
bio, bez přidaného cukru a výživový-
mi hodnotami srovnatelný s běžnými 
jogurty. Navíc vychází nejlevněji – 500 g 
stojí  42,90  Kč,“  doplňuje  Renata 
Maierl.
Není  to  poprvé,  kdy  se  výrobek 

řady K-take  it veggie dočkal uznání. 
Například  hned  v  následujícím  roce 
po uvedení značky na trh zaujaly po-
rotu soutěže Volba spotřebitelů man-
dlová,  rýžová  a  sójová mléka,  která 
jako alternativa klasických mléčných 
výrobků získala ocenění Novinka roku 
v kategorii Speciální potraviny. Na vý-
běru nových produktů pro své obchody 
Kaufland spolupracuje i s Českou ve-
ganskou společností. 

Kromě privátní řady K-take it veg- 
gie nabízí Kaufland mnoho dalších ob-
líbených značek pro vegetariány a ve-
gany jako Alpro, Garden Gourmet nebo 

Lunter či vyhlášené bezmasé burgery 
Beyond Meat.

www.kaufland.cz
Relative PR & Consultancy, s. r. o.

Devátý rok spolupráce hyper-
marketů Globus s Českou federací 
potravinových bank vynesl úcty-
hodných 142 tun potravin. Globus 
tak pomáhá lidem, kteří nemají 
na jídlo dostatek peněz, a zároveň 
tím zamezuje plýtvání potravinami. 
Téměř denně z jeho patnácti hy-
permarketů putují do potravino-
vých bank základní potraviny, jako 
je výživa pro děti, mléčné výrobky, 

ovoce a zelenina, nealkoholické 
nápoje, pečivo, vejce nebo sýry. 

Hypermarkety  Globus  se  snaží 
pravidelně pomáhat prostřednictvím 
České federace potravinových bank 
potřebným.  Od  roku  2011 Globus 
poslal touto cestou lidem na hranici 
chudoby stovky tun potravin. „V ro-
ce  2019  jsme  věnovali  potravino-
vým bankám o 15 tun zboží víc než 

v předchozím roce. Daří se nám totiž 
při stejném objemu prodejů rozšiřovat 
okruh trvanlivých potravin vhodných 
k  darování. Chceme  s  potravinami 
nakládat  dlouhodobě  udržitelným 
způsobem,“  říká  Rita  Gabrielová, 
vedoucí externí komunikace Globus. 
Potraviny ještě před vypršením data 
spotřeby neprodává Globus ve slevě, 
ale včas je poskytne přes potravinové 
banky sociálně potřebným lidem. 

Podle Veroniky Láchové, ředitel-
ky  České  federace  potravinových 
bank,  je Globus  v  darování  velmi 
efektivní. „Pravidelný sběr potravin 
z obchodů zajišťuje trvalý přísun po-
travin potřebným. Globus je v dár-
covství štědrý. Díky takovým dodava-
telům můžeme podporovat lidi, kteří 
to nejvíce potřebují,“ řekla Veronika 
Láchová. 

Botticelli

Obliba veganských produktů stoupá. Ve srovnání rostlinných jogurtů 
vyšel nejlépe Veggiegurt značky K-take it veggie

Globus věnoval v roce 2019 potravinovým bankám 
rekordních 142 tun potravin 

Svaz minerálních vod jako sdružení 
producentů minerálních vod v České 
republice důrazně nesouhlasí s roz-
hodnutím Vlády České republiky na-
výšit poplatek za odběr podzemní 
minerální vody ze stávajících 6 Kč 
na dvojnásobek, tj. 12 Kč/m3. Toto 
zvýšení nelze v daném kontextu vní-
mat jinak než pouze jako snahu vlá-
dy získat co nejsnazší cestou další 
prostředky do státního rozpočtu, 
kde zřejmě chybí. 

Jednoduché rozhodnutí o změně na-
řízení vlády a během okamžiku jsou tu 
nové příjmy státního rozpočtu. Přínos do 
státního rozpočtu z poplatku v nové výši 
představuje cca 36 milionů Kč, přičemž 
tato částka odpovídá 0,002281224 % 
příjmů státního rozpočtu. Kvůli  takto 
bagatelnímu příjmu však stát poškozu-
je sektor produkce zdravých potravin 
a  nepřímo  zdaňuje  zdraví  prospěšné 
nápoje; zatímco zbytek světa přemýšlí, 
jak zdanit nápoje méně zdravé s vyso-
kým obsahem cukru. 
Nejedná se o první skokové zvýše-

ní. Od roku 2014 se poplatky postupně 

zvýšily o 400 %. To vše pod argumen-
tem, že sektoru balených minerálek se 
„dobře daří“, takže je mu třeba odčer-
pat nějaké finanční prostředky. Žádný 
jiný výrobní  sektor nečelí  takovému 
tlaku ze strany vlády. 
Výsledkem tohoto procesu hledání 

„rychlých peněz“ je poplatek za odběr 
minerální vody, který je tak v České re-
publice nejvyšší z celé Evropské unie. 
V Německu je poplatek za 1 m3 8,40 Kč, 
v Polsku 7,60 Kč, v Maďarsku 4,05 Kč. 
V České republice 12 Kč. Konkurenč-
ní nevýhoda na společném evropském 
trhu je evidentní. 

Při  přepočtu  českého  poplatku  na 
skutečně odebrané množství podzem-
ní  minerální  vody  dosahuje  popla-
tek výše 45 Kč/m3  (to ostatně uvádí 
i  sama  důvodová  zpráva  ke  změně 
vládního  nařízení).  Tak  vysoký  po-
platek  nemají  ani  sousedé  na  Slo-
vensku. Tam je sice poplatek ve výši  
17 Kč/m3,  ovšem  právě  jen  za  sku-
tečně  odebrané množství  vody.  Slo-
venští  producenti  tak mají  poplatek 
2,5x nižší než výrobci v České repub- 
lice. 
Je cílem vlády poškozovat domácí 

výrobce  potravin? Mají  spotřebitelé 

upřednostňovat minerálky z exportu? 
Podle rozhodnutí o zvýšení poplatků 
se to tak jeví. 
Výrobci minerálních vod sdružení 

ve Svazu minerálních vod se právem 
obávají, co přijde příště. Přijdou spe-
ciální kategorie poplatků podle obsahu 
zdraví prospěšných látek?
Zbývá  jen víra ve vládu zdravého 

rozumu. Snad se už nebude opakovat 
situace, že pro získání dalších peněz do 
státního rozpočtu zvolí stát cestu nej-
menšího odporu. 

Svaz minerálních vod, z. s.

Svaz minerálních vod nesouhlasí s rozhodnutím Vlády

http://www.lidl.cz
http://www.kaufland.cz
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POZVÁNKA

Tereos TTD Cukr Česká Republika, 

Stánek č. 111, pavilon V. 

Těšíme se na vaši návštěvu. 

vedoucí skupina ve výrobě cukru a lihu 
si vás dovoluje v rámci potravinářského veletrhu Salima 2020 
pozvat na svůj stánek. 

Salima 2020, 20.–23. dubna 2020, BVV Brno
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Ceny vepřových výrobků nadále rostou,  
zákazníci požadují vyšší kvalitu

Africký mor prasat doslova zpustošil trh 
s vepřovým masem a následkem této sku-
tečnosti začaly celosvětově růst ceny toho-
to produktu. Odborníci odhadují, že v rámci 
Evropy zůstanou vysoké minimálně do roku 
2020, v Asii pravděpodobně ještě déle. 

Nejvíce mor zasáhl Čínu, kde se cena za kilo-
gram vepřového zvedla o více než 70 %. Zdra-
žení se nevyhýbá ani České republice, neboť co 
se týče produkce vepřového, ale i uzenin a dal-
ších masných produktů z něj vyrobených, ne-
ní náš trh soběstačný; 30–50 % výrobků k nám 
putuje  ze  zahraničí. Podle prezidenta Agrární 
komory  Zdeňka  Jandejska  narostou  ceny  asi  
o 10–20 %.
Současně  s  nárůstem  cen  roste  i  očekává-

ní spotřebitelů, kteří se více zajímají o kvalitu 
potravin,  jež  nakupují.  Mnohdy  ale  nemají 
dostatek  informací,  podle  nichž  se  mohou 
rozhodovat. Výrobci proto radí bedlivě sledovat 
etiketu zboží a zaměřit se na důležité aspekty, 
jako je obsah masa, soli, aditiv, dusitanů a způ-
sob výroby. 

mobilní aplikace  
odhalí ZáVadná „éčka“

Nelze říci, že v kvalitních uzeninách musí být 
vždy téměř stoprocentní zastoupení masa, proto-
že pro získání typické chuti jsou zapotřebí i další 
suroviny – vždy by však měly být přírodního pů-
vodu a v té nejvyšší kvalitě. Pro rozpoznání kva-
litních uzenin platí, že obsahují více než 80 % 
masa, a to i klobásky či párky. Zároveň by ne-
měly obsahovat více než 2,5 % soli. Ačkoliv se 
jedná o kvalitní a přírodní konzervant, který má 
v uzeninách své místo, neměl by být zastoupen 
ve  velkém množství.  Důležitým  ukazatelem 
kvality  je  rovněž absence aditiv. Ne všechny 
přídavné  látky,  lidově zvané „éčka“,  jsou ov-
šem škodlivé. Okamžité informace o jejich zá-
vadnosti mohou poskytnout i mobilní aplikace, 
například iEcka, která je volně dostupná ke sta-
žení. Vedle aditiv by neměly uzeniny obsahovat 
ani dusitany. Ty společně se solí konzervují vý-
robek, stojí za jeho pěknou a někdy až nepřiro-
zenou barvou. Ačkoli je podle potravinářských 
odborníků  jejich  nízké  procento  v  produktu 
dokonce zdraví prospěšné, neboť působí proti 
množení nežádoucích mikroorganismů, kvalitní 
uzeniny se obejdou bez nich. Posledním ukaza-
telem je způsob výroby. Od vstupu ČR do Ev-
ropské unie přestaly platit oborové a podnikové 
normy, proto  je pouze na rozhodnutí výrobce, 
jaké  receptury bude využívat.  Je zapotřebí  se 

proto zajímat, zda byla uzenina vyrobena podle 
tradičních receptur.

odborníci Varují 
před šunkoVými náhražkami

Na rozdíl od uzenin by kvalitní šunka měla 
obsahovat více než 90 % masa a  také by měla 
mít odpovídající barvu a konzistenci. Dle Vy-
hlášky o požadavcích na maso a masné výrobky 
se šunky rozdělují do tří  jakostních tříd. Šunka 
nejvyšší  jakosti musí  být  vždy  celá vyrobena 
z celého svalu, obsahuje minimálně 16 % sva-
lové bílkoviny, a naopak nesmí obsahovat žádné 
přídavné látky, jako je vláknina, barviva, škrob, 
rostlinné či  jiné živočišné bílkoviny. Výběrová 
šunka musí  být  rovněž  celosvalová,  obsahuje 
alespoň 13 % svalových bílkovin a opět nesmí 
obsahovat žádné přídavné látky. Šunka standard-
ní musí obsahovat alespoň 10 % svalové bílkovi-
ny, omezení pro přídavné látky však neexistuje. 
Kromě uvedených tříd jakosti se šunky dále dělí 
i podle typu zpracování, například na šunku od 
kosti, dušenou nebo konzervovanou. Na trhu se 
také objevují šunkové náhražky, které obvykle 
nesou označení cihla nebo nářez, ty ale nesplňu-
jí zákonem stanovené normy na výrobu šunky. 

na čem si češi 
nejraději pochutnáVají?

Sortiment vepřových uzenin je v dnešní době 
široký a nabízí celou řadu typů masných výrob-
ků. „Z uzenin se u nás nejvíce prodává šunka 
dušená z kvalitní svaloviny, oblíbená je  i mor-
tadella (jemný měkký vepřový salám, pozn. red.) 
s pistáciemi, následují sušené šunky parmská ne-
bo rubino,“ říká Libuše Kompasová z prodejny 
La Formaggeria Grand Moravia na pražských 
Vinohradech, kam jsou dováženy uzeniny pře-
devším z  Itálie. Stále větší oblibu si u Čechů 
získávají  rovněž  fermentovaná masa,  jako  je 
proscuitto. „Kvalitní prosciutto crudo pozná-
te především podle délky zrání. Ta se obvykle 
pohybuje okolo jednoho roku,  jsou ale  i šunky, 
které zrají 24 měsíců,“ vysvětluje Dana Švan-
dová, zástupce společnosti Brazzale, která v ČR 
síť prodejen La Formaggeria Gran Moravia pro-
vozuje. I u pršutů nebo sušených šunek, jež jsou 
k dostání v běžných potravinových řetězcích, je 
nutné dát pozor na složení. Kromě aditiv, kte-
rá po celé Evropské unii nesou stejné označení, 
jednoznačně platí, že čím méně přídavných látek 
produkt obsahuje, tím je kvalitnější.

Adéla Steinová,
guideline

Při výběru tradičních italských potravin 
– uzeniny nevyjímaje – je vhodné se řídit 
těmito zkratkami, které jsou na produktech 
uvedeny:

–   DOP (Denominazione di Origine Protetta): 
V překladu označení chráněného původu, 
je pro spotřebitele zárukou nejvyšší možné 
kvality a garancí splnění nejpřísnějších no-
rem s tím, že všechny fáze výroby se mu-
sejí odehrávat v daném regionu. Produkty 
se známkou DOP jsou například: prosciutto 
crudo di Parma, Parmigiano Reggiano, Gra-
na Padano, Pecorino Romano.

–  IGP (Indicazione  Geografica  Protetta): 
V  překladu chráněné  zeměpisné  označení. 
I toto označení je zárukou vysoké kvality pro-
duktu, oproti DOP ale stačí, aby se jen některé 
výrobní procesy odehrávaly v daném regio-
nu. Tuto známku nosí například: speck z Alto 
Adige, buvolí mozzarella z Kampánie nebo 
rajčátka Pachino.

–  STG (Specialità Tradizionale Garantita): 
V  překladu  chráněné  tradiční  speciality, 
garantují  dodržení  zavedených výrobních 
postupů, místo původu už však nezaručují. 
Patří mezi ně například sýr mozzarella nebo 
neapolská pizza.

jak poZnat kValitu potraVin?

 Setkání pracovníků bývalého Masokombinátu Klatovy  Mvdr. zdeněk galíček – řezník dvou kontinentů, 
oslavil pětaosmdesátku  v Čr je letos druhé ohnisko ptačí chřipky, v komerčním velkochovu na pardubicku musí 
vybít přes 100 tisíc kusů drůbeže  za životní cestou Eduarda Kazdy  Statistika – 4. čtvrtletí a rok 2019

Ve střehu musejí být především chovate-
lé drůbeže, neboť ptačí chřipka, tj. aviár-
ní influenza, je snadno přenosná, a zhruba 
80 % nakažených ptáků nemá šanci pře-
žít. Letos jde o vysoce patogenní AI, subtyp 

H5N8. Zato chovatelé papoušků, po-
případě dalších exotických ptáků, kte-
ří chovají ptáčky v uzavřených prostorách,  
tedy prakticky bez kontaktu s vnějším pro-
středím, mohou být celkem klidní, i když 
opatrní. Podle Komory veterinárních léka-
řů nebyl dosud v ČR u exotů diagnostikován 
žádný případ onemocnění ptačí chřipkou.

Je prokázáno, že virus aviární  influenzy mů-
že v prostředí šířit zejména vodní ptactvo, avšak 
do chovů drůbeže, zejména do malochovů, se 
nedostává přímým kontaktem, ostatně komu by 
přistávali na dvorku nemocní vodní ptáci? Spíše 

je pravděpodobné, že k zavlečení nákazy může 
dojít prostřednictvím krmiva či podestýlky kon-
taminované trusem nemocných ptáků, popřípadě 
se tam dostane na botách chovatele při návratu 
z prostředí, kde je vyšší riziko výskytu onemoc-
nění.
Ještě k papouškům: Za prvé, papoušci jsou vů-

či ptačí chřipce málo vnímaví, a kdo má doma  
v kleci  jednoho  či  dva, může být  celkem bez 
obav. Za druhé, možnost nákazy nicméně nelze 
zcela vyloučit, zejména u chovatelů, kteří mají 
venkovní voliéry, a navíc blízko vodních toků, 
tam by mohlo dojít k přenosu nákazy prostřed-
nictvím trusu nemocných ptáků. A  jisté  riziko 

hrozí u chovů australských papoušků, kteří jsou 
celoročně venku. Zde je na místě voliéry zastře-
šit a zakrýt, aby se zabránilo přímému kontaktu 
s okolním prostředím.
Pokud však jsou chovatelé obezřetní, a dodržu-

jí zásady zoohygieny, je riziko minimální, sděluje 
Komora veterinárních lékařů. Samozřejmě však 
je nezbytné neprodleně kontaktovat veterinární-
ho lékaře při výskytu charakteristických příznaků 
chřipky, jako je malátnost, překrvení sliznic, výtok  
z očí, rozčepýřené a neupravené peří apod.

Josef Duben,
PR KVL

Kdo se bojí aviární influenzy?
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Kamille s. r. o., 
v pláni 11/25, 142 00 praha 4, cz

Kontakt: ing. pavel Heřmánek
Tel.: +420 222 233 356, fax: +420 222 233 311, mobil: 602 204 104

kamille.sro@gmail.com

www.kamille-livestock.com

Firma kamille s. r. o. 

zajišťuje vývoz 
a dovoz živých zvířat.

Společnost má dlouholetou tradici v oboru 
a při své obchodní činnosti upřednostňuje spolehlivost  

a seriózní obchodní vztahy se svými partnery.

konkrétně nAbízíMe:
– výkup jatečního skotu a prasat za účelem exportu, 

– výkup zástavového skotu k výkrmu.

Máme svoje stálé obchodní partnery 
a rádi Vás přivítáme do tohoto společenství.

S důvěrou se na nás obraťte!
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V  lednu  se  uskutečnilo  tradiční  setkání 
bývalých  pracovníků MK Klatovy,  tento-
krát  v Klatovské  restauraci Na Bidle.  Se-
tkání organizoval a zahájil bývalý pracov-
ník masokombinátu pan Josef Max. Po jeho 
krátkém úvodu předal slovo tehdejšímu vý-
robně  technickému náměstkovi panu Anto-
nínu Kozákovi. Ten všechny přivítal a velmi 
ocenil tuto tradici. Vzpomněl, že je to právě  
10  let  od  ukončení  činnosti MK Klatovy. 
Vyzdvihl účast věrných pracovníků řeznic-
kého řemesla a pak se vzpomínalo, a  to ne-
jen  na  práci  v  samotném masokombinátu, 
ale  i v dalších provozech v Janovicích nad 
Úhlavou, Sušici a Domažlicích. Vzpomínalo 
se na práci v různých úsecích masokombiná-
tu – jatky, bourárna, masná výroba, ale i ne-
zbytná údržba, však si všech 142 účastníků 
tohoto setkání sedlo ke stolům právě podle 
jednotlivých pracovišť. A bylo na co vzpo-
mínat. Z pracovní činnosti  to byly úspěchy 
promítnuté v ocenění masokombinátu  jako 

závodu  vzorné  jakosti,  které  vedly  nako-
nec ke schválení pro export do EU. Přidě-
lené  číslo CZ 82  si  brzy  vydobylo  uznání 
několika  po  sobě  jdoucích  kontrol  zahra-
ničních  inspektorů. Byla oceňována zejmé-
na řemeslná zručnost,  fortel a v neposlední 
řadě vysoká úroveň hygieny, a  to na všech 
výrobních úsecích. Ale vzpomínalo se  i na 
společenské  akce,  zejména  plesy,  večírky 
organizované při  různých příležitostech, no 
přece,  jak kdosi podotkl:  „Nejen prací  živ 
je člověk…“ I to by mohlo být motto všech 
těch každoročních setkávání bývalých pra-
covníků masokombinátu, neboť na žádném 
nechyběla  „zpívaná“  za  hudebního dopro-
vodu. Opět  to byla,  jak většina  souhlasila, 
zdařilá společenská akce bývalých pracov-
níků Masokombinátu,  a  tak  si  při  loučení 
slíbili, že zase nejpozději za  rok se  těší na  
viděnou. 

Antonín Kozák, bývalý výrobně-technický 
náměstek MK Klatovy

Setkání pracovníků bývalého Masokombinátu Klatovy

Tradiční setkání pracovníků Masokombinátu Klatovy se konalo v sobotu 11. ledna 2020. Setkávají se tak již pravidelně, aby zavzpomínali na časy, které v něm prožili. Většina se nemůže 
smířit s krachem prosperujícího exportního provozu, ke kterému došlo před 10 lety Fota: Klatovský deník / M. Kilián



Zdeněk Galíček naplnil svůj profesní život 
v masném oboru pomocí nezměrné píle a od-
bornosti. Vyučil se řezníkem a uzenářem a vy-
studoval střední školu. Učitelé a později i jeho 
šéfové v masném oboru brzy poznali kvality 
mladého muže, a tak se rychle dostával do ří-
dících pozic. 

Jeho profesní činnost byla nejvýraznější při 
dostavbě a uvádění do provozu v  té době nej-
většího českého masného závodu – Masokom-
binátu Ostrava-Martinov. Jednalo se o období, 
kdy vedoucí pracovníci  tohoto nového závodu 
neměli u nás k dispozici žádné řídící, technické 
ani technologické vzory. K tomu byl v Ostravě 
a okolí  ještě nedostatek pracovníků. Do velmi 
obtížné situace se dostal mladý Zdeněk a  jeho 
spolupracovníci zadaným úkolem – zprovoznit 
výrobní střediska nového závodu a zajistit zá-
sobování velké a náročné oblasti Severomorav-
ského kraje. V takto tvrdém pracovním prostředí 
se pohyboval ve své době náš oslavenec. Nutno 
však dodat, že úspěšně.
Zdeněk Galíček  již  jako osvědčený vedoucí 

pracovník dostal  v  roce 1970 v  rámci výběru 
expertů pro zahraniční pomoc nabídku praco-
vat v africké Etiopii, a to přímo v Addis Abebě. 
Výjimečnou nabídku přijal. Jednalo se o řízení 
a rozvoj masného zpracovatelského závodu včet-
ně obchodní činnosti. Toto významné postavení 
českého experta přinášelo s sebou mimo jiné ta-
ké řadu společenských povinností, které výborně 
spolu s profesními úkoly zvládal. Svědčí o tom 

skutečnost,  že po plánovaném pobytu v Etio-
pii v  letech 1971 až 1973 dostal další nabídku 
na expertní činnost, avšak do  jiného afrického 
státu. Tentokrát  to byla Zambie. Dá se říci, že 
v Lusace nepřišel k hotovému. Jeho zaměstnava-
tel mu dal volnou ruku s tím, že si má všechno 
vybudovat sám, včetně výstavby nového závodu. 
Druhá, opět úspěšná mise trvala do roku 1990. 
Také v tomto období se pohyboval v nejvyšších 

společenských kruzích hostitelské země, o čemž 
svědčí  i  jeho  setkání  s  prezidentem  Zambie  
Dr. Kaundou při příležitosti velkého svátku – 
Dne nezávislosti.
Po návratu do vlasti se Zdeněk Galíček ujal 

řízení závodu, v němž profesně vyrostl a který 
důvěrně znal – Masokombinátu Ostrava-Mar-
tinov. Zúčastnil se aktivně všech národohospo-
dářských změn včetně privatizačního procesu. 

Není  bez  zajímavosti,  že  produkci masokom-
binátu obohatil o lahůdkářskou výrobu a neob-
vyklé speciality, které byly spolu s  tradičními 
výrobky úspěšně prezentovány v nových, mo-
derně  zařízených  reprezentačních  prodejnách  
podniku.
Od založení naší stavovské organizace půso-

bil  jubilant v jejím vedení, zpravidla jako mís-
topředseda představenstva. Je obdivuhodné, že 
přes  velkou  vzdálenost  z Ostravy  se  účastnil 
všech jednání představenstva a dozorčí rady na-
šeho svazu, konaných převážně v Praze. Svoji 
výraznou stopu také zanechal na řadě přehlídek 
masných výrobků, kde se  jím řízená organiza-
ce  pravidelně  úspěšně  prezentovala  širokým 
sortimentem kvalitních výrobků. Vzhledem ke 
zkušenostem a  dobrým  jazykovým znalostem 
zastupoval náš svaz v mezinárodní organizaci 
zpracovatelů masa CLITRAVI. Náš oslavenec 
nesložil ruce do klína ani po odchodu do důcho-
du. Milovníky  řeznicko-uzenářského  řemesla 
potěšil svým dobrodružným seriálem o pobytu  
v Africe.
Co k pestré činnosti jubilanta dodat. Snad jen 

poděkování za úspěšnou činnost v rámci českého 
masného průmyslu a dobrou reprezentaci naší 
vlasti v zahraničí.
Vážený pane doktore, milý Zdeňku. Přejeme 

Ti mnoho zdraví, pohody a radosti z práce, kterou 
jsi pro náš masný obor vykonal.

 Za zakladatele naší stavovské organizace  
a starší řezníky Josef Radoš

Mezi českými řezníky a uzenáři nenajdeme 
většího milovníka masného oboru, než byl náš 
přítel Eda Kazda,  který došel  na  konec  své 
životní cesty v  lednu  tohoto roku. Přesto, že 
prošel dlouhým obdobím různě se transformu-
jícího národního hospodářství, v němž zastával 
i vysoké řídící  funkce, zůstal ryzím řezníkem  
a uzenářem. 
Vyrůstal v řeznickém prostředí a své řemes-

lo důkladně poznal od základu jako učeň, ab-
solvent Střední průmyslové školy technologie 
masa v Praze a později i jako vedoucí pracov-
ník v několika organizacích v masném oboru. 
K  vyvrcholení  jeho  odborné  činnosti  došlo 
úspěšným uvedením do provozu Masokombi-
nátu Česká Skalice a dále vedením velké stát-
ní organizace, podniku Východočeský průmysl  
masný. 
Je o něm známo, že se i v době, kdy navazo-

val na rodinnou tradici v Úpici, uměl při říze-
ní své provozovny a obchodu správně otáčet. 
Výroba  vyhlášených masných  výrobků  byla 

pro něj nejen dřinou,  jak to u našeho řemes-
la bývá, ale také radostí, snad i rozkoší. Kdy-
koliv mezi námi přišla řeč na výrobu uzenář-
ských výrobků, jeho oči zazářily. O příkladném 
vztahu k uzenářské výrobě a velkých odbor-
ných znalostech nejlépe svědčí skutečnost, že 
zvládl  i  technologii výroby náročných trvan-
livých výrobků studenou cestou, včetně suše-
ných mas, z nichž některé druhy uvedl na trh  
jako autor.
S naším přítelem Edou Kazdou jsme se se-

tkávali na všech akcích pořádaných různými 
odbornými organizacemi, což svědčilo o jeho 
velkém zájmu o novinky v oboru. Přítomnost 
na těchto setkáních vždy obohatil jak svými za-
svěcenými poznatky z oboru, tak zejména svým 
šarmem a optimismem, pro který jsme ho měli 
rádi. Při našich posledních setkáních z něj či-
šela radost z dalšího pokračování a prosperity 
rodinné firmy pod vedením jeho úspěšné dcery 
Šárky. 

 Josef Radoš

Za životní cestou Eduarda Kazdy

17. 2. – Státní veterinární správa (SVS) 
vyhlásila letošní druhé ohnisko ptačí chřip-
ky v České republice. Ohnisko nákazy se na-
chází ve velkochovu drůbeže společnosti Mo-
ras Moravany v obci Slepotice na Pardubicku. 
Jde o vysoce patogenní subtyt H5N8, smrtel-
ný pro ptáky, nicméně jeho přenos na člově-
ka nebyl dosud zaznamenán. 

Chovatel nahlásil zvýšený úhyn v chovu 7500 
krůt, z  toho během tří dnů (od pátku 14. 2. do 
neděle 16. 2.) uhynulo 1300 kusů. Hynoucí drů-

bež navíc vykazovala příznaky svědčící o tom, že 
by mohlo jít o ptačí chřipku. Úřední veterinární 
lékaři na místě neprodleně odebrali vzorky uhy-
nulé drůbeže k laboratornímu vyšetření a přijali 
opatření k zamezení možného šíření nebezpeč-
né nákazy z chovu. Vyšetření uhynulých kusů 
provedené ve Státním veterinárním ústavu Praha 
potvrdilo, že jde o vysoce patogenní subtyp ptačí 
chřipky H5N8. V hospodářství se nachází  také 
zhruba 130 000 kusů brojlerových kuřat.
„Celý  areál  firmy  byl  neprodleně  uzavřen, 

u vjezdu bude  instalována dezinfekční smyčka 
tak, abychom zabránili rozšíření choroby mimo 
areál.  Veterináři  začnou  s  utrácením  veškeré 
drůbeže,  ta potom bude bezpečně zlikvidována 
v asanačním podniku,“ řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman.
Zbývající drůbež v chovu bude utracena a při-

jmou se další opatření, aby se nákaza nešířila. 
„Podobně jako v případě prvního ohniska, které 
se nacházelo ve Štěpánově nad Svratkou v Kraji 
Vysočina, bude vytyčeno tříkilometrové ochranné 
pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V nich 
bude omezeno přemísťování drůbeže, budou pro-

vedeny soupisy chovů a přijata další mimořádná 
veterinární opatření. Zároveň pokračuje šetření, 
jehož hlavním cílem je zjistit,  jak se nákaza do 
chovu dostala,“ uvedl ústřední ředitel Státní ve-
terinární správy Zbyněk Semerád. 
Vzhledem k příznivé nákazové situaci okolo 

ohniska na Vysočině a uplynutí třicetidenní lhů-
ty od jeho vyhlášení, oznámením na příslušných 
úředních deskách skončí mimořádná veterinární 
pro uzavřená pásma okolo ohniska ve Štěpánově 
nad Svratkou.
Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza ku-

ra domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů, perna-
té zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptac-
tva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně 
žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména 
trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření 
krmiva či vody kontaminované  trusem infiko-
vaných ptáků. Vysoce patogenní viry aviární in-
fluenzy způsobují u ptáků vysokou nemocnost 
a velké úhyny. V chovech drůbeže tím způsobují 
významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty.
Základním  preventivním  opatřením  je  (po-

kud možno) chov drůbeže v uzavřených objek-

tech a zabránění kontaktu s volně žijícími ptá-
ky. U chovů, kde není možné zajistit umístění 
v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, 
která minimalizují rizika kontaminace vody, kr-
miva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, 
například umístit vodu a krmivo pod přístřešek, 
zabránit pohybu na vodních plochách, kde jsou 
volně žijící ptáci. Dalším možným opatřením je 
zasíťování výběhů apod. V případě podezření na 
výskyt nákazy, což je zvýšený úhyn drůbeže, ná-
hlý pokles snášky nebo příjmu krmiva, nahlásit 
na krajskou veterinární správu.
Chovatelé mají ze zákona garantovanou náhra-

du za utracená zvířata a MZe jim také proplácí 
veškeré účelně vynaložené náklady, které vyply-
nou z opatření nařízených na místě. Žádosti o ná-
hradu je nutné podat do 6 týdnů od utracení zvířat. 
Veškeré informace jsou uvedeny na webu Mini-
sterstva, kde jsou i kontakty na příslušné pracov-
níky, kteří chovatelům v případě potřeby poradí.

www.svscr.cz
Vojtěch Bílý, MZe,

Petr Majer, SVS

V ČR je letos druhé ohnisko ptačí chřipky, v komerčním velkochovu
na Pardubicku musí vybít přes 100 tisíc kusů drůbeže

MVDr. Zdeněk Galíček – řezník dvou 
kontinentů, oslavil pětaosmdesátku
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http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivocisna-vyroba/nahrada-nakladu-a-ztrat-vzniklych-v.html
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivocisna-vyroba/nahrada-nakladu-a-ztrat-vzniklych-v.html
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Výroba masa v závěru roku meziročně poklesla
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Ve 4. čtvrtletí 2019 se meziročně snížila 
výroba hovězího (19 226 tun; −3,1 %) a vep-
řového masa (53 914 tun; −2,1 %), výroba 
drůbežího se nepatrně zvýšila (42 566 tun; 
+0,5 %). Ceny zemědělských výrobců jateč-
ných prasat vzrostly na 46,46 Kč/kg v mase 
(+31,4 %). V roce 2019 se vyrobilo v Čes-
ké republice 450 774 tun masa (+0,8 %), 
z toho bylo 72 892 tun (+1,8 %) hovězího, 
209 604 tun (−0,6 %) vepřového a 168 044 tun 
(+2,3 %) drůbežího. Ceny zemědělských vý-
robců se u jatečného skotu mírně snížily 
(−2,7 %), naopak výrazně vzrostly ceny jateč-
ných prasat (+16,6 %) a jen nepatrně se zvý-
šily u jatečných kuřat (+0,7 %). 

porážky  
a Výroba masa

Ve 4. čtvrtletí 2019 bylo na jatkách poraženo 
63,3 tis. ks skotu, což je meziročně o 4,0 % méně, 
z toho bylo 27,1 tis. býků (+0,1 %), 26,7 tis. krav 
(−7,0 %) a 7,2  tis.  jalovic (−3,9 %). Vyrobeno 
bylo 19 226 tun (−3,1 %) hovězího masa. Na me-
ziročně nižší produkci se projevily nižší stavy bý-
ků ve výkrmu v předcházejícím pololetí, z části 
kompenzované nižším vývozem jatečných zvířat.
Porážky prasat  (596,0  tis. ks) ve 4. čtvrtletí 

meziročně opět mírně klesly (−1,6 %) a výroba 
vepřového masa dosáhla 53 914 tun (−2,1 %). 
Pokles  výroby  vepřového masa  navazoval  na 
mírně nižší stavy prasat ve výkrmu ve 3. čtvrtletí.
Podle statistického šetření Ministerstva země-

dělství ČR bylo v tomto čtvrtletí na jatkách pora-
ženo 65 501 tun drůbeže, což představuje výrobu 
42 566 tun drůbežího masa (+0,5 %).

ceny Zemědělských  
Výrobců jatečného skotu,  

prasat a kuřat
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu 

ve 4. čtvrtletí meziročně mírně klesly (−1,6 %). 
Jen malý pokles cen byl zaznamenán u jatečných 
býků (−0,7 %), jalovic (−0,8 %) a krav (−1,2 %), 
kdežto ceny jatečných telat se meziročně propad-
ly o 24,2 %. Průměrná cena jatečných býků byla 
45,90 Kč/kg v živém nebo 83,54 Kč/kg v jatečné 
hmotnosti.
Ceny  jatečných  prasat  ve  4.  čtvrtletí  byly 

o 31,4 % nad úrovní cen ve 4. čtvrtletí minulého 
roku a dosáhly průměrné hodnoty 35,74 Kč za 
kg živé hmotnosti nebo 46,46 Kč za kg jatečné 
hmotnosti. Vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí 
se průměrná cena v mase zvýšila o 1,97 Kč za kg.
Ceny jatečných kuřat se meziročně téměř ne-

změnily (+0,2 %). Výrobci prodávali jatečná ku-
řata I. třídy jakosti v průměru za 23,27 Kč za kg 
v živém.

rok 2019
skot a hoVěZí maso

V roce 2019 bylo na jatkách poraženo 238,8 tis.  
ks skotu (+1,0 %) a bylo vyrobeno 72 892 tun 
hovězího masa (+1,8 %). Tohoto mírného me-
ziročního navýšení výroby hovězího masa bylo 
dosaženo i přes klesající počty zvířat ve výkrmu, 
a to v důsledku sníženého vývozu a zvýšeného 
dovozu zvířat určených k porážce.
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu 

se v roce 2019 mírně snížily (−2,7 %), z  toho 
nejméně se změnily ceny krav (−1,9 %) a nejví-
ce ceny telat (−11,9 %). Ceny býků meziročně 
klesly o 2,5 %, ceny jalovic o 2,7 %. Průměrná 

cena, za kterou prodávali chovatelé vykrmené 
býky, byla 46,15 Kč za kg v živém nebo 84 Kč  
za kg  jatečné hmotnosti. V průběhu roku byly 
ceny jatečných býků stabilní, rozdíl mezi nejnižší 
(v září) a nejvyšší cenou (v únoru) byl 1,75 Kč/
kg v mase.
Podle předběžných výsledků statistiky pohybu 

zboží přes hranice1) v období od prosince 2018 
do listopadu 2019 se obrat obchodu s živým sko-
tem vyjádřený v početních jednotkách meziroč-
ně mírně zvýšil  (+2,0 %), ve finanční hodnotě 
se  téměř nezměnil (+0,3 %), a  to v souvislosti 
s poklesem cen vyvážených telat. Dovoz živé-
ho skotu (5,3 tis. ks) zůstal vzhledem k vývozu 
(243,9 tis. ks) trvale zanedbatelný. Na straně vý-
vozu převládala zvířata určená k dalšímu chovu 
(170,8 tis. ks), zvláště telata a mladý skot; vzros-
tl vývoz plemenných zvířat. Vývoz telat zůstal 
meziročně  téměř na stejné úrovni; v množství  
69,9  tis. ks (−0,3 %) se vyvážela převážně do 
Španělska, Nizozemska a Belgie. Mladého skotu 
se vyvezlo 68,0 tis. ks (+8,0 %), nejvíce do Tu-
recka, Slovinska a Chorvatska. Vývoz jatečných 

zvířat klesl na 73,1  tis. ks (−7,1 %) a  tradičně 
směřoval do Rakouska a Německa.
Schodek pohybu zboží přes hranice s hovězím 

masem se meziročně mírně prohloubil. Dovoz 
hovězího masa se zvýšil na 40 640 tun (+6,8 %), 
jeho vývoz vzrostl na 12 725 tun (+10,3 %). Do-
vezené maso pocházelo především z Nizozem-
ska, Německa, Polska a Irska, vývozy směřovaly 
hlavně na Slovensko, ale  také do Nizozemska 
a Polska.

prasata  
a VepřoVé maso

V roce 2019 bylo v ČR poraženo 2 300,6 tis. 
prasat (−0,4 %) a vyrobeno 209 604 tun vepřo-
vého masa (−0,6 %). Meziročně téměř stabilní 
výsledek za sebou skrývá snížené stavy prasat ve 
výkrmu kompenzované nižším počtem jatečných 
prasat vyvezených do zahraničí.
Ceny zemědělských výrobců  jatečných pra-

sat  zaznamenaly  v  roce  2019 prudký vzestup 
(+16,6 %). Zatímco v 1. čtvrtletí byly ještě pod 
úrovní předcházejícího roku, od dubna se začaly 

zvyšovat a tento trend pokračoval až do konce ro-
ku. Průměrná cena byla 31,82 Kč/kg v živém ne-
bo 41,36 Kč v mase. Rozdíl mezi nejnižší (v břez-
nu) a nejvyšší cenou (v prosinci) byl 13,27 Kč 
za kg jatečné hmotnosti.
Ve statistice pohybu zboží přes hranice1) s ži-

vými prasaty pokračoval  trend zvyšování  jeho 
aktivního  salda. Meziročně  se  propadl  dovoz 
živých  prasat  v  důsledku  výrazného  poklesu 
dovozu selat (na 103,6 tis. ks; −34,9 %). Dová-
žela se  tradičně z Dánska a Německa. Naopak 
vývoz selat se zvýšil na 173,0 tis. ks (+26,4 %) 
a směřoval do Maďarska, na Slovensko, do Ně-
mecka, Rakouska a Rumunska. Prasata určená 
k porážce se téměř nedovážela a jejich vývoz se 
snížil na 251,9 tis. ks a 30 077 tun živé hmotnosti 
(−12,7 %). Vykrmená prasata se vyvážela hlavně 
na Slovensko, do Německa a Maďarska.
U vepřového masa se záporná bilance nepa-

trně zlepšila především meziročně nižším do-
vozem. Bylo dovezeno 270 204 tun vepřového 
masa (−3,0 %), hlavně z Německa, Španělska 
a také z Polska a Belgie, kdežto vyvezeno bylo 
pouze 28 147 tun (+0,6 %), převážná většina na 
Slovensko.

drůbež  
a drůbeží maso

V roce 2019 bylo podle statistického šetření 
Ministerstva zemědělství ČR na  jatka dodáno 
258 686  tun drůbeže,  což představuje výrobu 
168 044 tun drůbežího masa s mírným meziroč-
ním navýšením o 2,3 %.
Průměrná  cena  zemědělských  výrobců  ja-

tečných kuřat byla v roce 2019 nepatrně vyšší 
než v předcházejícím roce (+0,7 %). Během ro-
ku se s malými odchylkami pohybovala kolem 
23,18 Kč/kg živé hmotnosti, přičemž minimální 
byla v srpnu (22,28 Kč/kg) a maximální hned 
v září (24,12 Kč/kg).
Statistika pohybu zboží přes hranice1) s živou 

drůbeží vykázala kladnou bilanci jak v kategorii 
jednodenních mláďat,  tak jatečné drůbeže. Do-
voz jednodenních mláďat se meziročně nezměnil 
(7,8 mil. ks;−0,1 %),  jejich vývoz se však sní-
žil o 9,3 % na 103,1 mil. ks. Výraznější pokles 
byl zaznamenán u vývozu kachňat. Jednoden-
ní brojleři se vyváželi především na Slovensko, 
do Rumunska a Polska, kuřata nosného typu do 
Polska, Rumunska, Bulharska a Ruska. Vývoz 
kuřat a slepic určených k porážce vykázal ne-
patrné meziroční snížení o 0,8 % na 23 339 tun, 
které však v sobě zahrnuje snížení vývozu vykr-
mených brojlerů a zvýšení vývozu vyřazených 
slepic určených k porážce. Toto zboží směřovalo 
na Slovensko a do Polska.
Meziročně  nepatrně  nižší  schodek  pohybu 

zboží přes hranice s drůbežím masem byl způso-
ben mírným poklesem dovozu, přestože vývoz 
se také snížil. Ve sledovaném období se dovezlo 
108 995 tun (−5,6 %), nejvíce z Polska, ale také 
z Maďarska, a vyvezlo 18 445  tun (−18,4 %), 
hlavně na Slovensko, do Německa a Rakouska.

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou za-
hrnuty obchodní operace realizované osobami, které 
nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro 
Intrastat  nemají  ani  zpravodajské  jednotky  s  roční 
hodnotou odeslání a přijetí pod prahem 12 mil. Kč.

Český statistický úřad

Tabulka:  Výroba masa

Ukazatel Měřicí 
jednotka

Čtvrtletí/Rok  

4/2018 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019

Výroba masa 
celkem

tuny jat. 
hm. 117 323 108 674 114 015 112 320 115 766
%1) 102,8 99,9 102,2 102,7 98,7

z toho:

hovězí a telecí
tuny jat. 
hm. 19 834 18 456 17 788 17 442 19 226
%1) 109,1 106,0 104,0 101,1 96,9

vepřové
tuny jat. 
hm. 55 062 50 496 53 607 51 586 53 914
%1) 100,6 97,2 101,0 101,6 97,9

skopové a kozí
tuny jat. 
hm. 72 32 85 50 56
%1) 122,2 45,2 245,0 92,7 77,5

drůbeží
tuny jat. 
hm. 42 348 39 685 42 534 43 258 42 566
%1) 103,0 101,1 102,8 104,8 100,5

4 / maso – obchod – ekonomika 1 / 2 0 2 0
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Praha – Výkonný člen představenstva Aso-
ciace českého tradičního obchodu (AČTO) 
Pavel Březina nahradil v jejím čele od  
1. února 2020 jejího zakladatele a dlouhole-
tého předsedu Zdeňka Juračku. Ten byl před-
sedou AČTO od jejího založení v červenci 2014.

Pavel Březina, výkonný člen představen-
stva AČTO a zároveň předseda Svazu českých 
a moravských spotřebních družstev (COOP), 
nahradil od 1. února 2020 v čele Asociace čes-
kého  tradičního obchodu  jejího  zakladatele 
a dlouholetého předsedu Zdeňka Juračku. Ten 
se stal nově čestným předsedou.

„Asociaci předávám po všech stránkách 
v  dobré  kondici  a  s  vědomím,  že  zůstává 
v dobrých rukách. Novému předsedovi přeji 
hodně zdaru a pevné nervy, neb na něj če-
ká celá řada rozpracovaných úkolů i nových 
výzev. V oblasti českého maloobchodu jsem 
se pohyboval  celý  život,  jako  čestný před-
seda  zůstávám  tak  samozřejmě  k dispozici 
a  rád pomůžu  i  v budoucnu,“  říká Zdeněk  
Juračka.
Nového  předsedu  navrhl  právě  Jurač-

ka  a  vedení AČTO  jeho  návrh  jednomysl-
ně podpořilo. Nově zvolené představenstvo 
má před sebou v nadcházejícím tříletém ob-
dobí mnoho výzev, které souvisí především 
s podporou českého maloobchodu. Sám Bře-
zina si klade za cíl pokračovat v nastoleném 
směru, ať už jde o budoucnost českého ven-
kovského  maloobchodu  nebo  ekologická  
témata.

„Zakladateli naší asociace Zdeňku Jurač-
kovi patří velký dík za obrovské množství prá-
ce, které pro Asociaci a český obchod obecně 
udělal. Období, v němž mi předává funkci, je 
velmi turbulentní. Řešíme řadu klíčových té-
mat dotýkajících se budoucnosti českého ne-
závislého obchodu,  jako je například zákon 
o významné tržní síle či zákon o potravinách. 
Čelíme také spoustě ekologických výzev, na-
příklad snahám o zavedení zálohového systé-
mu na PET lahve či vypořádání se s jednorá-
zovými výrobky z plastu,“ uvádí nastupující 
předseda AČTO Pavel Březina.
Bohaté zkušenosti Pavla Březiny z práce 

ve spotřebním družstevnictví jsou pro Asoci-
aci významným motorem do dalších let. Jeho 
stálý boj o narovnání obchodních podmínek 
pro maloobchodní prodejce  a  jeho podpora 
obchodní obslužnosti  venkova  je  známá už  
z minulosti.

Březina střídá Juračku v čele 
Asociace českého tradičního obchodu (AČTO)

Certifikaci nezávislých prodejen podpořil vicepremiér Karel Havlíček

ACTO

Olomouc – Celkem šest nových prodejen 
získalo značku TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – 
CERTIFIKOVÁNO na olomouckém kongresu 
SAMOŠKA. Ocenění obchodníci tentokrát 
obdrželi certifikát kvality z rukou vice- 
premiéra a ministra průmyslu a obchodu 
Karla Havlíčka. Značkou TRADIČNÍ ČESKÝ 
OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO se tak aktuálně 
může pochlubit již 124 prodejen po celé  
republice.

Řady  certifikovaných  prodejen  se  tento-
krát  rozrostly o prodejny z maloobchodních 
sítí Hruška, Brněnka  a CBA  a  spotřebních 
družstev  Jednota Hlinsko  a Volyně. Asoci-
ace  českého  tradičního  obchodu  (AČTO), 
která značku udílí od roku 2017, chápe pro-
jekt certifikace jako jeden z nástrojů,  jak lze 
podpořit  české  nezávislé  prodejny.  Že  ty-
to snahy dávají smysl, dokládá  i  fakt, že se 
certifikaci  českých  prodejen  rozhodlo  no-
vě  podpořit  také  ministerstvo  průmyslu  
a obchodu.

„Chceme pomoci malým obchodům na ven-
kově. Aby se nevylidňoval,“ řekl v úvodu slav-
nostního udílení značky vicepremiér a ministr 
průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Čas-

to jsou totiž i společenským místem, zejména 
pro seniory. Na venkově nefunguje klasický 
byznysový model, malé obchody se  tam dají 
vnímat  jako  veřejná  služba. Chtěli  bychom 

tak vytvořit ucelený koncept podpory malých 
prodejen v obcích pod 500 obyvatel. Navazuje 
to na úspěšný model v krajích, jako je Pardu-
bický, Královéhradecký či Vysočina. Budeme 
se snažit vytvořit nástroj pro malé koloniály, 
aby měli  starostové obcí možnost  je finanč-
ně  podpořit.  Peníze  by  šly  od ministerstva 
i krajů a jednalo by se o zhruba 10–20 tisíc 
měsíčně na jeden koloniál. O dané věci jsme 
nedávno  jednali  s předsednictvem Asociace 
krajů a reakce byly velmi vstřícné a pozitiv-
ní,“ představil dále záměr ministerstva Karel  
Havlíček.
„Velmi si vážíme podpory ministerstva a ze-

jména pana ministra Havlíčka, který  je prv-
ním ministrem, který projevil zájem také o ob-
chod. Věřím, že naše dobrá spolupráce bude 
pokračovat i do budoucna, a budu rád, když 
pan ministr bude naše obchodníky oceňovat 
pravidelně,“ doplnil ministra Zdeněk Juračka, 
předseda AČTO.
Značka  TRADIČNÍ  ČESKÝ  OBCHOD 

–  CERTIFIKOVÁNO  usnadňuje  zákazní-
kům orientaci na českém trhu. Ukazuje, kte-
rá česká nezávislá prodejna poskytuje kvalit-
ní  služby,  sortiment, profesionální personál 
a české potraviny. Zákazníci  tak mají v cer-
tifikovaných prodejnách  jistotu,  že nakoupí 
dobře, kvalitně a „po česku“. Obchodníkům 
naopak dává zpětnou vazbu, nabízí  jim kon-
kurenční výhodu a možnost vyzvednout vlast-
ní úsilí. Kompletní přehled certifikovaných 
prodejen  naleznete  na www.acto.cz/certifi- 
kace.

 AČTO

originální značka kvality
pro český tradiční obchod

konkurenční výhoda 
a více spokojených zákazníků

detailní analýza
silných a slabých stránek
prodejny

praktické rady ke zlepšení

www.acto.cz
#actocz

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

ESKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

SKÝ OBC
H

O
D

E

Když mne po roce 1968 vehnali komu-
nisté jako nežádoucího rebela do lůna spo-
třebního družstevnictví, nastoupil jsem do 
Jednoty Praha-západ. Právě zde, na pozici 
číšníka, začalo mé první angažmá v druž-
stevnictví. Družstva tehdy byla nežádou-
cími institucemi, protože tvořila výjimku 
v pojmu socialistického vlastnictví. Druž-
stevní vlastnictví tak bylo trnem v oku 
hlavně těm, kteří hájili vlastnictví v rukách 
státu jako nedotknutelnou zásadu socialis-
tického zřízení. 

Přes všechna negativa a újmy z titulu vyčle-
nění nás osmašedesátníků ze skupin komuni-
stických elit mělo pro mne období normaliza-
ce jeden pozitivní rys. Družstva mi umožnila 
dokončit vzdělání, a dokonce i určitý kariérní 
růst, sice omezený kádrovou politikou komu-
nistů. Možná proto  jsem rád a vždy s chutí 
pracoval pro družstevní systém. A zaplať Bůh 
pracuji dodnes.
Nepříjemné roky až do nečekané sameto-

vé revoluce  jsem přečkal v různých pracov-
ních zařazeních. V éře devadesátých let jsem 
však začal dle svého rvavého a přímočarého 
naturelu růst ve vedoucích funkcích, a to jak 
v družstevnictví,  tak posléze  i v  institucích 
vnitřního obchodu. Intenzivně jsem hájil nejen 

družstva, ale zároveň celý český maloobchod 
před tvrdou konkurenční politikou nadnárod-
ních  řetězců  i nepříznivou vládní politikou, 
jejíž  legislativní  dopady  náš  maloobchod  
poškozují.

roZhodnutí s citem
Vždy jsem se v rozhodovacích procesech 

snažil – poučen vlastním životem – brát ohled 
na ty, kterých se má šéfovská rozhodnutí  tý-
kala. Ač některé mé kroky nebyly vždy zrov-
na populární, mým cílem bylo, aby dopady 
rozhodnutí byly vždy adekvátní dané situaci 
a snesitelné pro všechny, kterých se tyto ver-
dikty týkaly.
Postupně jsem tak dospěl do dnešních dnů, 

kdy jsem se s posledním lednovým dnem roku 
2020 rozloučil s  jednou ze svých posledních 
významných funkcí – s vedením Asociace čes-
kého tradičního obchodu (AČTO). Tu se mi 
společně s dalšími příznivci tradičního obcho-
du povedlo před sedmi roky založit. Vedení 
Asociace jsem předal, pevně věřím, do dob-
rých rukou.
Nyní budu fandit všem správným krokům, 

které povedou  toto velmi užitečné seskupe-
ní dál. Pevně doufám a věřím, že mezi elitu, 
která stále více rozhoduje o budoucnosti ne-
jen své vlastní, ale především a hlavně celého 

českého maloobchodu. Ten  totiž právě nyní 
prožívá velmi těžké a složité období. Mluví-
me o tlaku řetězců a nepříznivé platné legis-
lativě, která staví náš obchod do nevýhodné 
pozice v tvrdém soupeření s konkurencí, kte-
ré  se odehrává už  tak v napjatých podmín- 
kách.

nejen čestný předseda...
Jsem rád – a s potěšením jsem přijal, i když 

přiznávám i s trochou nostalgie – titul „Čestné-
ho předsedy Asociace“. Je to totiž nejen titul, 
ale i závazek. Podpora českého maloobchodu 
je má, jak se říká, srdeční záležitost, které jsem 
obětoval velký kus života. A jsem stále připra-
ven dle potřeby toto poslání plnit. 
Rád také zůstávám platným členem před-

stavenstva největšího a nejúspěšnějšího spo-
třebního družstva v republice – COOP Havlíč-
kův Brod. Stále se budu snažit pomáhat uspět 
i největší nákupní centrále v ČR,  tedy druž-
stva COOP Centrum, které jsem před 25 lety  
založil.
Aniž bych se vnucoval,  tak i nadále nabí-

zím své služby potřebným subjektům české-
ho maloobchodu. Rád pomohu nejen radou, 
ale  pochopitelně  i  přímou  angažovaností 
dle  potřeby  při  řešení  situací,  které  složi-
tý  český  trh  ještě  čekají. V  každém  přípa-

dě budu i nadále aktivní ve prospěch české-
ho – nejen družstevního – maloobchodního  
trhu.

Zdeněk Juračka, 
čestný předseda 
Asociace českého  

tradičního obchodu (AČTO)

Z pamětí matadora českého maloobchodu

Certifikát kvality pro Potraviny Racek, Týnec nad Labem
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Na kvalitu bezlepkových potravin klade trh 
přísné požadavky. Společnost Probio je jed-
ním z mála českých výrobců splňujících labo-
ratorní kritéria, která platí v zemích s přís-
nějšími bezlepkovými normami, jako např. 
USA nebo Kanada. Za svůj úspěch vděčí uni-
kátnímu bezlepkovému biomlýnu, jedinému 
svého druhu ve střední Evropě, a také vlast-
ní laboratoři, kterou provozuje přímo v místě 
výroby. Probio v polovině února 2020 zastu-
povalo české bezlepkové potraviny a ekolo-
gické zemědělství na světovém veletrhu Bio-
fach v německém Norimberku.

„Aby mohla  být  na  českém  trhu  potravina 
označena za bezlepkovou, nesmí množství lepku 
v ní překročit 20 mg na kilogram suroviny. Přibý-
vá však lidí, pro které není ze zdravotních důvo-
dů ani toto množství akceptovatelné,“ vysvětluje 
zakladatel firmy a ekologický zemědělec Martin 
Hutař. „Aby i oni měli možnost nakupovat mouky 
a další suroviny, snížili jsme díky moderním tech-
nologiím množství  lepku v části našich výrobků 
pod 5mg/kg,“ dodává. Toto množství odpovídá 
například méně než 5 zrnkům pšenice v kilogra-
movém balení čočky. Probio  je  jedním z mála 
českých výrobců schopných ho garantovat, navíc 
v biokvalitě. Vyrábí široký sortiment produktů, 
jako například kroupy, mouky, čirok či luskoviny, 
z nichž většina je vypěstována v ČR nebo v EU. 

„Tento úspěch vítají zejména zákazníci s vy-
sokou citlivostí na lepek a otevírá nám možnosti 
expanze na nové trhy,“ vysvětluje Martin Hutař. 
Zájem o kombinace bezlepkového složení a eko-

logického původu surovin na světovém i českém 
trhu poslední roky výrazně roste. 
„Návštěva Biofachu je vždy velkou inspirací, 

rozhled, co se děje v oblasti biopotravin ve světě 

a  jaké  jsou trendy. Letos se veletrh zaměřil na 
planetu a ekologické hledisko v souvislosti s do-
padem toho, co jíme na naši Zemi. Ekologické 
zemědělství je cesta péče o planetu, zero waste, 
bezobalový prodej, kompostovatelné obaly. Na 
našem stánku zaujaly mouky, bezlepkové potravi-
ny a minoritní plodiny jako jednozrnka či červená 
pšenice. Těší nás, že naše obaly s motivy zdravé 
čisté přírody se jednak líbí a také ukazují propo-
jení biopotravin se zdravou planetou. Je skvělé, 
že  to  lidé chápou,“  říká Barbora Hernychová, 
marketingová specialistka ze společnosti Probio. 
Biofach je největším veletrhem biopotravin 

na světě. Propojuje odborníky ze světa obchodu, 
zemědělství a zdravého životního stylu. K vidě-
ní a ochutnání jsou biopotraviny ze všech koutů 
světa, široká nabídka od čerstvých po mražené 
potraviny, mléčné  i masné výrobky,  pekařské 
výrobky, nápoje a produkty zdravé výživy. Le-
tošního Biofachu a s ním propojeného kosmetic-
kého festivalu Vivaness se zúčastnilo 47 000 pro- 
fesionálních nákupčích ze 136 zemí a celkem 
3792 vystavovatelů, což je rekordní počet v his-
torii veletrhu.
Českou expozici zaštiťovalo Ministerstvo ze-

mědělství a letos na ní představilo 17 výrobců 
potravin a drogerie. Součástí veletrhu byl dopro-
vodný program v podobě kongresu, zážitkových 
degustací a kulturního programu.

Roman Hrůza Agency, s. r. o.

Češi na světovém veletrhu Biofach představili bezlepkové biopotraviny

Martin Hutař na veletrhu Biofach před stánkem společnosti Probio

Velkoobchodní společnost CBA Nuget, kte-
rá je součástí Družstva CBA, na konci ledna 
zvítězila v soudním sporu se společností Fe-
rrero. Výrobce cukrovinek žaloval CBA Nuget 
kvůli údajnému nedodržení smluvních podmí-
nek, které se týkaly přítomnosti výrobků na 
prodejnách. Okresní soud v Šumperku však 
rozhodl ve prospěch velkoobchodní společ-
nosti, která tak má nárok na vyplácení zpět-
ných bonusů. Rozsudek není pravomocný a je 
možné se proti němu odvolat. Oba subjekty 

zároveň již dříve kvůli sporu ukončily vzájem-
nou spolupráci. 

Soudní spor mezi CBA Nuget a společností 
Ferrero se vedl o plnění obchodních podmínek, 
a z toho plynoucího vyplácení zpětných bonusů 
výrobcem cukrovinek. Podle žalující strany měl 
mít velkoobchod na bonusy nárok pouze v přípa-
dě, pokud bude ve vybraných prodejnách, které 
jsou součástí Družstva CBA, určitý minimální 
počet kusů zboží značky, a  to po celý rok bez 
možnosti výpadku. Okresní  soud v Šumperku 
však tuto interpretaci zamítnul.
„Smlouva hovořila pouze o konkrétním sorti-

mentu, který máme prodávat. To, že má být zboží 
na všech prodejnách k dispozici neustále, už však 
v kontraktu řešeno nebylo. Jsme každopádně vel-
mi rádi, že soud rozhodl v náš prospěch,“ uve-
dl  jednatel společnosti CBA Nuget a předseda 

Družstva CBA Roman Mazák. Proti verdiktu je 
možné se odvolat a podle Mazáka lze čekat, že 
tak druhá strana učiní.
Kvůli sporu oba subjekty již dříve rozvázaly 

vzájemnou spolupráci. Ta je i do budoucna prak-
ticky vyloučená. „Až do roku 2013 jsme zhruba 
20  let  spolupracovali  bez  jakýchkoliv  problé-
mů. Díky našemu velkoobchodu  jsme Ferreru 
v začátcích pomohli získat pozici na českém trhu. 
Jakmile se však stali silnými, přišli s obchodními 
podmínkami, které nás diskriminovaly ve vztahu 
k  zahraničním  řetězcům.  Nedohodli  jsme  se, 
nepodepsali smlouvu ani nespolupracovali. 
Změna  nastala  v  roce  2016,  kdy  jsme  našli 
nějaký kompromis, nicméně po roce a půl byla 
naše spolupráce opět ukončena,“ přiblížil genezi 
obchodního vztahu Roman Mazák.
Podle něj ukazuje i různé nastavení podmínek 

pro české obchodníky a zahraniční řetězce na to, 

že v Česku nemají tuzemští podnikatelé zastání 
proti gigantům. „Stát řeší obchodní sílu pouze 
v rámci České republiky. Tito giganti si tak s čes-
kými společnostmi mohou dělat, co chtějí. Na-
příklad požadují plnění, která nejsou ve smlou-
vě. Jediná varianta je tak s nimi neobchodovat,“ 
doplnil Mazák.
Družstvo CBA proto usiluje o to, aby připravo-

vaná novela zákona o významné tržní síle brala 
v potaz sílu v rámci celé Evropské unie, potažmo 
celého světa. Problémem je podle něj  také úlo-
ha antimonopolního úřadu, který v současnosti 
nezohledňuje tržní sílu mimo ČR a bere v potaz 
jen sortiment jako celek. To mimo jiné zname-
ná, že nebere ani ohled na konkrétnější skupiny 
položek, které nemají na trhu konkurenci a jsou 
v Česku i ve světě nenahraditelné.

LESENSKY.CZ s. r. o.

CBA zvítězilo v soudním sporu se společností Ferrero

  Další významné řetězce jsou v jednání
  DoDo s certifikovanými vozy testuje novou 

technologii chlazení
  Do konce roku logistický startup očekává 

rozšíření flotily až na 700 vozů

Praha – Logistický startup DoDo, spadající 
do portfolia investiční skupiny V-Sharp Micha-
la Menšíka, rozšiřuje svoji působnost v oblasti 
přepravy potravin. Po navázání spolupráce se 
všemi klíčovými hráči na trhu (Košík, Rohlík, 
TESCO) upevňuje svoji dominanci a zakládá 
specializovanou divizi DoDo Fresh. Ta se bu-
de dále soustředit na specifický a logisticky 
nejnáročnější segment rozvozu potravin s dů-
razem na automatizaci procesů. DoDo zároveň 
vyvíjí vlastní plánovací a komunikační plat-
formu s využitím analýzy dat v reálném čase.

Nová divize DoDo Fresh je přizpůsobena na mí-
ru doručování potravin. Flotilu tvoří certifikované 
vozy vybavené pro rozvoz jídla tak, aby byl zacho-
ván teplotní řetězec. Potraviny jsou převáženy ve 
speciálně navržených chladicích boxech s chladi-
cím médiem uvnitř. DoDo již testuje i variantu po-
užívanou například v leteckém průmyslu, kde je 
chladicí médium postupně dávkováno do chladi-
cího prostoru ve speciálně designovaných boxech.

DoDo Fresh aktuálně vozí  zákazníkům ob-
jednávky 1/4 celého  trhu e-shopů s potravina-
mi, a  to především v Praze spolu s přilehlými 
městy,  jako jsou Říčany, Beroun, Kladno, dále 
pak například v Brně, Plzni, Ostravě, Českých 
Budějovicích, Hradci Králové, Mladé Bolesla-
vi, Kladně, Kolíně a Prostějově. Svoje služby 
již rozšířil i do sousedního Slovenska, do Brati-
slavy a Žiliny, v plánu je také Polsko a Maďar-
sko. „Zájem o naše  logistické služby v oblasti 
rozvozu potravin  je obrovský, a proto  jsme se 

rozhodli  založit  specializovanou  divizi DoDo 
Fresh, ve které chceme dále inovovat,“ dodává 
Michal Menšík, CEO logistického startupu Do-
Do. „Nejen díky našim stávajícím partnerům, 
se kterými spolupráci neustále rozšiřujeme, ale 
i novým hráčům, kteří budou do segmentu online 
prodeje potravin teprve vstupovat, plánujeme 
do konce roku v tomto segmentu až trojnásobný  
růst.“
Nedílnou součástí spolupráce s e-shopovými 

partnery je napojení na kompletní pokročilou IT 

platformu DoDo včetně propojení se skladovými 
systémy, kompletní outsourcing plánování roz-
vozů, cash management, hodnocení kurýrů na 
základě dat z provozu, kontrola efektivity a plá-
nování rozvozů v reálném čase, které se postupně 
promítne i do online reportingu směrem ke kon-
covým zákazníkům. „Díky našemu data-driven 
přístupu a naší pokročilé technologické platfor-
mě pro plánování rozvozů jsme i při současném 
trojciferném růstu schopni zaručit kvalitu služby 
a plnit přísná kritéria našich klientů,“ doplňuje 
Menšík.
DoDo se  již od  svého počátku orientuje na 

chytrou městskou logistiku a data-driven přístup, 
který je pro přesné plánování klíčový. Proto jsme 
vytvořili vlastní IT logistickou platformu, kterou 
neustále inovujeme a která slouží k efektivnímu 
plánování za účelem využití maximální kapacity 
kurýrů  i aut. Platforma zároveň poslouží  i pro 
efektivní komunikaci s kurýry. „Budoucnost pa-
tří automatizaci procesů a  tlak na analýzu dat 
v reálném čase poroste. Dnes již není klíčový za-
davatel, pro kterého logistický partner jezdí, ale 
především akční rádius, ve kterém se pohybuje. 
Proto postupně zapojujeme i technologii strojo-
vého učení, která umožňuje predikci objednávek 
a ve výsledku také vyšší efektivitu městské logis-
tiky. Z té budou profitovat nejen naši obchodní 
partneři, ale především koncoví zákazníci,“ do-
dává Michal Menšík. 
Aktuálně DoDo  operuje  s  350  vozy  a  více 

než 700 kurýry, do konce roku logistický startup 
očekává  rozšíření flotily  až na 700 vozů. Na-
vázání  partnerství  s dalšími novými  subjekty 
by mělo být oznámeno v prvním kvartálu roku  
2020.

FYI Prague

Startup DoDo zakládá divizi Fresh, 
vozí již pro všechny e-shopy s potravinami

http://lesensky.cz/
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Komora veterinárních lékařů byla založena 
právě před sto lety, v roce 1920, dva roky po 
vzniku našeho samostatného státu, tedy i dva 
roky po založení Vysoké školy zvěrolékařské  
v Brně, dnes Veterinární a farmaceutické 
univerzity. Navázala na již v roce 1872 za-
ložený Spolek rakouských zvěrolékařů, jehož 
působnost byla roku 1876 rozšířena na Čes-
ké země.

Smyslem stavovské organizace tehdy bylo, po-
dobně jako dnes, chránit veterinární stav před ne-
graduovanými léčiteli a usilovat o prohlubování 
znalostí a odborný růst členů. V té době působilo 

v Čechách téměř 300 praktických veterinárních 
lékařů a na Moravě a ve Slezsku zhruba 150. Dnes 
je v celé ČR veterinářů zhruba desetkrát  tolik.
V průběhu času se mnohé měnilo, avšak pres-

tiž veterinárního stavu stále vzrůstala, zejména 
po založení vysoké školy, a také díky publikační 
činnosti. Například časopis Zvěrolékařský obzor 
vycházel už od roku 1903. Profesní Komora ve-
terinárních lékařů byla zřízena zákonem č. 133 
z 20. února 1920, takže v tento den to bylo oprav-
du rovných 100 let!
Prvním prezidentem byl zvolen MVGr. Ro-

bert Mráz-Marek, který též patřil k zakladatelům 
Vysoké školy zvěrolékařské. Činnost Komory 
se v prvních letech zaměřovala na tvorbu pravi-
del pro vykonávání profese a stanovení jasných 
požadavků na úroveň vzdělávání, pravidel pro 
zdolávání nákaz, ale pravidel pro veterinární pro-
hlídky masa. V roce 1923 měla Komora 607 čle- 
nů, z  toho 339 Čechů a Slováků, 238 Němců,  
26 Maďarů, 3 Rusy a  jednoho Rumuna. Slovo 
a vliv Komory mimo jiné prověřily kruté mrazy 
v roce 1929, kdy teploty klesaly až k -40 °C.

Dějiny Komory byly pestré, jisté problémy vy-
plývaly z tzv. dvojkolejnosti, kdy se řízení oblasti 
veterinární péče tříštilo mezi ministerstvy země-
dělství a zdravotnictví. Před druhou světovou 
válkou přibyly národnostní třenice, poté protek-
torát, vznik Slovenského štátu, německá okupace  
a po poválečném nadechnutí svobody „Vítězný 
únor“. Po obnovení Komory v roce 1945 byl zá-
hy všemu konec, když v roce 1950 došlo k zestát-
nění veterinární služby. Jisté uvolnění v šedesá-
tých letech umožnilo v roce 1968 ustavit Spolek 
veterinárních mediků, a to bylo v podstatě vše až 
do roku 1989. Až teprve na základě zákona České 
národní rady č. 381/1991 Sb. mohla vzniknout 
dnešní Komora veterinárních lékařů.
Ano, pohnutá historie,  jak už historie bývá. 

Komora veterinárních lékařů zpracovala speci-
ální Almanach, který mapuje uplynulých sto let. 
Nedávnou dobu si mnozí dobře pamatují, a na 
základě historie jistě nacházejí mnohé analogie. 
Diskuse, pochopení i nepochopení státních orgá-
nů, politika, ale nakonec vždy dojde na to hlavní, 
že hlavní jsou zájmy profese.

Komora veterinárních  lékařů vždy usilovala 
a usiluje, aby byli veterináři úspěšní ve své profesi  
a mohli ji řádně vykonávat. Současná doba je stá-
le složitější a v mnoha ohledech vycizelovaněj-
ší legislativa s sebou nese celou řadu problémů. 
Proto se orgány Komory snaží vstupovat již do 
procesu její tvorby na národní, ale i mezinárodní 
úrovni. Vstup do profese není zase tak jednodu-
chý, dveře jsou otevřené i cizím státním příslušní-
kům, proto Komora usiluje o to, aby byla dodržo-
vána pravidla platící pro všechny stejně s tím, že 
hlavním kritériem je odborná způsobilost a cílem 
je zdraví zvířat a lidí samozřejmě s ohledem na 
welfare zvířat hospodářských i zájmových.
Dnes Komora slaví 100  let, bylo by možné 

zmínit  i dnešní aktuální témata, používání anti-
biotik, čipování psů, vzdělávání atd., ale i s těmi 
si  jistě Komora veterinárních lékařů poradí,  ja-
ko s  tolika ožehavými kauzami v  letech minu-
lých. Takže dnes snad stačí jen popřát: Vše dobré 
a hodně sil do dalších 100 let!

Josef Duben,
PR KVL

100 let, právě tolik je Komoře veterinárních lékařů

b u d e m e 
r o Z u m n í

Vy, kteří čtete Potravinářský zpravodaj, to, 
co teď píšu, znáte. Část spotřebitelské veřej-
nosti  to ale nezná, a čte senzační nesmyslné 
informace  novinářů,  kteří  tomu  nerozumí. 
A tak Vy, kteří v potravinách pracujete a sou-
hlasíte se mnou,  to zpopularizujte mezi ve-
řejností.
Poslední dobou, a už delší čas, mě  iritují 

v souvislosti s potravinami, kromě toho, že se 
stát plete do  trhu,  tři slova: éčka, popelnice 
(evropského trhu) a Gréta.
Éčka: všichni víme, že písmeno E je proto, 

abychom věděli, že látka pod tímto písmenem 

je odsouhlasena a odzkoušena jako zdravotně 
nezávadná v dané koncentraci. V řadě případů 
to jde i bez éček, ale v řadě případů ne: chceme 
šedé maso (E 249, 250, 251, 252...), nejíst sýry 
(E 509), nepřidávat vitaminy (E 300), zrušit 
celé kategorie potravin (tavené sýry – spotřeba 
za rok 2 kg, přepočtěte na dávku éček atd.)? 
Benzoan sodný už nepřidáváme, ale hraboše 
bez plošného postřiku nevyhubíme.
Jsme prý popelnice evropského trhu. Víme 

přece dobře, že špatné potraviny na našem tr-
hu nejsou. Samozřejmě výjimky spadající pod 
zákon o nekalé obchodní soutěži a metanol se 
vyskytnou vždycky (a nejen u nás). Veterinární 
služba plní svou úlohu dobře a dál už to nech-
me na  zákazníkovi. Polské potraviny,  proti 

kterým tak mluvíme,  jsou největší položkou 
dovozu potravin do Německa a Británie.
Často připomínám polské vyslanectví: Vy 

Čechoslováci potřebujete větší  trh, a ne po-
mlouvat polské potraviny. (Platí  to i naopak, 
v Rakousku se na naše potraviny také dívají 
svrchu, říkají Mitteleuropäsche Qualität…, to 
znamená, že je to špatné…)
Nejsme popelnice Evropy, máme na  trhu 

stejně kvalitní potraviny  jako  jinde, a  jestli 
dáváme přednost českým, děláme dobře a  je 
to jen naše rozhodnutí (často připomínám, že 
ve Francii je na trhu kolem 30 % dovozových 
sýrů). Banány a pomeranče, sýr Krolewski ov-
šem v té kvalitě a za tu cenu a v našich pod-
mínkách nevyrobíme.

A Gréta Thunberg: „Musíme si položit zá-
sadní otázku, zda chceme Zemi pro lidi nebo 
bez lidí.“ Gréta chce postavit ke zdi autory na-
šeho příjemného života.
Nejezte maso a mléko (ač jsme jako biolo-

gický druh k tomu uzpůsobeni), nemějte děti. 
Nevím,  jak  to  jednou dopadne, ale budovat 
Zemi bez lidí není – pro lidi – program. Ži-
vočišnou výrobu potřebujeme a vrátit se do 
doby  samozásobení nejde. V TV vidíte  re-
klamu na Milku, kde výrobce bere mléko pro 
mléčnou čokoládu jen od malého farmáře. Ale 
jakost mléka z Krásné Hory na Sedlčansku  
(2000 dojnic) patří mezi nejlepší. Tak jak je 
to?
Buďme rozumní. 

Glosuje: Ing. Oldřich Obermaier

Rovněž v letošním roce probíhá celorepub-
liková anketa o nejoblíbenějšího učitele Čes-
ké republiky Zlatý Ámos. Mlékárna Valašské 
Meziříčí již třetím rokem podporuje vybraná 
regionální kola, která probíhají od ledna do 
konce února. To proto, že správné stravování 
patří k celkovému zdravému rozvoji organi-
smu. Nyní jsou již známí výherci kola Stře-
dočeského, Severomoravského, Jihočeského, 
Jihomoravského, Královehradeckého a také 
pražský Ámos. Letošní Ámos bude zvolen ve 
finále, které se uskuteční 27. března. Ná-
sledná korunovace Zlatého Ámose proběhne 
již tradičně 28. března na Kantorském bále, 
kdy se slaví Den učitelů. Letos to bude 
ještě slavnostnější, neboť si připomínáme 
350 let od úmrtí velikána naší historie a uči-
tele národů Jana Amose Komenského. Do 
27. ročníku ankety o nejoblíbenějšího uči-
tele ČR Zlatý Ámos přihlásili žáci a studenti  
92 pedagogů. 

„V letošním roce se  jedná o rekordní počet 
přihlášených  pedagogů.  Tolik  přihlášek  ještě 
v žádném z předchozích ročníků nepřišlo,“ uvádí 
PaedDr. Ladislav Hrzal,  školský ombudsman 
a ředitel ankety. „Všem nominovaným učitelkám 
a  učitelům  gratuluji,  všichni  jsou  vítězové. 
Dosáhli toho nejvyššího ocenění, tedy uznání od 
svých žáků. Na regionálních kolech všem osob-

ně pogratulujeme a předáme malou upomínku.  
Bude  to  originální  figurka  Zlatého  Ámose  
IGRÁČKA a vstupenka na oratorium k 350. vý- 
ročí úmrtí J. A. Komenského Labyrint,“ dodává 
Ladislav Hrzal. 
„Zlatý Ámos je anketa, která se postupně do-

stala do povědomí široké veřejnosti, a my jsme 
velmi rádi, že ji můžeme podporovat i v letošním 
roce,“ uvádí  Ing. Radka Benešová, marketing 
manager Mlékárny Valašské Meziříčí. „Věnovali 
jsme ceny do regionálních kol pro děti i učitelé, 
ale  i větší cenu do finále,“ dodává Radka Be-
nešová.

sloVo ředitele ankety
Asi  je  pravdou,  že  dobré  nápady  vznikají 

náhodou. Tedy jestli anketu o nejoblíbenějšího 
učitele České republiky považujete za dobrý ná-

pad. Původně totiž měla být anketa jen dopro-
vodným programem pro návštěvníky jednoho 
ročníku veletrhu hraček. Ale nějak se nám to 
v roce 1993 vymklo z rukou a na výzvu roz-
hlasového pořadu Domino začaly děti přihlašo-
vat své učitele a učitelky bez ohledu na to, zda 
se pražského veletrhu hraček zúčastní. A byl 
na světě první ročník Zlatého Ámose. Skromný, 
bez velkých oslav a darů, bez zájmu tisku, rádia, 
televize. Ale už s putovní korunou pro vítěze 
a chutí pustit se do ročníků dalších. Konec kon-
ců, proč by svou anketu popularity neměli mít 
i  ti, kteří denně ovlivňují život naší nejmladší 
generace. Troufám si  tvrdit, že přinejmenším 
stejně jako krásné dívky, zpěváci, herci, spor-
tovci, spisovatelé, politici a všichni další, kteří 
své ankety už dávno měli. Vzpomenete si, kdo 
vyhrál Sportovce roku, Miss, Zlatého slavíka 

atd. před deseti nebo patnácti lety? Asi vám to 
dá trochu přemýšlení. Na svou oblíbenou paní 
učitelku nebo oblíbeného pana učitele však ne-
zapomenete ani za padesát let. A možná si při 
té příležitosti uvědomíte, že  jste  jim za  lásku 
a péči, kterou vám věnovali,  jaksi zapomněli 
poděkovat. Kdy jste naposledy (kromě ankety 
Zlatý Ámos) četli v  tisku, slyšeli v  rádiu ne-
bo viděli v televizi nějaký pořad o pedagogovi, 
který dělá svou práci dobře, a dokonce tak dob-
ře, že ho žáci i  jejich rodiče mají rádi? Každá 
anketa  je nespravedlivá. Vyhrát může  jen  je-
den. Co je však podle mého názoru na Zlatém 
Ámosovi cenné,  je pravidlo, že navrhovat své 
učitele mohou pouze žáci. Nejde tedy o hodno-
cení ředitele, inspektora, ministerstva. Na dru-
hé straně  je dětem z Aše srdečně  jedno, kdo 
učí na základní škole v Českých Budějovicích 
nebo v Brně. Zlatý Ámos, který má vždy právo 
na jeden školní rok nosit korunu krále českých 
učitelů, je tedy vlastně jakýmsi symbolem. Před 
veřejností reprezentuje všechny oblíbené peda-
gogy, kteří byli do ankety svými žáky nomino-
váni a vyhráli na své škole.
Zlatý Ámos je anketa o nejoblíbenějšího uči-

tele České  republiky. Hlavní  cenou  je  čestný 
titul Zlatý Ámos,  kde  o  vítězi  rozhoduje  po-
rota. Druhá kategorie  je Dětský Ámos, o kte-
rém  rozhoduje  porota  složená  z  dětí  ze  škol, 
které se dostaly do finále. Regionální kola ne-
jsou ve všech krajích. Místa  jsou vybírána po-
dle počtu přihlášených pedagogů a na základě 
podpory  krajů.  Z  každého  regionálního  kola 
vybere porota postupující do semifinále. V kra-
jích,  kde  jsou nejméně 3 nominovaní,  porota 
vyhlásí krajské Ámose. Po skončení všech re-
gionálních kol a porovnání všech obhajob má 
porota  právo  nominovat  další  postupující  do 
semifinále. Předsedou poroty regionálních kol 
je  ředitel  ankety.  Dalšími  členy  poroty  jsou 
zástupci  pořadatelské organizace,  nositelé  ti-
tulu Zlatý Ámos, zástupci partnerů a sponzorů  
ankety. 

Mgr. Kateřina Goroškov

Mlékárna Valašské Meziříčí již třetím rokem podporuje 
anketu Zlatý Ámos

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anketa
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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Jedním z nástrojů, jak si ulehčit prá-
ci,  je digitalizace zemědělství. Český 
zemědělec má mnoho možností,  jak 
svá pole či  louky modernizovat, aby 
měl s jejich správou a administrativou 
méně práce, ale bohužel je nevyužívá, 
a  tak v evropském měřítku stále zao-
stává. V  současné době  se  stát  začí-
ná  o  digitalizaci  zajímat,  a  dokonce 
vznikají  skvělé akademické projekty 
na České zemědělské univerzitě  jako 
„Chytrá krajina“, ale  je důležité, aby 
důsledně začali digitalizovat sami ze-
mědělci a nebáli se novinek, které jim 
mohou značně ulehčit práci, šetřit pe-
níze a hlavně čas. 
České republice stále chybí souvis-

lá vládní strategie, která by zeměděl-
ce dostatečně vzdělávala a zároveň je 
k využití digitálních technologií pobí-
zela například formou dotační politiky. 
Aktuálně registrujeme důležitá  regu-
latorní  opatření  na  zadržování  vody 
v krajině. Někdo může namítnout, že 
to je málo a vláda by měla dělat více, 
ale chápejme to spíše jako první krok 

ministerstva zemědělství a životního 
prostředí k  tomu, že čeští zemědělci 
budou mít  konečně  ucelené  a  akce-
schopné vedení. Chytrá dotační politi-
ka by mohla změnit současnou situaci, 
kdy  jsou zemědělci odkázáni na slo-
žité mechanismy EU, na které kapa-
citně sami nestačí, a v lepším případě 
si musí  najímat  drahé  externí  agen- 
tury. 
Přitom situace nevypadá tak špatně, 

jak by se mohlo zdát. Česká republika 
má ideální podmínky pro to, aby plně 
digitalizovala  půdu  určenou  pro  ze-
mědělství a mohla by se stát digitál-
ním premiantem v celé Evropské unii, 
což by  tuzemským zemědělcům jistě 
pomohlo. A opravdu  stačí  jen málo. 
Přesvědčit zemědělce, aby moderním 
technologiím dali zelenou, a zároveň 
pokračovat v kontinuální politice stá-
tu, který by farmářům poskytnul dosta-
tečný informační servis a pomohl jim 
vhodně zvolenou dotační politikou. Po-
třebné sondy či meteostanice  jsou již 
dnes k dostání a samotná instalace není 
nijak zvlášť náročná. 
Mohli bychom tak pružně reagovat 

na změny v krajině. Například medi-
álně propírané sucho v krajině je jistě 
problémem, ale rozhodně ne jediným. 

Zemědělci  se musí potýkat  s úbytky 
sklizně  či  novými  škůdci.  Pokud by 
však měli  díky  sondám či  senzorům 
lepší přehled o své půdě, tak by mohli 
podniknout kroky, aby zabránili vět-
ším škodám. Stejně  tak  jim moderní 
technologie může pomoci s byrokracií 
a rovnou jim například vypočítá, jakou 
část půdy musí revitalizovat, aby odpo-
vídali nejnovějším požadavkům. Nikdo 
přeci nemůže po zemědělci chtít, aby 
chodil s metrem po svém poli a složitě 
počítal, kde ho má přerušit remízkem 
či  souvislým  stromovým  porostem. 
I takové maličkosti mohou v důsledku 
zemědělci ušetřit čas a energii, kterou 
může pak investovat jinde. Digitaliza-
ce zemědělství přírodu sama nespasí 
a klimatickým změnám se tak jako tak 
nevyhneme, ale rozhodně může napo-
moci tomu, že zemědělci budou moci 
účinněji  reagovat na nové podmínky 
a  zmírní  dopady  nežádoucích  vlivů. 
K tomu stačí začít využívat dostupnou 
infrastrukturu, o které bohužel často 
nemají  tušení a neví, že za ně nejrůz-
nější činnosti může vykonávat sofisti-
kovaný systém. Ten už máme, tak proč 
jej nevyužít? 

Jiří Musil, 
Agdata

Může digitalizace zemědělství ochránit zemědělce od klimatických změn?

Mattoni 1873 dopravuje od roku 
2012 minerální vodu a nealkoholické 
nápoje k zákazníkům a spotřebite-
lům i po železnici. Vypravila z Ky-
selky u Karlových Varů již půlmili-
ontou paletu. Výrazně tím pomáhá 
životnímu prostředí a ulehčuje sil-
niční a dálniční síti nejen v ČR. 
Půl milionu palet přepravených vla-
kem znamená nahrazení více než  
15 000 jízd plně naložených kamionů. 
Půlmiliontá paleta míří do olomouc-
kého centrálního skladu společnosti 
Kaufland.

Mattoni 1873 využívá železnici pro 
přepravu svých výrobků od léta 2012, 
kdy na své náklady obnovila provoz 
železniční vlečky z Kyselky do Voj-
kovic nad Ohří. Železniční přeprava 
je významnou součástí distribučního 
řetězce  Mattoni  1873.  Po  železnici 
se přepravují  také výrobky ze závodu 

Magnesia v Mnichově, k počáteční de-
stinaci v Mostkovicích u Přerova při-
byla Praha a sonduje se i možnost roz-
šíření železniční přepravy ucelených 
vozových zásilek výrobků z Kyselky 
do Maďarska a na Slovensko.
Díky  pozitivním  zkušenostem 

Mattoni  1873  železniční  přepravu 
svých výrobků dále  rozvíjí. Objemy 
nápojů Mattoni  1873 přepravené po 
železnici  rostou  (z  cca 46 mil.  litrů 
v roce 2013 na cca 57 mil. litrů v roce 
2019). Mattoni 1873 se tak řadí mezi 
vůbec největší přepravce rychloobrát-
kového potravinářského zboží po že-
leznici. 
Po železnici  také putuje k zákazní-

kům i část nápojů značek Pepsi*, jejíž 
operace v ČR, SR a Maďarsku převza-
la Mattoni 1873 v roce 2019. Výrobky 
značek Pepsi cestují vlakem z Prahy až 
do slovenských Malacek nebo do Bu-
dapešti a Kesckemetu v Maďarsku.
„Šetrnost k životnímu prostředí a tr-

valá udržitelnost jsou pro nás dlouho-
době klíčovými  tématy. Využití želez-
niční dopravy pro zásobování našeho 
skladu vítáme. Snížení uhlíkové stopy 

patří k tématu ochrany přírody, kterým 
se intenzivně zabýváme,“ dodává Re-
nata Maierl,  tisková mluvčí Kaufland 
Česká republika.

 „Chceme, aby byl nápojový průmysl 
plně udržitelný, a  již  řadu  let pro  to 
podnikáme reálné kroky. Vedle zinten-
zivňování železniční přepravy usiluje-

me o  lokální uzavření koloběhu PET 
materiálu  podle  principů  cirkulární 
ekonomiky  a  o  recyklaci PET  z  lah-
ve do  lahve, což by zásadně omezilo 
příliv nového PET na český trh,“ říká 
Alessandro Pasquale, generální ředitel 
Mattoni 1873. 
Důležitým krokem k takové recyk-

laci  je snížení počtu používaných ba-
rev  lahví. „I na dnešní 500 000. pa-
letě přepravené vlakem jsou naloženy 
ochucené minerálky Mattoni v lahvích 
jednotné světle zelené barvy, na kte-
rou značka Mattoni přešla v průběhu 
loňského roku. Zejména v případě za-
vedení zálohového systému na nápo-
jové PET lahve by bylo možné mate-
riál z PET lahví v menším počtu barev 
efektivně recyklovat z lahve do lahve,“ 
uzavírá Alessandro Pasquale.

AMI Communications

*  Údaj o 500 000 paletách nezahrnuje 
železniční přepravu výrobků Pepsi – 
v takovém případě by byl počet palet 
přepravených vlakem ještě vyšší.

Mattoni 1873 přepravila po železnici již půl milionu palet 

Naše příroda prochází změnami. Můžeme debatovat o tom, jaký vliv na 
to máme my lidé, ale musíme se smířit s tím, že určité obměny krajiny se 
zkrátka dějí. Neumíme sice změřit, jaké dopady budou mít klimatické pro-
měny na půdu našich zemědělců, ale nějaké již pociťujeme, obzvlášť když 
si v obchodě připlácíme stále více za zeleninu či mléčné výrobky. Zeměděl-
ce z toho nemůžeme vinit. Oni pouze reagují na to, jak se mění jejich po-
le a co po nich požaduje česká i evropská legislativa. Ta je jedním z viníků 
současného stavu českého zemědělství. Zemědělci musí neustále vyhovo-
vat novým vyhláškám a přirozeně pak nemají čas na svou práci. Souvisejí-
cím problémem je i výrazný nedostatek lidí v oboru, takže se dostáváme do 
situace, kdy zemědělci musí plnit různé byrokratické požadavky, a poté jim 
už nezbývá čas na samotnou práci na poli. Důsledkem toho je fyzické i psy-
chické přetížení. Jak z této bludné spirály ven? 

Společnost Mondelez International investovala 
do svého závodu v Lovosicích

–

Společnost Mondelez Internatio- 
nal investovala do svého výrobního 
závodu v Lovosicích v uplynulém ro-
ce více než 155 milionů korun. In-
vestice se týkají úpravy a zvýšení 
výrobní kapacity dvou výrobních li-
nek. Na první z nich se nově vyrá-
bějí vybrané druhy pečených krekrů 
TUC, na druhé mini sušenky znač-
ky BeBe Dobré ráno. Oba produkty 
jsou určené nejenom pro český trh, 
ale vyvážejí se z lovosického závo-
du do řady dalších evropských ze-
mí s tím, že produkt BeBe Dobré rá-
no je mimo Českou republiku známý 
jako belVita. Obě linky byly po vý-
znamné renovaci a zkušebním obdo-
bí uvedeny do plného provozu na za-
čátku letošního roku. 

„Podařilo  se  nám  nejenom  zvý-
šit výrobní kapacitu našich klíčových 
produktů,  ale  také  rozšířit  portfo-

lio produktů, které u nás vyrábíme,“ 
říká Nicolas Bouchet,  ředitel  továrny 
v  Lovosicích.  „Výraznou  renovací 
tak ve velmi krátkém časovém úseku 
prošly hned dvě z celkových pěti vý-
robních  linek.“ Továrna  v  současné 
době vyrábí celkem 130 druhů opla-
tek, sušenek a slaných produktů. Jde 
především o produkty tradiční značky 
Opavia,  tedy BeBe Dobré  ráno, Mi-
ňonky, Tatranky, Koka, Esíčka, Derby  
a další. 
Kromě továrny v Lovosicích vyrá-

bí společnost Mondelēz International 
své produkty v dalších dvou českých 
továrnách  v  Opavě  a  Mariánských 
Lázních,  přičemž  továrna  v  Opavě 
je největším a nejmodernějším závo-
dem  společnosti  na  výrobu  sušenek 
v Evropě. Také do  jeho rozvoje spo-
lečnost v uplynulých  letech  investo-
vala. Za více než čtyři miliardy ko-
run zde vedle  stávající haly vznikla 
zcela  nová  supermoderní  výrobní  
hala. 
Továrna v Lovosicích  je  význam-

ným zaměstnavatelem v regionu, pra-
cuje pro ni 350 zaměstnanců. Ekono-

mický  dopad  jejích  operací  je  však 
širší.  Továrna  v  maximální  možné 
míře využívá lokální české dodavate-

le. Její dodavatel mouky například od 
místních  zemědělců  odebírá  pšenici 
pěstovanou podle standardů iniciativy 

Harmony, což je projekt zaměřený na 
udržitelné pěstování této komodity. 

Native PR

–
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Retail Summit 2020 se do 26leté historie 
tohoto největšího setkání aktérů našeho ma-
loobchodního trhu zapsal nejvyšší účastí přes 
1100 manažerů a expertů. Doposud nevída-
ná byla i otevřenost a konkrétnost řady vy-
stoupení, která potvrdila, že se „opravdu ně-
co děje“ a i náš trh vstupuje do nové fáze 
rozvoje. Vzniká ekosystém nového retailu, ve 
kterém je mnoho vzájemně propojených pro-
dejních a komunikačních kanálů. Díky novým 
technologiím je vše nejen rychlejší, ale i vý-
razně transparentnější. Klíčovým strategic-
kým imperativem se proto stává udržitelnost 
a férový vztah se všemi partnery i s celkovým 
sociálním a životním prostředím.

Letošní Retail Summit, konaný ve dnech 3.–5. 2. 
2020 v pražském Clarion Congress Hotelu, se v řa-
dě směrů odlišoval od předchozích 25 ročníků toho-
to výročního vrcholového setkání špiček českého 
a středoevropského maloobchodního trhu. Výrazně 
ubylo přednášek, které by se snažily lakovat věci na 
růžovo, a přibylo otevřenosti, upřímnosti a velmi 
konkrétních vyjádření. Není divu. Díky novým 
technologiím  se  stává  vše  transparentnějším, 
informace  dostupnějšími  a  potřeba  řešit  věci 
bez  přetvářky  je  ještě  akutnější.  Jak  v  úvodu 
Summitu uvedl Tomáš Prouza ze Svazu obchodu 
a cestovního ruchu ČR, vzniká nový ekosystém 
a obchod v něm má  šanci  hrát  roli  integrátora 
trhu  a  iniciátora  nových  pravidel  kooperace.
I nadále při tom platí to, co na základě rozsáh-

lého celosvětového výzkumu potvrdili Harjot 
Singh a Rodney Collins (McCann Worldgroup): 
„Základní principy úspěšného obchodu zůstávají 
stejné, mění se však způsob,  jak  je spotřebite-
lé zažívají.“ Navázali tak na diskusi z loňského 
Summitu a připomněli, že v nových podmínkách 
trhu je  třeba věnovat zásadní pozornost zákaz-
nickému zážitku.

new retail: 
již naplno, tady a teď

Dnes je  již zjevné, že budoucnost patří vzá-
jemně propojeným a organicky koexistujícím on-
-line a off-line kanálům. Stále více se tedy budou 
objevovat termíny jako „omnichannel“, „connec- 
ted“ či „seamless retail“ … nebo ten, který si Re-
tail Summit 2020 zvolil jako součást svého hlav-
ního tématu „NEW RETAIL“.
Na řadě praktických příkladů se i na Summitu 

podařilo prokázat, že neplatí 2 extrémní názory, 
které v minulosti často zaznívaly,  tedy že „ka-
menný obchod  je mrtev“, nebo naopak že „na 
e-Commerce se nedá vydělat“. Velmi jasně to po-
psali ve společném vystoupení Kateřina Har- 
ris  a Petr Pavlík  (Albert ČR): „Nejde o dva 
světy, které  jsou v opozici. Naše představa ve 
skupině Ahold Delhaize o novém maloobchod-
ním ekosystému je  taková, že se on-line a off-
-line  kanály  vzájemně  doplňují.“  Snad  nejra-
zantněji se pak k tématu vyjádřil pionýr on-line 
prodeje potravin Tomáš Čupr  (Rohlík), který 
kromě  ziskové  bilance  svého  e-supermarketu 
ohlásil i akvizici firmy zásobující kamennou síť 
prodejen Sklizeno.
Podrobně situaci vysvětlil Wijnand Jongen  

(Ecommerce Europe), který účastníky Summitu 
seznámil s hlavními myšlenkami své knihy „Ko-
nec nakupování on-line“: budoucnost obchodu 
v propojeném světě. Fakta jsou v zásadě prostá: 
„Nové generace spotřebitelů vyžadují nové způ-
soby nakupování, vždy a všude. On-line a off-line 
jim vycházejí vstříc a maloobchod společně přeta-
vují do podoby nového retailu.“ Jde přitom o pro-
ces, který již naplno probíhá i u nás. Na výsledcích 
unikátního výzkumu mezi více než 50 manažery 
a experty to potvrdil Lukáš Havlásek (Shopsys). 
Snahou  bude  brát  si  z  obou  světů  to  nejlepší 
s  cílem  maximální  jednoduchosti  a  nezahltit 
zákazníky  technologiemi. Velkou  výzvou  pro 
„NEW RETAIL“ bude najít prodavače schopné 
nabízet zboží v mnohokanálovém prostředí.

technologie: 
teď už doopraVdy

Retaileři i jejich dodavatelé řeší v zásadě stejné 
zásadní problémy jako v minulosti. Jak ale pozna-
menal Richard Siebenstich (O2 Czech Republic): 
„To, co je dnes jiné, jsou právě technologie, které 
jim pomáhají dělat rozhodnutí kvalitnější, rychleji 
a ve výsledku levněji tím, že se vyvarují chyb.“
Technologie jsou bezpochyby hnacím moto-

rem rozvoje nového ekosystému. Způsob jejich 
vstupování do reálného obchodního byznysu je 
ovšem často také příčinou toho, že jejich poten-
ciál ještě zdaleka není využit naplno. Inovace se 
totiž až doposud objevovaly „po částech“ a neby-
lo vždy snadné jejich organické začlenění do pro-
vozu. Obchodníci i dodavatelé zboží v minulosti 
byli, a stále částečně jsou, atakováni nabídkami 
dílčích řešení, funkčních částí hardwaru, specia- 
lizovaným softwarem, záplavou „revolučních“ 
aplikací atd. Technologické firmy nicméně ušly 
obrovský kus cesty a jsou dnes již schopny – i dí-
ky novým kooperacím – nabídnout toto všechno 

najednou, s jednou hot line. Zjevně je to ale stále 
málo, a tak se lze jen těšit, že letošek bude zlomo-
vý. Rok 2020 by totiž měl být rokem integrací.
Nejde přitom o planý slib. Reálnou ukázku inte-

grovaného přístupu k uplatnění technologií na Sum- 
mitu předvedli Dalibor Kačmář a další experti 
ze společnosti Microsoft. Ti ve spolupráci s řadou 
dalších  firem  představili  v  expozici  prodejny 
budoucnosti  praktické  uplatnění  vzájemně 
propojených  technologií. V  rámci  odborných 
diskusí  pak  zaznělo,  jakým  způsobem  stavět 
datově řízený retailový ekosystém. Na cestě od 
vizí k realitě se jako nutný předpoklad jeví změna 
firemní kultury a zapojení všech zaměstnanců do 
chodu firem. Nedílnou součástí této transformace 
je i změna podstaty IT oddělení na poskytovatele 
dat pro byznys a na servisního partnera.

udržitelnost: 
od fráZí ke strategii

Základem nového ekosystému je udržitelnost, 
a to nejen v úzkém „ekologickém“ slova smyslu, 

ale v také v kontextu celého podnikání a vztahu ke 
všem zainteresovaným subjektům (stakeholders). 
Autor knihy o strategii pro cirkulární ekonomiku 
„New Big Circle“ Alexander Meyer zum Fel-
de  (The Boston Consulting Group) připomněl 
zásadní  fakt:  tlak vlád, spotřebitelů a poslední 
dobou  stále  více  i  investorů  na  udržitelnost 
výrazně roste. Nejde však jen o riziko pro firmy, 
ale v prvé řadě o obrovskou obchodní příležitost. 
Na  Retail  Summitu  2020  se  proto  logicky 
věnovala  tématu udržitelnosti  řada  řečníků od 
nových,  „velmi  zelených“ hráčů,  jako  je Eco-
nea či Tierra Verde, až po velké korporace typu 
Unilever, Makro či TESCO.
Velmi inspirativní stanoviska k tomu, jak toto 

těžké téma pojmout, přednesla za obchod Alena 
Střížová (dm drogerie markt ČR): „Udržitelnost 
je v mnoha ohledech prezentována  jako něco, 
kvůli čemu se musíte vědomě omezovat – něco 
leda  tak pro novodobé mučedníky. V dm  jsme 
z udržitelnosti udělali vědomou volbu. Nabízí-
me udržitelné alternativy, nechceme nic naka-
zovat. Lidé potřebují  jen občas pošťouchnout, 
aby změnili své automatismy.“ Neméně zajímavé 
jsou i názory významného reprezentanta výroby 
Jannise Samarase (Kofola): „Snažíme se neza-
ujímat unáhlené stanovisko a hledat dlouhodobě 
udržitelná řešení, která budou nejlepší pro všech-
ny. Zásadní je dostat udržitelnost do každodenní-
ho uvažování a rozhodování uvnitř firmy.“
Retail Summit 2020 ovšem cíleně poukázal 

i na další dimenzi udržitelnosti, a to na její pro-
vázání na vlastnictví a vztahy s místními komu-
nitami a  lokálními dodavateli. Právě v ní vidí 
příčinu zázračného vzkříšení spotřebního druž-
stva COOP Nederland jeho šéf Fred Bosch. Asi 
nejzajímavější výrok, který  to vše dal do kon-
textu vývoje celé společnosti, pak zazněl z úst 
jeho českého kolegy Milana Hlavsy (Konzum): 
„Jsme komunitně vlastněná sdílená ekonomika. 
Nevlastní nás žádní akcionáři, ale my zákazníci, 
naše komunita 5500 rodin, co tady v kraji, pod 
Orlickými horami, žijeme. A všichni vyděláváme 
na společném nakupování. Je úsměvné, že to, co 
je nyní tak moderní, je vlastně staré už 176 let.“

Základní údaje 
o retail summitu 2020 

Retail Summit 2020 byl připraven Svazem ob-
chodu a cestovního ruchu ČR, VŠE Praha a spo-
lečností Blue Events. V jeho průběhu se kromě 
velkého plenárního jednání uskutečnilo i 14 spe-
cializovaných paralelních sekcí,  jejichž závěry 
jsou publikovány na webu Retail Summitu. 
Retail Summit byl spojen s udílením význam-

ných ocenění nejúspěšnějším obchodníkům – by-
la poprvé udělena cena O2 Digital Retailer. Pod 
patronací  společnosti Mastercard byly během 
slavnostního  večera  uděleny  ceny Obchodník 
roku 2019. Rozhodnutí o vítězi kategorií „Udr-
žitelný obchodník“ ovlivnili svým hlasováním 
účastníci Summitu. 
Summit se konal díky podpoře osmi desítek 

firem a institucí, největší podporu poskytly spo-
lečnosti Kofola, Mastercard, Microsoft, O2 a Pl-
zeňský Prazdroj. 

 Blue Events

Retail Summit 2020: 
Rekordní účast i otevřenost řady vystoupení

Zleva: generální ředitel Mastercard ČR a SR Michal Čarný a finalisté soutěže Obchodník roku 
v kategorii Udržitelný obchodník Olivier Langlet (Makro Cash and Carry ČR), Miloslav Hlavsa 
(Konzum Ústí nad Orlicí) a Pavel Milan Černý (Econea.cz)

Největší setkání našeho obchodního trhu s 1125 účastníky moderoval Martin Veselovský

Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, vysvětlil, co je nový ekosystém a proč 
v něm mohou hrát maloobchodníci klíčovou roli

https://www.retail21.cz/cs/
https://www.blueevents.eu/cs/aktualni-zpravy/404-co-sa-ukryva-pod-oznacenim-new-retail
https://www.retail21.cz/cs/
https://www.retail21.cz/cs/partnerstvi
https://www.retail21.cz/cs/partnerstvi
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Praha (ČTK/red) – Provozovatelé 
restaurací se budou muset od květ-
na vyrovnat se dvěma změnami daně 
z přidané hodnoty (DPH), které je nutí 
při účtování daně rozlišovat mezi to-
čeným a netočeným pivem a zároveň 
snižují DPH na stravovací služby. Na 
sociálních sítích se objevila tabulka, 
která uvádí devět variant pro účto-
vání tří sazeb DPH v restauracích 
a u stánků prodávajících alkoholic-
ké a nealkoholické pivo. Minister-
stvo financí tabulku nezpochybnilo, 
je ale podle něj účelová a obsahuje 
i extrémní modelové příklady.

Restaurací  se  od  května  dotkne 
přesun točeného piva z nejvyšší 21% 
sazby DPH do nejnižší desetiprocent-

ní a  také snížení DPH u stravovacích 
služeb z 15 na 10 %. Tabulka tak uvádí, 
že u točeného alkoholického i nealko-
holického piva vypitého v  restauraci 
by se měla účtovat DPH 10 %, stejně 
jako u nealkoholického piva v restau-
raci z lahve nebo plechovky. U nealko-
holického piva natočeného do džbánu 
a odneseného z provozovny by sazba 
měla být 15 %, u alkoholického piva do 
džbánu 21 % a nejvyšší sazba by se mě-
la počítat také u alkoholického piva na-
litého z plechovky nebo lahve v restau-
raci. Další varianty má tabulka pro pivo 
při prodeji u stánků nebo v obchodech.
Na  rozdíl  u  DPH mezi  prodejem 

točeného alkoholického piva u  stán-
ku  a  v  restauraci  upozornila  Česká 
televize. U stánků zůstane daň po květ-

nových změnách 21 %, v restauracích 
bude  10%. Podle  šéfa  poslaneckého 
klubu KDU-ČSL Jana Bartoška změny 
daňový systém zkomplikují a přinesou 
komplikace. Místopředseda sněmovní-
ho rozpočtového výboru Jan Skopeček 
(ODS) uvedl, že  rozrůznění pravidel 
zvýší pravděpodobnost, že se je někdo 
bude snažit obcházet.
„Od 1. května bude pivo ve stánku 

zatížené jinou DPH než pivo v restau-
raci, a to zase bude mít jinou DPH než 
pivo s sebou do džbánku. Ovšem nealko 
pivo ve stánku má jinou DPH, než když 
si ho dáte v restauraci. Omlouvám se, 
už  jsem z  toho narovnání podnikatel-
ského prostředí celý zmatený,“ gloso-
val změny na  twitteru místopředseda 
ODS Martin Kupka.

Mluvčí  ministerstva  financí  Mi-
chal Žurovec zdůraznil, že na  točené 
alkoholické pivo se budou od května 
uplatňovat  dvě  sazby DPH. Snížená 
desetiprocentní pro pivo konzumova-
né v restauračním zařízení, pro balené 
pivo a točené pivo konzumované mimo 
restaurace zůstane daň 21 %. „Nealko-
holické nápoje včetně nealkoholického 
piva budou nadále zařazeny do snížené 
15% sazby DPH s výjimkou nápojů po-
dávaných ve stravovacích zařízeních, 
což od 1. května 2020 podléhá deseti-
procentní sazbě DPH,“ doplnil.
Tabulka  podle  Žurovce  účelově 

kombinuje různé druhy nápojů konzu-
mované v různém prostředí. Extrém-
ním modelovým případem, který se ve 
skutečnosti neděje,  je podle mluvčího 

například  točené  nealkoholické  pi-
vo načepované do džbánu a odnesené 
z provozovny.
Manažer daňového oddělení a speci-

alista na DPH ze společnosti BDO Petr 
Linx připomněl, že změny DPH, které 
jsou navázány na novelu zákona o evi-
denci tržeb, měly mít za cíl především 
kompenzovat nesnáze podnikatelů při 
zavádění nových systémů povinného 
vykazování tržeb. „Avšak, ve výsledku 
převažují politické důvody (PR),“ do-
plnil. Květnové změny podle něj zvý-
ší počet zahrádek a posezení, protože 
na stravovací služby včetně točeného 
piva  v  provozovně  bude DPH  10%, 
zatímco u jídla odneseného pryč bude  
15 % a u odneseného alkoholického piva  
21 %.

Změna zákona přinutí restaurace více rozlišovat DPH u piva

Praha – I letos desítky pivova-
rů bojovaly na XXX. Mezinárodním 
pivním festivalu o pivní pečetě. 
Dvě stříbrné získal právě pivovar 
ve Velkém Březně, a to v kate-
goriích výčepního světlého piva 
a světlého 11% ležáku. Na své 
konto si tak připsal další z řady 
ocenění.

Březňák  je  tradiční  české  pivo 
vyráběné v pivovaru Velké Březno 
už po více než 260 let. Jeho oblíbe-
nost a kvalita boduje i dnes. Březňák 
světlý výčepní uspěl v konkurenci  
46 vzorků  a  umístil  se  na druhém 
místě  se  stříbrnou  pečetí.  Druhou 
stříbrnou pečeť získal Březňák 11, 
který  uspěl  mezi  53  vzorky  kon-
kurenčních  světlých  ležáků  11%. 
„Březňák světlý výčepní  je snadno 

pitelný a dobře zažene žízeň. Má ne-
zaměnitelnou vůni, za kterou vděčí 
právě trojitému chmelení a Žatecké-
mu poloranému červeňáku. Druhý 
na stupni vítězů, Březňák 11, je světlý 
ležák zlatavé barvy a pyšní se plnější 

chutí. Ta mu ale na pitelnosti neu-
bírá,“ říká ředitel velkobřezenského 
pivovaru Libor Doseděl.  
Ocenění Zlatá pivní pečeť je nej-

větší soutěžní událostí svého druhu. 
Ceny  jsou  udělovany  v  rámci  pi-
vovarnické přehlídky International 
Beer Festival Budweis na Meziná-
rodním pivním festivalu v Českých 
Budějovicích. Letos  se konal  jeho 
již  třicátý  ročník. Ve dnech 17. až 
22. února 2020 se soutěžním degu-
stačním testům podrobilo 264 pivo-
varů z 22 zemí. Samotné hodnocení 
soutěžících pivovarů je striktně ano-
nymní a probíhá několik degustač-
ních kol. O vítězi  rozhoduje napří-
klad chuť piva, jeho plnost, hořkost 
nebo říz. 
Jak Březňák světlý výčepní,  tak 

Březňák 11 vyrábí velkobřezenský 
pivovar, který se stále snaží zacho-
vat si tradiční postup výroby. Právě 
tradice v kombinaci s prvotřídními 
surovinami a zručností pivovarských 
mistrů pomáhá Březňáku pravidelně 
vítězit právě na pivních soutěžích. 

Havas PR Prague

Březňák si odnáší dvě stříbrné
z mezinárodní soutěže Zlatá pivní pečeť

Největší pivní festival v Česku zná své vítěze. 
Titul Zlatá pečeť získal Vinohradský pivovar z Prahy

232. žofínské fórum:
Společná 

zemědělská politika 
a budoucnost 

českého zemědělství.
jaká jsou největší úskalí 

pro české zemědělce?

Agentura NKL s. r. o. Vás zve!

České Budějovice – Jubilejní tři-
cátý ročník soutěže Zlatá pivní pečeť 
už zná své vítěze. Nejvyšší ocenění 
World Beer Seal získal v Českých 
Budějovicích se svým pivem Dipa  
Vinohradský pivovar z Prahy. V letoš- 
ním jubilejním klání spolu soupe-
řilo 240 pivovarů v celkem 35 ka- 
tegoriích a rekordních 1300 vzorků 
piva přijelo do města hodnotit  
500 tuzemských a zahraničních  
degustátorů. Na regulérnost soutěže 
dohlížela nezávislá společnost  
Bureau Veritas, která je dlouholetým 
partnerem pořadatelů tohoto největ-
šího festivalu piva v České repub-
lice. Festival vyvrcholil 22. února 
2020.

nejlepší desítka 
je pražačka, ochuceným 

ciderům dominoVali 
sloVáci

„V letošní soutěži vítězila především 
piva z Česka. V nejsledovanější kate-
gorii Světlé výčepní pivo zvítězila Pra-
žačka z Rakovníka a mezi ležáky se na 
prvním místě umístil Litovel Premium 
ze stejnojmenného pivovaru. V silné 
konkurenci 90 vzorků vyhrála v kate-
gorii American India Pale Ale IPA 14 
z Vinohradského pivovaru, který si zá-
roveň odnesl hlavní cenu World Beer 
Seal za své pivo Dipa,“ informuje ředi-
tel festivalu Alois Srb. Přestože si letos 

většinu výher odvezly české pivovary, 
v některých kategoriích bodovala i piva 
či cidery ze zahraničí. „V kategorii Ex-
tra silné pivo a American Imperial Ipa 
zvítězila ukrajinská piva Dudljar 2000, 
respektive Tsypa 220. Ochuceným cide-
rům kralovali Slováci s nápojem Opré 
Pineapple  Cider,“  shrnuje  výsledky 
Jakub Kejval  ze  společnosti  Bureau 
Veritas a dodává: „Kromě piv a ciderů 
letos soutěžily ve dvou kategoriích i mi-
nerální vody, ve kterých zvítězily ná-
poje od Karlovarské Korunní. Při tak 
obrovském množství vzorků jsme letos 
poprvé zapojili do vstupního hodnocení 
i moderní  techniku, konkrétně analy-

tický stroj Anton Paar, který posuzoval 
parametry soutěžních vzorků.“ 

co Všechno inspektoři 
hlídají u degustátorů

Hodnocení soutěžících pivovarů je 
anonymní a vícekolové a o vítězi roz-
hoduje například chuť piva, jeho plnost, 
hořkost nebo říz. „Již mnoho let jsme 
garanty objektivity soutěže a dohlížíme 
na to, aby například degustátoři necho-
dili do zázemí a nezjišťovali dopředu, 
jaký vzorek kterému pivu patří. Nebo 
aby zpětně nepřepisovali známky, které 
udělili  již hodnoceným pivům, či aby 
nedopatřením opakovaně nehodnotili 

stejné vzorky piva. Musím zdůraznit, že 
za dobu naší spolupráce s organizátory 
soutěže nedošlo k žádnému závažnému 
pochybení,“ konstatuje Jakub Kejval 
ze společnosti Bureau Veritas, která by-
la na festivalu jednou z hlavních dozor-
čích a certifikačních autorit.

jaké panují trendy 
na trhu s piVy V česku

Bureau Veritas nedohlíží jen na regu-
lérní průběh soutěžního pivního festi-
valu, ale všímá si také spotřebitelských 
trendů na trhu s pivy. „Polovinu spotře-
by piva v Česku tvoří tradičně ležáky, 
tedy piva spodně kvašená se stupňovi-
tostí 11–12 %. Na druhém místě  jsou 
pak  lehčí  výčepní  piva.  Zbývajících 

asi pět procent zaujímají nealko piva 
a různé pivní mixy a speciály, kterých 
se v tuzemsku ročně vypije na 430 tisíc 
hektolitrů. Přestože  je  tato kategorie 
piv na  trhu zastoupena nejméně, vel-
mi čile se rozvíjí a každý rok vznikají 
desítky nových variant ovocných mixů 
v nealkoholických a nízkokalorických 
variantách. Cílovou skupinou jsou ze-
jména mladí  lidé, zejména pak ženy,“ 
říká  generální  ředitel Bureau Veritas 
Jakub Kejval.

certifikáty, 
které deklarují kValitu 

Výroby piVa 
Společnost Bureau Veritas s pivovar-

nickým  průmyslem  úzce  spolupracu-
je  také při získávání certifikátů kvality 
a bezpečnosti. „Dříve měly menší pivo-
vary největší zájem o systém HACCP, ale 
nyní se chtějí vyrovnat svým větším kon-
kurentům  a  preferují  certifikaci  FSSC 
22000. Největší pivovary mají komplex-
ní požadavky na prověření důležitých fi-
remních procesů, protože to po nich vy-
žadují potravinářské řetězce. Velcí hráči 
preferují  například  certifikaci  systému 
managementu  kvality  podle  ISO  9001 
nebo  systém managementu bezpečnos-
ti potravin FSSC 22000, což je ucelené 
certifikační  schéma určené  pro  systém 
managementu  bezpečnosti  potravin,“ 
uzavírá David Šíma z Bureau Veritas.

Botticelli

Bližší informace a přihlášky naleznete na 
www.zofin.cz.

Akce se koná pod záštitou 
ministra zemědělství Miroslava Tomana.

praha, velký sál paláce žofín, 
7. dubna 2020 od 13.00 hodin.

https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3042653-hratky-s-dani-v-restauracich-bude-dph-na-cepovane-pivo-nizsi-nez-na-stancich
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3042653-hratky-s-dani-v-restauracich-bude-dph-na-cepovane-pivo-nizsi-nez-na-stancich
http://www.zofin.cz
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Valtice – Salon vín České repub-
liky představuje kolekci 100 nejlep-
ších moravských a českých vín pro 
rok 2020, která uspěla v konkuren-
ci téměř 2400 vín. Od 6. února jsou 
tato vína po celý rok prezentová-
na ve stejnojmenné degustační ex-
pozici v historickém sklepení valtic-
kého zámku. V kolekci samozřejmě 
nechybí ani letošní absolutní Šam-
pion – Rulandské modré, 2017, řa-
da EGO, výběr z hroznů, číslo šarže 
7235, ze Zámeckého vinařství Bzenec.

Slavnostní vyhlášení všech držite-
lů  prestižního  titulu  „Zlatá  medaile 
Salonu vín ČR 2020“, a  tedy i slože-
ní  degustační  expozice,  vítězů  jed-
notlivých kategorií a nejlepší kolekce 
proběhla pro vinaře a pozvané hosty 
5. února ve Valticích. Odborní degus-
tátoři z řad vinařů, sommelierů, eno-
logů a dalších vinařských profesionálů 
rozhodli  také o vítězích  jednotlivých  
kategorií:
V kategorii bílých suchých a polo-

suchých vín porota ocenila Rulandské 
bílé, pozdní sběr, 2017, č. šarže 7116, 
Zámecké vinařství Bzenec s. r. o.
V kategorii bílých polosladkých vín 

porota nejvýše ohodnotila Rulandské 
šedé, výběr z hroznů, 2017,  č.  šarže 
7371, ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.
Jako nejlepší v kategorii bílých slad-

kých vín porota ocenila Chardonnay, 
výběr z hroznů, 2017, č. šarže NV265, 
NOVÉ VINAŘSTVÍ, a. s.
V kategorii  růžových vín a klaretů 

uspěla Frankovka  rosé,  pozdní  sběr, 
2018, č. šarže 76/18, Víno Rakvice s. r. o. 

Nejvyšší ocenění, tedy titul Šampi-
ona, a vítězem v kategorii červených 
suchých a polosuchých vín se stalo Ru-
landské modré, výběr z hroznů, 2017, 
č. šarže 7235, Zámecké vinařství Bze-
nec s. r. o. 
V  kategorii  jakostních  šumivých 

vín si nejvyšší ocenění vysloužilo víno 
Chateau Bzenec brut, jakostní šumivé 
víno s. o., 2015, č. šarže 16027C, CHA-
TEAU BZENEC, spol. s r. o.
Cenu za nejlepší kolekci vín získala 

společnost Zámecké vinařství Bzenec 
s. r. o. 
„Dvacetiletá  tradice,  počet  při-

hlášených vzorků, unikátní  trojkolový 
systém hodnocení, pečlivý výběr pro-
školených degustátorů a profesionál-
ní chemické analýzy hodnocených vín 
jednoznačně činí ze Salonu vín – ná-
rodní soutěže vín nejprestižnější sou-
těž vín u nás,“ sdělil Ing. Pavel Krška, 
ředitel Národního vinařského centra, 
které soutěž organizuje, a dodává: „Zá-
jem o soutěž nejenom ze strany vinařů, 
kteří se se svými víny soutěže účastní, 

ale také následně ze strany návštěvní-
ků degustační expozice neustále roste. 
To nás zavazuje k tomu, abychom stále 
hledali nové cesty, jak v tisících mo-
ravských a českých vínech najít vždy ta  
nejlepší.“

Výběr degustátorů  
a systém hodnocení

V komisích soutěže každý rok zase-
dají naši nejlepší degustátoři – držite-
lé mezinárodních degustačních zkou-
šek podle norem ISO, kteří jsou spolu 
s moderním počítačovým systémem, 
vícekolovým  hodnocením  a  garancí 
Svazu vinařů ČR zárukou objektivity 
a výběru skutečně nejlepších vín z Mo-
ravy a Čech. Hodnocení probíhá u tzv. 
kulatých stolů a pomocí 100bodové-
ho systému Mezinárodní unie enolo-
gů a Mezinárodní organizace pro révu 
a víno (O. I. V.). Salon vín – národní 
soutěž vín je také jedna z mála soutě-
ží, které systémově provádí kontrolní 
chemickou analýzu souladu deklarova-
ných a skutečných parametrů vína. Zá-

roveň je Salon vín – národní soutěž vín 
suverénně nejpřísnější soutěž v České 
republice.

tradice a VýZnam soutěže
Salon vín – národní soutěž vín ČR 

je nejvyšší a největší soutěží vín v ČR. 
Pořádá  ji Národní vinařské centrum, 
o. p. s., za podpory Vinařského fondu 
a má oficiální garanci profesní svazové 
organizace – Svazu vinařů ČR. Ročník 
2020 je již jubilejním 20. ročníkem. 

Záštita
Záštitu nad Salonem vín – národ-

ní soutěží vín 2020 převzal prezident 
České  republiky  Ing. Miloš  Zeman, 
ministr  zemědělství  Ing.  Miroslav 
Toman, CSc., a hejtman Jihomoravské-
ho kraje JUDr. Bohumil Šimek.

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

a www.wineofczechrepublic.cz

Omnimedia s. r. o.

100 nejlepších moravských a českých vín pro rok 2020

Valná hromada Svazu vinařů ČR, 
který reprezentuje vinaře a vino-
hradníky z celé České republiky, dr-
tivou většinou potvrdila ve funkci 
stávajícího prezidenta JUDr. Tibora 
Nyitraye na další čtyřleté funkční 
období. Kromě dlouhodobého háje-
ní zájmů celého vinařského odvětví  
bude jeho hlavním úkolem uhájit 
možnost propagace a prezentace 
moravských a českých vín a na ně 
navázané kultury před pokusy o ne-
kompromisní zákaz reklamy na al-
kohol.

„Víno a kultura pití vína má u nás 
tisíciletou tradici a patří mezi největší 
hodnoty nejen Jihomoravského kraje. 
Nejen  jako reprezentanta vinařů, ale 
i mě osobně se hluboce dotýkají snahy 
líčit Čechy a Moravany jako národ al-
koholiků, jako jakési lidské trosky, kte-
ré si sami se sebou nevědí rady a kte-
rým musí začít životy řídit stále nové 
a nové státní nařízení a zákazy. Každý, 
kdo někdy jižní Moravu navštívil, mu-
sí nepoctivost takových tvrzení vidět,“ 
sdělil JUDr. Tibor Nyitray, staronový 
prezident Svazu vinařů. 
„Bohužel případný zákaz propago-

vat nejen víno, ale i akce s ním spo-
jené, a mít tak možnost ukázat, v čem 
spočívá kvalita toho našeho moravské-

ho a českého, by existenciálně ohro-
zil všechny naše vinaře a s nimi celý 
Jihomoravský  kraj. Na místo  našich 
vín by  totiž nenastoupila blahodárná 
pramenitá voda a z národa alkoholiků 
by se nestal národ uvědomělých aske-
tů. Právě naopak. Kvalitní moravské 
a české víno by nahradilo víno, které 
propagaci nepotřebuje – víno nejlev-
nější, víno nekvalitní, víno, kterého se 
za minimální cenu v zahraničí zbavu-
jí,“ dodal Nyitray.
Vedle pokusů o zákaz propagace vína 

se Svaz vinařů dále zaměří na problema-
tiku černého trhu s vínem, který se mu 
ve spolupráci se zákonodárci daří po-
slední roky výrazně snižovat, a dokon-
čit návrh „Apelačního systému!“ v Čes-

ké  republice. V  neposlední  řadě  pak 
bude Svaz vinařů aktivně pomáhat vina-
řům s podporou nových výsadeb, bojem 
se škůdci a stále citelnějším suchem.
Valná  hromada  provedla  volbu 

všech orgánů z důvodu uplynutí funkč-
ního čtyřletého období. Ve funkci vice-
prezidenta pro Moravu byl opět zvolen 
Ing. Josef Svoboda ze společnosti BO-
HEMIA SEKT a do funkce viceprezi-
dentky pro Čechy byla jmenována Ing. 
Liana Hrabálková z Vinařství Ludwig. 
Svaz  vinařů  dále  rozšířil  počet  čle-
nů představenstva o unii enologů ČR 
a spolek mladí vinaři. 

Více informací naleznete na 
www.svcr.cz

Staronový prezident Svazu vinařů 
vyráží do boje proti zákazu chválit dobré víno

Vinařstvím roku 2019 se stalo VICAN rodinné vinařství

Vítěz kategorie velké vinařstvíVICAN rodinné vinařství – absolutní šampion a vítěz kategorie střední vinař-
ství

http://www.salonvin.cz
http://www.narodnisoutezvin.cz
http://www.wineofczechrepublic.cz
http://www.svcr.cz
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Lze koronavirus 
přenášet 

prostřednictvím 
dovážených  

potravin?
Nový koronavirus si v Číně vyžádal  již přes 

tisíc životů, což vyvolalo obavy, že by potraviny 
dovážené do Evropy z provincie Chu-pej a posti-
žených oblastí mohly být nakaženy.
31. prosince 2019 byl v hlavním městě čínské 

provincie Chu-pej Wu-chanu ohlášen nový kmen 
koronaviru 2019-nCoV. Epidemie se od té doby 
rozšířila po celém světě.
Koronaviry jsou velká skupina virů, které způ-

sobují onemocnění od běžného nachlazení po zá-
važný těžký akutní respirační syndrom (SARS). 
Nový koronavirus 2019-nCov je kmen, který ne-
byl u lidí dříve identifikován. Mezi běžné přízna-
ky infekce patří horečka, kašel, dušnost a dýchací 
potíže. Ve vážnějších případech může následovat 
zánět plic, závažný akutní  respirační syndrom, 
selhání ledvin, nebo dokonce smrt.
Podle údajů Světové zdravotnické organizace 

(WHO) bylo v pevninské Číně potvrzeno více 
než 70 tisíc případů (k 18. 2.). Mimo pevninskou 
Čínu bylo již v řadě zemí potvrzeno několik desí-
tek případů onemocnění i několik úmrtí. Nejvíce 
postižené země jsou v oblasti západního Pacifiku, 
zejména Japonsko, Korea, Vietnam, Singapur, 
Austrálie a Malajsie. Nový koronavirus se rozšířil  
i do Evropy. 
Je pochopitelné, že spotřebitelé mají obavy tý-

kající se dovozů z postižených regionů, a ptali se: 
„Může se tento nový kmen koronaviru přenášet 
potravou?“
Německý federální institut pro posuzování ri-

zik (BfR) se touto záležitostí zabýval a zveřejnil 
informace týkající se známých a potenciálních 
způsobů přenosu koronaviru. Podle této nezávis-
lé instituce sídlící v Německu na Federálním mi-
nisterstvu pro potraviny a zemědělství (BMEL) 
jsou  informace o přesných způsobech přenosu 
tohoto nového koronaviru „stále omezené“. Pře-
nosové cesty dalších blízce příbuzných korona-
virů jsou však dobře známé. Nejdůležitějším způ-
sobem přenosu je přenos vzdušnou cestou, tedy 
kapénkovou infekcí, kdy jsou koronaviry emito-
vány při kašli, kýchání apod., lidmi nebo zvířaty 
do vzduchu prostřednictvím aerosolových kapé-
nek a poté vdechovány.
„Různé patogeny dýchacích cest lze přenášet 

také  kontaktem. V  těchto  případech  patogeny 
umístěné na rukou vstupují dotekem do sliznic 
nosu nebo očí, kde mohou vést k  infekci,“ do-
dává BfR.
BfR  potvrdil,  že  v  současnosti  neexistuje 

žádný případ, který by prokázal,  že  lidé  jsou 
infikováni jiným způsobem. To zahrnuje i kon-
zumaci  kontaminovaných  potravinářských 
výrobků.  Institut  také zdůraznil,  že  žádné  in-
formace  týkající se  jiných případů koronavirů 
nebyly  nikdy  spojeny  s  potravinami.  Přenos 
přes  povrchy,  které  byly  nedávno  kontami-
novány virem,  je však možný dotekem. K  to-
mu  však  pravděpodobně  dojde  pouze  během 
krátké  doby  po  kontaminaci,  vzhledem k  re-

lativně  nízké  stabilitě  koronavirů  v  životním  
prostředí.
BfR  došel  k  závěru,  že  vzhledem  k  dosud 

zaznamenaným způsobům přenosu a  relativně 
nízké environmentální stabilitě koronavirů je in-
fekce z potravin vyvážených z Číny „nepravdě-
podobná“. Ústav dále dodal, že viry jsou citlivé 
na teplo, proto riziko infekce může být dále sní-
ženo zahřátím potravin.
www.bfr.bund.de/en/can_the_new_type_of_
coronavirus_be_transmitted_via_food_and_
toys_-244090.html

mondeLēz  
patentovaL  

použití kukuřičné 
vLákniny  

pro čokoLádu  
se sníženým obsahem 

cukru
Podle nedávno publikovaného patentu Mon-

delēz  International může  rozpustná kukuřičná 
vláknina snížit obsah cukru v čokoládě až o 50 %, 
přitom se uchová podobný vjem sladkosti a ne-
dojde k vytvoření pachutě. 
V mezinárodním patentu, který byl sice podán 

jménem Kraft Foods, ale popisuje duševní vlast-
nictví patřící společnosti Mondelēz Internatio-
nal (Kraft Foods a Mondelēz International byly 
v minulosti  jednou společností), vědci zmiňují 
několik metod, kterými  lze dosáhnout  snížení 
hladiny cukru v čokoládě. Technologií popsanou 
v tomto patentu byla vyrobena čokoláda s níz-
kým obsahem cukru Cadbury Dairy Milk, která 
byla uvedena na trh ve Velké Británii a Indii v lé-
tě minulého roku.
Rozpustná  kukuřičná  vláknina  se  vyrábí 

enzymatickou hydrolýzou kukuřičného škrobu. 
Má nízkou viskozitu, je dobře rozpustná ve vodě 
a  je stabilní vůči pH a  teplu. Vědci zjistili, že 
jejím přídavkem v průběhu výroby čokolády lze 
dosáhnout snížení obsahu cukru v rozmezí od 
10 % do 50 %. Kukuřičná vláknina vykazuje 
tento účinek u přírodních cukrů sacharózy, lak-
tózy a u monosacharidů, jako je glukóza. Směs 
se sníženým obsahem cukru může být použita 
jako čokoládová náplň do cukrovinek a cukrář-
ských výrobků nebo jako složka těsta na sušenky, 
pečivo či dorty.

Vědci také pomocí panelu laických hodnotite-
lů provedli senzorickou analýzu a průzkum zá-
měru nákupu. Zjistili, že jak standardní čokoláda, 
tak  ta se sníženým obsahem cukru mají velmi 
podobné skóre nákupu. V patentu se uvádí, že 
rozpustná vláknina značky Promitor společnosti 
Tate & Lyle použitá při výrobě čokolády Cad-
bury Dairy Milk má oproti  jiným ingrediencím 
používaným ke snížení obsahu cukru v čokoládě 
několik výhod. Například inulin a fruktooligo-
sacharidy, když  jsou upotřebeny v množstvích 
potřebných k nahrazení  cukru v  cukrovinkář-
ských  výrobcích,  mají  tendenci  způsobovat 
nadýmání a plynatost. Pro výrobce mohou být 
též  problematické,  protože  zvyšují  viskozitu 
čokolády, což ztěžuje výrobní proces. Polyoly, 
jako je xylitol a erytritol, pokud jsou konzumo-
vány ve velkém množství, mohou mít  laxativní 
účinek. Navíc mají uměle znějící názvy a tako-
výmto potravinám se spotřebitelé stále častěji  
vyhýbají. 
Další výhodou použití  rozpustné kukuřičné 

vlákniny je to, že zvyšuje výživovou hodnotu vý-
robku a potenciálně přispívá ke zvýšení denního 
příjmu vlákniny z potravy, což spotřebitel  jistě 
též spojuje se zdravou výživou.
Vědci v patentu uvádějí, že rozpustná kuku-

řičná vlákna byla v  tomto případě spotřebiteli 
dobře tolerována,  lépe než inulin nebo fruktoo-
ligosacharidy, a je také stabilnější. Konečné slo-
žení se sníženým obsahem cukru vede u čoko-
ládové hmoty k relativně nízké viskozitě, což je 
z výrobního hlediska užitečné, protože usnadňu-
je míchání, konšování, temperování a formování 
nebo polévání.
Carole Bingley, Wayne Price (Kraft Foods): Cho-
colate Composition, December 2019, WIPO In-
ternational Patent No: 2019/239366   
www.fooddive.com/news

maria šarapova 
a cukrovinky

Maria  Šarapova  je  nejenom  skvělá  tenist-
ka, ale má  také velmi  ráda  sladké, což by při 
její štíhlé postavě asi nikdo nehádal. Nevsadi-
la  jako jiné sportovní hvězdy na vytvoření své 
značky sportovního vybavení, ale na bonbóny 
a  čokoládu. Maria Šarapova má  svoji  značku  
cukrovinek. 
Koncem  prosince  se  tato  tenisová  hvězda 

účastnila slavnostního zahájení prodeje prémi-
ových cukrovinek své značky Sugarpova v ob-
chodě Candylicious v obchodním centru Dubai 
Mall.  Jde  o  nejnovější  globální  expanzi  spo-
lečnosti Sugarpova po debutu značky ve Velké 
Británii, která byla spuštěna na všech devíti pro-
dejních místech Kingdom of Sweets na začát-
ku loňského roku. Značku nesou čokolády,  la-
nýže a želé cukrovinky, které mají  typický tvar  
rtů.
Candylicious  je  koncept  vytvořený v  arab- 

ských  emirátech,  kde  hostí  největší  obchod 
s cukrovinkami na Středním východě a  je  jed-
ním z největších na světě. Rozkládá se na ploše 
větší než 11 500 čtverečních stop a nabízí více 
než 5500 druhů sladkostí.
www.sugarpova.com

strava ovLivňuje 
kvaLitu spermií

Jsi to, co jíš – nemohlo by se však toto rčení 
rozšířit i na potomky? Nová studie poskytuje no-
vý pohled na účinky stravy na kvalitu spermií.
Po několik desetiletí  různé studie dokumen-

tovaly, že celosvětově klesá u zdravých mužů 
kvalita spermií. Jak, pokud vůbec, se na tomto fe-
noménu podílí strava? K zodpovězení této otázky 
realizovali švédští vědci studii, jejíž výsledky by-
ly zveřejněny v časopise PLOS Biology.
Vědci z Linköping University po dobu dvou 

týdnů testovali 15 zdravých mladých mužů a je-
jich spermie. Kvalita spermií se zkoumala na za-
čátku studie, po prvním týdnu konzumace zdravé 
stravy a po druhém týdnu, v němž byla strava 
bohatá na cukry.
Během prvního týdne dostávali účastníci zdra-

vé pokrmy. Energetický příjem odpovídal odha-
dovanému celkovému energetickému výdeji či 
množství využité energie za den upravené podle 
množství aktivity.
Dieta poskytnutá výzkumným týmem před-

pokládala následující distribuci energie: snídaně 
25 %, oběd 30 %, večeře 30 % a svačiny 15 %. 
Během prvního týdne studie směli účastníci pít 
jako nápoj pouze čistou vodu. 
Druhý týden dostávali probandi stejnou zdra-

vou stravu jako týden první, ale navíc cukr ve 
formě cukrovinek a slazených nápojů. Výsled-
kem této kombinace byl příjem energie, který 
odpovídal 150 % jejich odhadovaného celkové-
ho energetického výdeje. Průměrně to bylo asi  
375 gramů cukru každý den.
Na začátku studie měla jedna třetina účastníků 

nízkou pohyblivost spermií, tedy schopnost sper-
mií se správně pohybovat ženským reprodukč-
ním traktem k dosažení vajíčka. Přitom motilita 
je jedním z mnoha faktorů, které určují kvalitu 
spermií. Vědci zdůraznili, že byli překvapeni, že 
pohyblivost spermií všech účastníků se v průbě-
hu studie stala normální, a dodali, že nejvýrazněj-
ší účinek byl patrný již po prvním týdnu. 
Vedoucí výzkumu Anita Öst uvedla: „Zde vi-

díme, že strava ovlivňuje pohyblivost  spermií. 
Změny v pohyblivosti můžeme dát do souvislosti 
se specifickými látkami, které jsou ve spermiích 
obsaženy. Naše studie dále odhalila, že strava má 
na kvalitu spermií rychlé účinky, které jsou patr-
né již po jednom až dvou týdnech. Pohyblivost 
spermií může být změněna v krátké době a zdá 
se, že je úzce spjata se způsobem stravování. To 
má důležité klinické důsledky.“
Vědci  také zjistili, že se změnily malé frag-

menty RNA, které přispívají k buněčnému růstu 
a jsou spojovány s pohyblivostí spermií. Pokra-
čují ve zkoumání, zda existuje souvislost mezi 
mužskou plodností a  fragmenty RNA ve sper-
miích. Budou také zjišťovat, zda lze kód RNA 
použít pro nové diagnostické metody pro stano-
vování kvality spermií během oplodnění in vitro.
Studie  poukázala  na  to,  že  kvalita  spermií 

může být poškozena řadou faktorů, k nimž patří 
i obezita a diabetes typu 2.
PLOS Biology, „Human sperm displays rapid re-
sponses to diet“ December 26, 2019. https://doi.
org/10.1371/journal.pbio.3000559  

Mgr. Tatiana Oldřichová
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http://www.bfr.bund.de/en/can_the_new_type_of_coronavirus_be_transmitted_via_food_and_toys_-244090.html
http://www.bfr.bund.de/en/can_the_new_type_of_coronavirus_be_transmitted_via_food_and_toys_-244090.html
http://www.bfr.bund.de/en/can_the_new_type_of_coronavirus_be_transmitted_via_food_and_toys_-244090.html
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2019239366&tab=PCTBIBLIO
https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000559
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