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V úvodu Žofínského fóra, konaného 25. čer-
vna, převzali z rukou ministra zemědělství 
Miroslava Tomana další výrobci kvalitních 
českých potravin certifikáty k Českým ce-
chovním normám a Český výrobek – garanto-
váno Potravinářkou komorou ČR.

Ústředním tématem Žofínského fóra byla 
příprava Společné zemědělské politiky na dal-
ší programovací období. Jak zdůraznil ministr
zemědělství Miroslav Toman, nesouhlasíme 
s návrhem EK na jednoleté přechodné období. 
Prosazujeme změnu na dvouleté období, které 
je nezbytné vzhledem ke změně platebních pod-
mínek i nových dotačních pravidel. Nedošlo by 
tak k ohrožení výplaty podpor pro zemědělce od 
národní platební agentury. Diskusi vyvolala i ta 
část fóra, která se věnovala změně, podle které 
nebudou moci zemědělci od roku 2021 pěstovat 
jednu plodinu na souvislé ploše větší než 30 ha. 
I toto opatření směřuje ke zlepšení situace v boji 
s klimatickými změnami a jejich dopadu na země-
dělství. Jde především o sucho. Ministr zeměděl-
ství shrnul opatření, která jsou v této souvislosti 
přijímána a která by měla napomoci ke změně 
kritické situace na našich polích. 

Úroveň ambicí EU nesmí ohrozit konkurence-
schopnost českých zemědělců. S tzv. Zelenou do-
hodou souvisí i nová strategie EK „Od zemědělce 
ke spotřebiteli“, která má za cíl řešit ochranu spo-
třebitele a bezpečnosti potravin a vytvoření sys-
tému šetrnému k životnímu prostředí. V této sou-
vislosti byla kritizována snaha Bruselu využívat 
do r. 2030 jen polovinu současného objemu po-
střiků proti škůdcům, přičemž se nebere v potaz 
výchozí stav, jaký je v této oblasti v jednotlivých 
zemích EU. U nás by realizace tohoto opatření 
mohla být pro mnohé zemědělce až likvidační! 
Podle vyjádření prezidenta Agrární komory Jana 
Doležala i člena představenstva AK Zdeňka Jan-
dejska „...po vstupu do EU nedošlo k narovnání 
podmínek, ale ani ke stabilizaci zemědělství v no-
vých státech EU. Nedostatečně nastavený systém 

způsobuje stále větší problémy a větší rozdíly mezi 
zemědělci.“ Jak řekl Zdeněk Jandejsek „…musí-
me dosáhnout jednotného strhu, nesmíme se stát 
koloniemi v EU!“

K jednotlivým problémům se v závěru fóra 
rozvinula bohatá diskuse, při které hosté odpoví-
dali na dotazy účastníků fóra. Celá akce se konala 
za značného zájmu téměř 200 odborníků. 

Na realizaci Žofínského fóra se podíleli part-
neři, kteří se prezentovali v prostorách paláce 
Žofín vlastními materiály, které byly pro účastní-
ky ŽF k dispozici. Na závěrečném společenském 
setkání mohli jeho účastníci ochutnat kvalitní 
české potraviny z nabídky fi rem, které se fóra 
zúčastnily a které se chlubí známkou kvality 
Klasa. Spolupráce s našimi partnery při přípravě 
a organizaci Žofínského fóra probíhala vstřícně 
a na profesionální úrovni. Je pro nás ctí, že naši 
partneři přijali pozvání k realizaci 232. žofínské-

ho fóra a jsme přesvědčeni, že prezentace spo-
lečností v paláci Žofín znamená nejen pro nás, 
ale stejně tak i pro naše partnery záruku prestiže, 
společenského i podnikatelského úspěchu. 

Nedílnou součástí Žofínských fór jsou i medi-
ální partneři, kteří se informování o Žofínských 
fórech ve svých zpravodajstvích pravidelně vě-
nují. V roce 2020 patří mezi mediální partnery 
Žofínských fór především ČT 24, Český rozhlas 
Radiožurnál a Český rozhlas Regina a deník Prá-
vo, v rámci 232. ŽF se mezi tyto mediální part-
nery zařadila i odborná periodika, zabývající se 
zemědělstvím a potravinářstvím.

Za uvedenou bezchybnou spolupráci všem 
partnerům velice děkujeme.

PhDr. Jiří Vaníček, v. r.,
manažer Žofínských fór

Agentura NKL s. r. o. 

232. žofínské fórum
S P O L E Č N Á  Z E M Ě D Ě L S K Á  P O L I T I K A  A  B U D O U C N O S T 

Č E S K É H O  Z E M Ě D Ě L S T V Í .  N E J V Ě T Š Í  N E P Ř Í T E L  –  S U C H O ? 

Ministerstvo zemědělství (MZe) spustilo od 
14. července příjem žádostí do mimořádné-
ho 10. kola Programu rozvoje venkova (PRV), 
ve kterém je celkem 3,4 miliardy korun. Hlav-
ním cílem je zvýšit potravinovou soběstačnost 
České republiky. Peníze z PRV bude nově mož-
né čerpat i na tvorbu e-shopů a internetových 
stránek.

Celkem 3,4 miliardy korun z mimořádného 
kola je určeno hlavně na posílení soběstačnosti
citlivých zemědělských sektorů. K nim patří
pěstování ovoce a zeleniny, brambor, chmele,
révy vinné, chov prasat, ovcí, koz a drůbeže 
a na zpracování zemědělských produktů. Peníze 
se dají použít mj. na stavbu stájí, skladů ovoce 

a zeleniny a nákup strojů pro rostlinnou výro-
bu.

MZe upravilo pro 10. kolo PRV pravidla tak, 
aby lépe reagovala na krizovou situaci způso-
benou pandemií koronaviru a k zemědělcům 
a potravinářům se co nejrychleji dostala ho-
tovost. Nově tak budou moci čerpat příspěv-
ky i zpětně na výdaje učiněné od letošního
12. března, zatímco ve standardních kolech jsou 
výdaje způsobilé až od data zaregistrování žádosti 
o dotaci. Mimořádně v tomto kole mohou žadate-
lé získat zálohu, a to až do výše 50 % dotace. Ote-
vírá se možnost pro čerpání dotací na nákup aut 
pro rozvoz potravin i krmiv a na zřízení e-shopů 
a internetových stránek. MZe tak chce podpořit 
místní trhy i prodej přes internet, který v době ko-

ronavirových opatření začali lidé využívat častěji. 
Podepsána jsou už i Pravidla 11. kola PRV, kte-
ré potrvá od 6. do 27. října. Zaměřené je hlavně 
na obnovu lesů. Dotace jsou ale přichystány na-
příklad i pro mladé zemědělce, vzdělávací akce 
a na podporu agroturistiky. Celkem MZe rozdělí 
v 11. kole přes 1,3 miliardy korun.

Plné znění Pravidel je k dispozici v elektro-
nické podobě na internetové adrese Ministerstva 
zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace 
– Program rozvoje venkova na období 2014–2020 
a příslušné opatření/operace) a na stránkách Stát-
ního zemědělského intervenčního fondu www.
szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–
2020.

MZe

Podpora potravinové soběstačnosti České republiky

Léto s přívlastky
Je to příjemný a povznášející pocit, pro-

jít se nebo projet naší českou krajinou 
v těchto dnech. Všechno podle předpisu. 
Tráva a stromoví je zelené, úchvatná zla-
tost pšenice a pivní žluť ječmenů těsně 
před pokosem nutí nejen ke kochání, ale 
i záznamu na náš foťák v mobilu. Kuku-
řice už vystrkuje svoje růžky a její výška 
letos bude rekordní a bioplynky si opravdu 
přijdou na své. I brambory jsou na Vyso-
čině vidět a jejich květ dělá z pole zahradu 
a příslib, že třeba budeme mít letos na stole 
jen ty naše. A také sena snad bude koneč-
ně dost, když tráva zalévaná blahodárným 
deštěm, tolik vloni a předloni chybějícím, 
nezůstala v generativním stadiu růstu. Jen 
houbám se letos moc nechce vystrčit svoje 
klobouky, a tak má český houbařský národ 
zatím utrum, i když procházka lesem, jehož 
stromy ještě žijí, stojí za to i bez hub. Vývoj 
počasí však úrodě přeje a spolu s šikov-
ností sedláků předurčuje vysoké výnosy. 
A i místně polehlá pole po bouřkách na tom 
asi nic nezmění. Takže léto úrodné. 

Hlad mít nebudeme, bohužel nejen kvůli 
dobré úrodě. Ale i všem našim blízkým či 
neblízkým sousedům se urodí víc, než potře-
bují, a my vděčně přijmeme plody jejich po-
lí a práce. Snahy našich národohospodářů 
to mohou o procento zlepšit, ale politika je 
vždycky víc o přízni a pak hlasech voličů než 
o výsledku dosaženého z proklamovaných 
slibů. Nehledě k tomu, že na téma soběstač-
nosti nám už dávno ujel vlak, kterému jsme 
s radostí před naším vstupem do EU radost-
ně a dobrovolně zamávali. Byl jsem u toho, 
když jsme v Černínském paláci na Hradča-
nech dovolili Teličkovu týmu přijmout kvóty 
na cukrovku a mléko, a i když s tím všichni 
zemědělští a potravinářští vrcholoví pracov-
níci naší země souhlasili asi jako prezident 
Beneš s Mnichovem, došlo k odporu stej-
nému jako v tom roce 1938. Proto nynější 
drbání se levou rukou za pravým uchem, 
když chceme do zákona dostat stanovený 
podíl českých potravin nabízených trhem, je 
nesmysl na entou. Odporuje nejen legislati-
vě naší, evropské, ale i logickému principu 
trhu a geopolitickému postavení naší země. 
Ono se naštěstí nic nestane, anebo jen hod-
ně málo, a i to málo za čas vyšumí. Na to 
stačí většinou jedny volby. Proč mě to tak 
čílí? Špatně přijímám falešnou politickou 
hantýrku na úkor fachmanství a věcnosti. 
A je-li to v oblasti, která je v branži, kte-
rou dělám celý život, mlčení je nesnadné. 
Hodně tady platí ten bonmot o charakte-
rech posledních století. Devatenácté století 
je stoletím páry, dvacáté válek a to současné 
– neodbornosti. Takže léto s politikou.

V tomto létě je ale řada věcí úplně jiná 
než v těch, které jsme prožili. Potrápila nás 
pandemie zlé chřipky, ve světě pořád ne-
dobrý vývoj, u nás jarní ústup, ale lokální 
ohniska stále straší a nervozita neustupuje. 
Opatrnost je namístě, i když cestovatelský 
duch našich lidí a touha po sluníčku na 
blankytném Jadranu či jinde ji dost potla-
čuje. A zavřít zase hranice není dost možné 
proto, že cizí pracovní sílu potřebujeme, 
když máme u nás jen samé magistry, inže-
nýry a doktory a zbytek nechce moc dělat. 
A tak jsme v neustálém ohrožení ať s rouš-
kami, či bez nich. Dokud nebude lék, ne-
bude pokoj na Zemi. Přejme si, aby to bylo 
brzy. Takže léto strachu. 

Ing. František Kruntorád, CSc.   

ČESKÁ CHUŤOVKA 2020 – UZÁVĚRKA 17. ZÁŘÍ 2020!
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Celkové množství chemických přípravků na 
ochranu rostlin, které čeští zemědělci použili 
v loňském roce, oproti roku 2018 mírně kles-
lo. Zemědělci více používají alternativní pří-
pravky, které jsou šetrnější k přírodě. Uvádí
to Výroční zpráva o plnění Národního akčního
plánu pro bez pečné používání pesticidů 
v České republice za rok 2019.

„Česká republika je v používání pesticidů pod 
průměrem Evropské unie. Jejich spotřeba u nás 
za poslední roky klesá. Například předloni to by-
lo o 8,8 procenta méně než v roce 2017 a v ro-
ce 2019 o 1,4 procenta méně než v roce 2018. 
U glyfosátu byla spotřeba v roce 2018 dokonce 
nižší o 25,5 procenta oproti roku 2017 a v ro-
ce 2019 o 13 procent nižší ve srovnání s rokem 
2018. Jsme mezi trojicí unijních zemí, s Portu-
galskem a Irskem, kde objem prodaných pro-
středků proti škůdcům klesá nejvíce. Přibližně 
dvě třetiny unijního prodeje pesticidů připada-
jí podle evropského statistického úřadu Euro-
stat na čtyři země, a to Francii, Španělsko, Itálii 
a Německo,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman.

Ochrana půdy, vody a ovzduší patří k priori-
tám Ministerstva zemědělství (MZe). Národní 
akční plán (NAP) k bezpečnému používání pes-

ticidů, který přijala předloni vláda, v pětiletém 
horizontu snižuje používání přípravků v země-
dělství i v lesnictví. Podle výroční zprávy NAP 
za loňský rok opět poklesla spotřeba chemických 
přípravků na ochranu rostlin a stoupla spotřeba 
biopreparátů.

Loni více klesla spotřeba herbicidů a de-
sikantů. Důvodem byl zákaz předsklizňo-
vého používání přípravků s účinnou látkou 
glyfosát u potravinářské produkce, takže se 
jejich spotřeba meziročně snížila o 13 % 
(z 558 837 kg v roce 2018 na 485 816 kg 
v roce 2019). Vzhledem k loňskému průbě-
hu počasí nebylo nutné opakovat insekticid-
ní ošetření, a v meziročním srovnání tak došlo 
k mírnému poklesu spotřeby také v kategorii 
insekticidů. Podle statistiky je patrný i význam-
ný pokles spotřeby insekticidních mořidel, to je 
důsledek zákazu používání insekticidních mo-

řidel na bázi neonikotinoidů do obilnin z roku 
2018.

Úkoly vyplývající z opatření NAP, uvádí 
zpráva, byly v roce 2019 naplňovány ve všech 
oblastech zaměření, tj. oblasti ochrany zdraví 
lidí, vod a oblasti snížení rizik spojených 
s používáním přípravků na ochranu rostlin (POR) 
z hlediska necílových organismů, a to díky 
aktivitám organizací státní správy, akademické 
a výzkumné sféry.

NAP k bezpečnému používání pesticidů je 
soubor opatření, kterým se ve členských státech 
EU realizuje program snížení nepříznivého vli-
vu přípravků na ochranu rostlin na zdraví lidí 
a životní prostředí. Rozsah plnění úkolů NAP ke 
snížení používání pesticidů v ČR je každoroč-
ně vyhodnocován a publikován formou výroční 
zprávy o plnění NAP, kterou MZe předkládá pro 
informaci vládě.

Spotřeba pesticidů v České republice za rok 2019 opět klesla

Budoucí podoba Společné zemědělské poli-
tiky v souvislosti se zveřejněnou strategií Ev-
ropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“
a k biodiverzitě byla hlavním tématem prv-
ního jednání ministra zemědělství Miroslava 
Tomana s jeho novým slovenským protějškem 
Jánem Mičovským. Na setkání v Židlochovi-
cích se věnovali i budoucí spolupráci resortů,
suchu, kůrovcové kalamitě, soběstačnosti, 
dvojí kvalitě potravin a situaci kolem korona-
virové pandemie.

Ministři se v souvislosti s nastavováním bu-
doucí podoby Společné zemědělské politiky 
(SZP), kdy Evropská komise (EK) navrhuje 
zásadní změny s velkým dopadem na zeměděl-
ce, shodli, že zásadní je zajištění dostatečných 
fi nančních prostředků a jejich plynulá výplata 
zemědělcům.

„Oceňuji, že Komise v rámci svého nového 
návrhu Víceletého fi nančního rámce zvýšila fi -
nancování pro Společnou zemědělskou politiku. 
Zejména vnímám pozitivně navýšení peněz na 
rozvoj venkova. Pokud ale porovnám alokované 
fi nanční prostředky se současným programovým 
obdobím, stále dochází k poklesu,“ řekl ministr 
zemědělství Miroslav Toman.

Ministři se shodli, že je důležité v nové SZP 
podporovat menší zemědělce a nezatěžovat je nad-
bytečnou administrativou. ČR plánuje menší far-
my podpořit takzvanou platbou na první hektary.

Cíle v představených strategiích považuje mi-
nistr Toman za velmi ambiciózní a obtížně splni-

telné, ale postrádá ze strany EK detailní analýzu 
možných dopadů na zemědělský a potravinář-
ský sektor. Komise navíc návrhy nediskutovala 
s členskými státy, které budou muset tyto cíle 
plnit.

„V rámci nadcházející diskuse bude nutné 
zohlednit nejen specifi ka jednotlivých států, ale 
také jejich dosavadní úsilí vynaložené k ochraně 
životního prostředí, udržitelnému využívání pří-
rodních zdrojů a dalších oblastí. Česká republika 
je například ve využívání pesticidů pod průměrem 
Evropské unie, stejně tak je pod průměrem v pří-
padě používání hnojiv. Spotřeba pesticidů u nás 
za poslední roky klesla o 27 procent, ve Fran-
cii vzrostla ve stejném období skoro o 40 pro-
cent a třeba v Rakousku dokonce o 53 pro-
cent,“ uvedl Miroslav Toman. I jeho slovenský 
protějšek považuje za důležité, aby se při plánech 
na snižování pesticidů vycházelo z konkrétní 
situace v každém členském státě EU, namísto 
plošného snižování.

Inspirací je pro slovenského ministra zavedení 
maximální výměry jedné plodiny v České repub-
lice na 30 hektarů. Ocenil také snahy o posílení 
soběstačnosti, které i Slovensko považuje za dů-
ležité u komodit, které lze v našich klimatických 
podmínkách produkovat.

„Zavedení maximální výměry jedné plodiny 
nám pomůže krajinu více rozčlenit, zvýšit její bio-
diverzitu. Souvisí s tím ale i další opatření, ať 
už je to vyšší podpora pěstování zeleniny, ovo-
ce, budování remízků, biopásů, malých rybníků, 
ale i podpora živočišné výroby, která produkuje 

organickou hmotu tolik potřebnou pro naši pů-
du,“ řekl ministr Toman.

Ministr Mičovský ocenil, že se česká krajina 
viditelně mění a překvapilo jej množství remíz-
ků, mezí a vodních ploch, které v ní viděl. Pova-
žuje to za inspiraci pro Slovensko, které podle něj 
omezení velikosti jedné plodiny potřebuje ještě 
více než Česká republika.

Ministr Miroslav Toman informoval svého 
slovenského kolegu také o opatřeních, která Mi-
nisterstvo zemědělství (MZe) přijímá v souvis-
losti s kůrovcovou kalamitou. Uvedl, že loni bylo 
z rozpočtu MZe na podporu lesního hospodářství 
vyplaceno více než 2 mld. Kč, a to zejména na 
obnovu lesních porostů, zajištění a výchovu les-
ních porostů, šetrné technologie pro hospodaření 
v lese, ochranu lesa před kalamitními škůdci a na 
ochranu výsadby před zvěří. V roce 2019 byla 
spuštěna i nová podpora formou fi nančního pří-
spěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 
v nestátních lesích. Na podzim je v rámci Progra-
mu rozvoje venkova na lesnické operace připra-
veno 590 mil. Kč, zejména na investice do les-
nické infrastruktury a obnovu lesů po kalamitách.

„Změna klimatu se mimo zemědělskou krajinu 
projevuje i v lesích. Proto podporujeme obnovu 
lesů, které budou pestré, a to nejen druhově, ale 
i věkově. Veřejnost se ale musí připravit na to, 
že takové lesy budou vypadat jinak, než jsou lidé 
dnes zvyklí, nebudou tak snadno prostupné, ne-
bude se v nich tak snadno houbařit, ale odolají 
lépe suchu. Boj se suchem je komplexní záleži-
tostí, proto i v lesích děláme projekty, které jim 
vrátí vodu, nejen menší rybníky, ale i tůně nebo 
mokřady,“ uvedl ministr Toman.

Dalším podstatným krokem k lepšímu zadr-
žení vody v krajině je podle Miroslava Tomana 
změna metodiky pozemkových úprav. V oblasti 
vodohospodářských opatření pak budování zá-
vlah, stavba rybníků, propojování vodárenských 
soustav i budování vodárenských nádrží.

Ministři Toman a Mičovský se shodli, že je nutné 
podporovat menší zemědělce a v oblasti používání pesticidů 

vycházet ze skutečného stavu v každé zemi

Společným prohlášením k reformě Společ-
né zemědělské politiky (SZP) s důrazem na 
potřebu realistického nastavení cílů v rám-
ci Evropské zelené dohody a doprovodných 
strategií vyvrcholilo videokonferenční jedná-
ní ministrů zemědělství rozšířeného formátu 
Visegradské skupiny (V4+). Její účastníci mj. 
zdůraznili potřebu zohlednění různých podmí-
nek v jednotlivých členských státech a po-
třebu vyhodnotit dopady navrhovaných cílů. 
Poslední jednání V4+ za předsednictví České 
republiky ministři věnovali především budou-
cí podobě SZP, ochraně spotřebitele a neka-
lým praktikám. Vyměnili si také informace 
o aktuální situaci v oblasti sucha a kůrov-
cové kalamity.

„Prohlášení, které jsme s kolegy přijali, 
podtrhuje důležitost celého zemědělsko-potra-
vinářského sektoru, a to i v kontextu současné 
krizové situace, a zdůrazňuje zachování konku-
renceschopnosti evropského zemědělství. Sou-
hlasíme s obecným směřováním strategií Evrop-
ské komise, tedy Evropskou zelenou dohodou, 
strategií Od zemědělce po vidličku, Strategií 
pro biologickou rozmanitost v EU a se snahou 
napomoci ochraně životního prostředí. Shodli 
jsme se však, že konkrétní cíle a jejich prová-
dění vyžadují další diskusi a musí zohledňovat 
specifi ka a výchozí situaci v každém členském 
státu. S ohledem na řadu nových výzev, které 

Společnou zemědělskou politiku čekají i v sou-
vislosti se stále rostoucími požadavky na náš 
sektor, jsme se také shodli, že zásadní je zajištění 
dostatečných fi nančních prostředků,“ řekl mini-
str zemědělství Miroslav Toman.

Ocenil, že Evropská komise (EK) v rámci 
svého nového návrhu Víceletého finančního 
rámce zvýšila fi nancování pro SZP. „Zejména 
vnímám pozitivně navýšení peněz na rozvoj ven-
kova. Pokud ale porovnám alokované fi nanční 
prostředky se současným programovým obdo-
bím, stále dochází k poklesu,“ uvedl ministr 
Toman.

Podle ministrů spočívá základ úspěchu no-
vé SZP v realistickém a jednoduchém nastavení 
pravidel, která budou jednoduše implemento-
vatelná a srozumitelná pro zemědělce. V pro-
hlášení zdůrazňují, že nové administrativní po-
žadavky, jako je zastropování přímých plateb, 
musí být pro členské státy dobrovolné podle 
jejich konkrétní situace. Poukazují také na vý-
znam dostatečně dlouhého přechodného období, 
aby byl zajištěn hladký přechod mezi součas-
ným a novým programovým obdobím. Shodli 
se na nutnosti přijmout co nejdříve legislativu 
upravující přechodné období v optimální délce. 
Ministr Toman považuje i s ohledem na součas-
nou situaci jako nezbytné minimálně dvouleté 
přechodné období.

Dokument ministrů zemědělství V4+ také 
upozorňuje, že požadavky, které se již v minu-

losti neosvědčily, by neměly být opětovně za-
řazovány do souboru nástrojů nové SZP. Jako 
příklad uvádí institut skutečného zemědělce.

V souvislosti se změnou klimatu ministři 
upozornili na zjevné negativní důsledky na ev-
ropskou krajinu a ekonomiku, včetně sektoru 
zemědělství a lesnictví. „Sucha zaznamenaná 
v období posledních pěti let významně ohrozila 
ekonomické přežití mnoha zemědělských a les-
nických podniků v zasažených oblastech. Dalším 
problémem jsou výskyty nových škůdců a cho-
rob. V tomto ohledu je nutné přizpůsobit země-
dělské a lesní ekosystémy změnám klimatu,“ 
uvedli ministři ve společném prohlášení s tím, 
že EU nemůže při naplňování environmentál-
ních a klimatických ambicí zůstat osamocena. 
Ministři proto vyzývají EK k vyvinutí maxi-
málního úsilí vedoucího k aktivnímu zapojení 
ostatních klíčových aktérů, jako jsou třetí země.

Když ministři hovořili o ochraně spotřebite-
lů a zamezení nekalým obchodním praktikám, 
ocenil ministr Miroslav Toman, že se společ-
nými silami podařilo zahájit diskusi na unijní 
úrovni a přijmout společný předpis upravující 
tuto oblast. „Jde o moji dlouhodobou prioritu. 
Za Českou republiku jsem sice požadoval am-
bicióznější text, ale výslednou podobu vnímám 
jako kompromis přijatelný pro všechny,“ řekl 
ministr Toman.

Členské státy nyní mají dva roky, aby text 
převedly do národních legislativ. Ministerstvo 

zemědělství již ustanovení upravující problema-
tiku dvojí kvality potravin zakotvilo v zákoně 
o ochraně spotřebitele a v zákoně o potravinách. 
Pokud jde o nekalé obchodní praktiky, směrnice 
se nyní zapracovává do stávajícího zákona o vý-
znamné tržní síle.

„Pro české spotřebitele je tato problematika 
velmi citlivá, a proto jsme se na národní úrovni 
rozhodli být ještě přísnější, než nám ukládá unij-
ní předpis. Mou ambicí je úplně zakázat většinu 
nekalých obchodních praktik, zejména pak dvojí 
kvalitu potravin,“ informoval kolegy Miroslav 
Toman.

Účastníci videokonference se shodli na po-
třebě další ochrany spotřebitele a na nutnosti 
koordinovaného postupu v této věci. Vyzdvihli, 
že mezinárodní obchodní dohody vyjednávané 
a uzavřené EU zakotvují principy, že dovozy 
ze třetích zemí musí splňovat vysoké standardy 
EU v oblasti ekologie, hygieny a fytosanitár-
ních opatření. Zároveň podporují udržitelnou 
produkci potravin, sociální a pracovně-férovou 
produkci a dobré životní podmínky zvířat.

V závěru jednání ministr zemědělství Miro-
slav Toman předal předsednictví zemí Visegrád-
ské skupiny od 1. července na další rok polské-
mu kolegovi Janu Krzysztofovi Ardanowskému.

 Videokonference se zúčastnili ministři a mi-
nistryně zemědělství a státní tajemníci Polska, 
Maďarska, Slovenska, Bulharska, Chorvatska, 
Rumunska a Slovinska.  MZe

Ministři zemědělství V4+ k nové Společné zemědělské politice:
Je potřeba zohlednit různé podmínky v jednotlivých členských státech
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Loni byla v České republice na Semilsku 
po třech letech prokázána nebezpečná náka-
za včel – hniloba včelího plodu (HVP). Od té 
doby se objevilo několik ohnisek nákazy, ale 
dobrou zprávou je, že se ze severu Čech ne-
rozšířila do dalších míst ČR. Od začátku le-
tošního roku Státní veterinární správa (SVS) 
eviduje v Libereckém a Královéhradeckém 
kraji 5 ohnisek hniloby včelího plodu. SVS 
na svých webových stránkách nově zveřejnila 
mapy výskytu HVP.

V letošním roce se nákaza objevila ve třech 
lokalitách Libereckého kraje (okres Semily), a to 
v obcích Horní Štěpanice, Horní Branná a Vícho-
vá nad Jizerou a na dvou místech Královéhra-
deckého regionu, konkrétně ve Vrchlabí a v ob-

ci Podhůří-Harta. Stále tedy platí, že se HVP 
nerozšířila do jiných míst republiky a všechna 
ohniska se nacházejí na pomezí dvou zmíněných 
krajů. Krajské veterinární správy v loňském roce 
likvidovaly celkem 16 ohnisek hniloby včelího 
plodu. Podrobné informace o všech aktuálních 
ohniscích a ochranných pásmech lze nalézt na 
uvedeném odkazu. 

„Vzhledem k aktuálním výskytům hniloby vče-
lího plodu a častým dotazům ze strany včelařů 
jsme se rozhodli zveřejnit informace o ohniscích 
nákazy prostřednictvím map na našem webu, 
obdobně, jak to činíme už několik let v případě 
moru včelího plodu,“ uvedl ústřední ředitel SVS 
Zbyněk Semerád. 

Hniloba včelího plodu je považována za 
tzv. nebezpečnou nákazu, kdy chovateli nále-

ží náhrada za likvidaci včelstva. Ve vytyčeném 
ochranném pásmu, které zahrnuje katastrální 
území v okruhu minimálně 5 km kolem ohnis-
ka nákazy, mají chovatelé povinnost dodržovat 
určitá opatření zejména ve vztahu k přesunům 
včelstev a sledování příznaků nákazy. V přípa-
dě podezření z výskytu této nákazy mají cho-
vatelé povinnost uvědomit místně příslušnou 
krajskou veterinární správu. Ta provede kli-
nickou prohlídku na stanovišti včel a v případě 
potřeby odebere  vzorky k laboratornímu vyše-
tření. 

Za hlavního původce hniloby včelího plodu 
je považována nesporogenní bakterie Melisso-
coccus plutonius. Mezi další původce je řazena 
sporogenní bakterie Paenibacillus alvei. Nákaza 
může být do chovu zavlečena při zalétávání včel, 

loupežemi, roji neznámého původu, infi kovaný-
mi plásty, úly či včelařskými pomůckami. Náka-
za není nebezpečná pro člověka.

Nezastupitelnou roli má prevence. Zejmé-
na se jedná o dodržování zásad správné cho-
vatelské praxe, provádění průběžné dezinfekce 
a obměny úlů, rámků a ostatního včelařského 
vybavení. Rovněž je vhodné používání plás-
tů, úlů a včelařských pomůcek z ověřených 
zdrojů. Chovatelé by si měli pořizovat včely 
pouze ze známých a ověřených zdrojů a neu-
misťovat roje neznámého původu na svá stano-
viště a zamezit přístupu včel do neobsazených 
úlů.

Petr Vorlíček,
SVS

V jihočeské obci Květušín na Česko-
krumlovsku poblíž vojenského výcvikové-
ho prostoru Boletice se konalo již tradič-
ní veterinární cvičení. Hlavním tématem 
akce byl praktický nácvik spolupráce jed-
notlivých složek veterinárního dozoru v pří-
padě výskytu afrického moru prasat v cho-
vu prasat domácích a ptačí chřipky v chovu 
drůbeže.

Veterinární inspektoři z jednotlivých 
krajských veterinárních správ jsou v okamži-
ku výskytu nebezpečné nákazy v první linii, 
a proto musí být schopni nákazu v chovu roz-
poznat, správně diagnostikovat a odebrat vzor-
ky pro laboratorní vyšetření. Proto v rámci cvi-
čení nacvičovali zejména diagnostiku a odběr 
vzorků na dvě v současnosti nejaktuálnější ná-
kazy: africký mor prasat a ptačí chřipku. Sou-
částí nácviku byl vstup veterinářů do nákazou 
zasaženého hospodářství a po odebrání vzor-
ků také jejich následná příprava pro transport 

do laboratoře. Nacvičován byl také bezpeč-
ný výstup z hospodářství a praktické činnos-
ti související s případným nutným usmrce-
ním vnímavých druhů hospodářských zvířat 
v ohnisku.

V rámci SVS fungují dvě pohotovostní stře-
diska pro mimořádné situace, jedno v Brně 
a druhé v Hradci Králové. Tato střediska ve spo-
lupráci s Integrovaným záchranným systémem, 
provádí nařízená opatření a zasahují v ohniscích 
nákaz. Pro tyto účely jsou střediska vybavena 
i potřebnou technikou, jejíž správné používání 
a fungování bylo v rámci cvičení také prově-
řeno. 

„Cílem cvičení je simulovat skutečný pří-
pad výskytu nebezpečné nákazy v chovu a za-
jistit efektivní činnost všech zainteresova-
ných složek SVS,“ uvedl ústřední ředitel SVS 
Zbyněk Semerád. „Poznatky získané při cvi-
čení nám také pomáhají zdokonalovat po-
hotovostní plány a zlepšovat vzájemnou komuni-
kaci.“

O tom, že je nutné být na krizové situace při-
praven, se pracovníci Státní veterinární sprá-
vy přesvědčili v posledních letech opakovaně. 
Naposledy začátkem letošního roku, kdy se na 
území ČR po třech letech vyskytla vysoce pato-
genní ptačí chřipka. I díky dobré připravenosti 
veterinárního dozoru se podařilo obě ohniska této 
nákazy okamžitě zdolat.

Veterinární dozor cvičil v jižních Čechách spolupráci 
při likvidaci nebezpečných nákaz v chovech

Světová organizace pro zdraví zvířat oficiálně uznala ČR 
za zemi prostou ptačí chřipky

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
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Světová organizace pro zdraví zvířat 
(OIE) oficiálně zveřejnila na svém we-
bu informaci, že Česká republika je od 
12. června prostá aviární influenzy (ptačí 
chřipky). Tento krok je nesmírně důležitý 
pro uvolnění obchodování s drůbeží a drů-
bežími produkty s třetími zeměmi.

Publikováním článku je informace ofi ciál-
ně přístupná všem 182 členským zemím OIE, 
která je v oblasti veterinární medicíny tím, čím 
je Světová zdravotnická organizace (WHO) 
v oblasti humánní medicíny. Státní veterinární 

správa (SVS) navíc kompetentním autoritám 
všech zemí, které letos ČR ofi ciálně oznámily, 
že v souvislosti s výskytem ptačí chřipky na je-
jím území omezily dovoz drůbeže a drůbežích 
produktů z ČR, zaslala ofi ciální dopis s novou 
informací. Okamžitě zareagovaly příslušné úřa-
dy Hongkongu, Spojených arabských emirátů 
a Saúdské Arábie a zrušily omezení uplatňova-
ná z důvodu ptačí chřipky vůči ČR.

„Věříme, že třetí země na tuto informaci 
rychle zareagují a v krátké době dojde 
k obnovení zahraničního obchodu s drůbeží 
a jejími produkty zpět na úroveň před výskytem 

nákazy,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk 
Semerád.

V letošním roce byla na území České re-
publiky postupně vyhlášena dvě ohniska ptačí 
chřipky v chovech drůbeže. První letošní oh-
nisko bylo potvrzeno 18. ledna 2020 v malo-
chovu drůbeže v obci Štěpánov nad Svratkou 
na Vysočině. Jednalo se o první případ nákazy 
v chovu na území ČR od roku 2017. Druhý m 
letos zasaženým chovem byl komerční chov 
drůbeže ve Slepoticích 17. února 2020. Od to-
hoto data již k dalšímu výskytu ptačí chřipky na 
území České republiky nedošlo. Tři měsíce od 

likvidace posledního ohniska zaslala SVS OIE 
deklaraci o tom, že se na jejím území již tato 
nebezpečná nákaza nevyskytuje. Česká repub-
lika splnila všechny podmínky znovuzískání 
statutu a sumarizovala požadované informace 
podle OIE kodexu pro suchozemské živočichy.

SVS i nadále sleduje aktuální situaci v za-
hraničí. S ohledem na včasné zachycení pří-
padné nákazy na území ČR v souladu s evrop-
skou legislativou monitoruje výskyt aviární 
infl uenzy ptáků v tuzemských chovech drůbe-
že a u volně žijících ptáků. Více k této proble-
matice na webu SVS.

V zájmovém chovu holubů v Pardubickém 
kraji byl zjištěn výskyt paramyxovirózy holubů.
Toto akutní, infekční a horečnaté onemoc-
nění bylo v České republice v chovu holubů
zjištěno naposledy před čtyřmi lety. V přípa-
dě výskytu paramyxovirózy holubů v chovu
nestanovuje legislativa povinná veterinární 
opatření, nejsou vytyčována uzavřená pásma 
a není třeba ptáky v chovu utrácet. Přesto 
Státní veterinární správa (SVS) sleduje zdra-
votní stav ptáků v zasaženém chovu, budou 
zde dočasně omezeny přesuny a pohyb holubů 
a provedena preventivní vakcinace.

Paramyxovirová infekce holubů je způsobe-
na holubím paramyxovirem (PPMV-1). One-
mocnění je charakterizované únavou, nervový-
mi příznaky, obrnou, stočením krku, žíznivostí 
a průjmem. Může docházet k úhynu nemocných 
holubů, ale většina ptáků přežívá a chřadne, po-
ruchy nervové činnosti mohou být i doživotní. 
V České republice byla tato nákaza potvrzena 
v zájmových chovech holubů již v letech 2013 
a 2016. U volně žijících ptáků byl výskyt tohoto 
onemocnění zjištěn v letech 2015, 2016 a 2017.

Holubí paramyxovirus (PPMV) je příbuz-
ný ptačímu paramyxoviru (APMV-1), který je 

původcem tzv. Newcastleské choroby. Newca-
stleská choroba – pseudomor drůbeže patří mezi 
nebezpečné nákazy a její výskyt znamená pro 
chovatele významné ztráty související nejen se 
značným úhynem drůbeže nebo jiných ptáků dr-
žených v zajetí, ale také s dopadem povinných 
veterinárních opatření nařízených v ohnisku 
a uzavřených pásmech.

Z výše uvedených důvodů by chovatelé měli 
věnovat zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu 
drůbeže a ptáků ve svých chovech a případné 
zvýšené úhyny hlásit místně příslušné krajské 
veterinární správě.

„Pro prevenci paramyxovirózy holubů i New-
castleské choroby je nejdůležitější vakcinace. Na 
trhu jsou dostupné vakcíny pro kura domácího, 
krůty i holuby. Je rozhodující provádět vakcinaci 
v souladu s doporučením výrobce vakcinačního 
přípravku tak, aby se vytvořila dostatečná imu-
nita,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Seme-
rád.

www.svscr.cz

 Petr Majer,
SVS

V České republice byla po čtyřech letech zjištěna paramyxoviróza 
v chovu holubů
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Jadel 
s kořením

Zlatá Praha 
– porce

Koliba 
– plátky

Jadel 
přírodní

Výrobky z mlékárny v Polné 
získaly ocenění Česká chuťovka

Naše výrobky získaly ocenění Česká chuťovka 2019

Zbojnická slanina Šunka od kosti – nejvyšší jakosti

Učňovský párek se sýrem

Krušnohorský páreček
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Potravinářská komora ČR má 
vytýčené priority na následující obdo-
bí, jde především o podporu prodeje 
českých potravin, ať už formou loga 
Český výrobek – garantováno PK ČR 
nebo systému Českých cechovních 
norem. Ten je schválen ministerstvem 
zemědělství jako dobrovolný systém 
certifikace zemědělských produktů 
v souladu s požadavky Evropské ko-
mise. Pozornost věnuje Komora i na-
dále také evropským značkám kvality 
nebo podpoře značek kvality spravo-
vaných SZPI.

Další prioritou je hospodářská 
soutěž a konkurenceschopnost.
Jde především o udržení konku-
renceschopnosti českých výrobců 
potravin, a to zejména pokračováním 
práce na vyváženosti  vztahů 
s obchodními řetězci, realistickým 
nastavením exportní politiky a důs-
lednou ochranou tuzemského trhu 
proti nekvalitním a dumpingovým 
dovozům. Sem patří zejména podpora 
správné implementace směrnice 
k nekalým praktikám v rámci 
novely zákona o významné tržní 
síle a podávání podnětů v případě 
jeho porušování. V oblasti exportní 
politiky jde o spolupráci na tipování 
exportních cílových destinací, zajiš-
tění účasti členů Komory na zahranič-
ních podnikatelských misích, včetně 

organizace vlastních misí. Významná 
je také účast Komory na práci konsor-
cia při přípravě nové Společné země-
dělské politiky.

U priority věda a výzkum jde ze-
jména o udržení a posílení rezortního 
potravinářského výzkumu a ve spolu-
práci s Českou technologickou platfor-
mou pro potraviny zajištění přenosu 
výsledků výzkumu do praxe. Rozvíjí 
se spolupráce na vlastních výzkum-
ných projektech v rámci společnosti 
„Centrum zemědělsko-potravinářské-
ho výzkumu a inovací s. r. o.“, kde by-
ly připraveny dva projekty do dalšího 
kola předkládání projektů u NAZV.

PK ČR se rovněž věnuje oblasti 
výživy a zdravého životního stylu, 
a to formou edukačních projektů za-
měřených na výchovu dětí – Hravě 
žij zdravě nebo vytvořením Platfor-
my pro reformulace s cílem zlepšo-
vání nutriční hodnoty potravin cestou 
optimalizace obsahu soli, cukrů a tuků 
v potravinářských výrobcích. Zde je 
velmi důležitá spolupráce s minister-
stvem zdravotnictví a ministerstvem 
školství. Intenzivně se Komora věnuje 
oblasti prevence zneužívání alkoholu 
a verifi kaci dat spotřeby nejen alkoho-
lu, ale i dalších rizikových nutrientů.

V oblasti propagace a komuni-
kace je prioritou informování spo-
třebitelské, ale i odborné veřejnosti 

o kvalitě, bezpečnosti a udržitelnosti 
(uhlíkové stopě) českých potravinář-
ských výrobků. K tomu slouží PK ČR 
nejen pravidelné tiskové konference, 
ale také účast na výstavách, spoluprá-
ce s časopisem CZ Test – Svět potravin 
a deníkem Právo, testování potravin 
i řada speciálně zaměřených webo-
vých stránek pod správou PK ČR. Do 
této oblasti patří i realizace čtvrtého 
cyklu edukačních pořadů o českých 
potravinách „Boží dar“ vysílaný Čes-
kou televizí a příprava dalších. 

Mezi priority patří samozřejmě
také legislativa, ať už se jedná
o legislativu potravinářskou, nove-
lizace komoditních vyhlášek, nebo 
nově o implementaci směrnice ke 
dvojí kvalitě potravin do zákona o po-
travinách, nakládání s odpady a recy-
klační cíle. Cílem PK ČR je předklá-
dání, připomínkování a implementace 
takových legislativních návrhů, které 
by co nejméně administrativně zatě-
žovaly podnikatelskou sféru a záro-
veň byly funkční a vymahatelné.

V oblasti udržitelné výroby a spo-
třeby potravin se PK ČR zaměřuje 
na nové dokumenty vydávané EK 
k zelené politice a jejich připomín-
kování, včetně aktivní účasti na ve-
řejných konzultacích. Do této oblasti 
spadá i plýtvání potravinami a zodpo-
vědná samoregulace reklamy, zejmé-
na ve vztahu k dětem a mládeži.

Do priorit PK ČR patří rovněž pod-
pora krmivářského sektoru, zejmé-
na v rámci úsilí o stabilizaci a oživení 
živočišné produkce v České republi-
ce. Zde je nezbytná podpora zvyšo-
vání konkurenceschopnosti sektoru 
výroby krmných směsí. Pokračuje 
zpracování Českých cechovních no-
rem na krmiva a přípravky pro výživu 
zvířat a nově norem pro chovy zví-
řat. Jako první jsou zpracovávány ce-
chovní normy na chovy prasat spolu 
se Svazem chovatelů prasat.

Jako poslední je pak oblast vnitř-
ní organizace a jejího dalšího zlep-
šování, s čímž souvisí aktualizace 
vnitřních dokumentů a podpora prá-

ce výborů a pracovních skupin nebo 
nové nastavení spolupráce s AK ČR 
a dalšími zemědělskými organizacemi 
nebo SOCR ČR.

NOVĚ ZVOLENÉ 
PŘEDSTAVENSTVO PK ČR:
Ing. David Bednář – Drůbežářský 

závod Klatovy, a. s.; Mgr. Gabriela 
Bechynská – Mondelez Czech Re-
public s. r. o.; Ing. Ondřej Beránek 
– BOHEMIA SEKT, s. r. o.; Ing. Sta-
nislav Coufal – Moravia Lacto a. s.;
Ing. Jaromír Dřízal – Svaz pekařů 
a cukrářů v České republice, z. s.; 
Ing. Pavel Dvořáček – RUDOLF JE-
LÍNEK a. s.; Ing. Martina Frolíková – 
Orkla Food Česko a Slovensko, a. s.;
MVDr. Oldřich Gojiš – INTER-
LACTO, spol. s r. o.; Ing. Jana Jež-
ková – Mattoni 1873 a. s.; Martin 
Jirák – GURMÁN KLUB, s. r. o.;
Mgr. Pavlína Kalousová – Plzeňský 
Prazdroj, a. s.; Ing. Zdeněk Kubis-
ka – Spolek pro komodity a krmiva; 
Ing. Jaroslav Kurčík – PENAM, a. s.;
Jan Lukeš – CARLA spol. s r. o.;
MVDr. František Mates – Sdruže-
ní drůbežářských podniků; Čestmír 
Motejzík – MASO UZENINY PÍ-
SEK, a. s; Karel Pilčík – Český svaz 
zpracovatelů masa; Dr. Josef Pojer 
– Českomoravský cukrovarnický 
spolek; Ing. Jiří Pražan – Svaz vý-

robců nealkoholických nápojů; Ing. 
Oldřich Reinbergr – Tereos TTD, a. s.;
PhDr. Simona Sokolová – OLMA, 
a. s.; Ing. Hynek Strnad – Zájmové 
sdružení právnických osob konzervá-
rensko-lihovarského průmyslu; Ing. 
Zdeněk Štěpánek – BONECO a. s.;
Ing. Milan Teplý – MADETA a. s.; 
Ing. Pavel Tomáš – PT servis kon-
zervárna spol. s r. o.; Ing. Marie Vá-
vrová – LYCKEBY CULINAR a. s.; 
Ing. Dana Večeřová – Potravinářská 
komora České republiky

NOVĚ ZVOLENÁ 
VÝKONNÁ RADA:

Prezidentka PK ČR: 
Ing. Dana Večeřová, PK ČR

Viceprezidenti PK ČR: 
Ing. Pavel Dvořáček, 

RUDOLF JELÍNEK, a. s.; 
Ing. Jaroslav Kurčík, PENAM, a. s.; 

Karel Pilčík, 
Český svaz zpracovatelů masa; 

Ing. Oldřich Reinbergr, 
Tereos TTD, a. s.; 

Ing. Zdeněk Štěpánek, 
BONECO a. s.; 

Ing. Milan Teplý, MADETA a. s.

Z podkladů PK ČR vypracoval: 
Ing. František Kruntorád, CSc.

Valná hromada 
Českého svazu zpracovatelů masa 

Valná hromada Potravinářské komory ČR 

Účastníci valné hromadyČlenové volební komise při sčítání výsledků voleb Nově zvolený předseda ČSZM Karel 
Pilčík

�  Flídr Martin (Makro Cash & Carry 
ČR s. r. o.)

�  Janda Vladimír (Kaufl and Česká re-
publika v. o. s., Masozávod Modletice)

�  Ing. Jedlička Michal (Kostelecké 
uzeniny a. s.)

�  Ing. Kloud Jaromír (Blanka Klou-
dová ř. u.)

�  Ing. Kopečný Jan (Krahulík – MA-
SOZÁVOD KRAHULČÍ, a. s.)

�  Koranda Eduard (Uzeniny Příbram, 
a. s.)

�  Ing. Lazecký Ondřej (BIVOJ a. s.)
�  Ing. Matisová Iveta (KMOTR – 

Masna Kroměříž a. s.)

�  Motejzík Čestmír (MASO UZENI-
NY PÍSEK, a. s.)

�  Pilčík Karel (MP Krásno, a. s.)
�  doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, 

CSc. (Steinhauser, s. r. o.)
�  Ing. Šeketa Juraj (Animalco a. s.)
�  Váhala Jan (Váhala a spol. s r. o.)

JEŠTĚ PRO POŘÁDEK 
UVÁDÍME OSOBNOSTI, 

KTERÉ TVOŘÍ 
DOZORČÍ RADU SVAZU:

�  Ing. Uttendorfský Karel (MASO 
UZENINY POLIČKA, a. s.) – 
předseda dozorčí rady

�  Ing. Maška Zdeněk (PRANTL Mas-
ný průmysl s. r. o.) 

�  Ing. Baláš Josef, Ph.D. (Chr. Han-
sen Czech Republic, s. r. o.)

Následně nové představenstvo 
dne 2. července 2020 zvolilo na dal-
ší funkční období předsedou Svazu 
Karla Pilčíka.

Všem zvoleným členům osobnos-
tem blahopřejeme. 

Za redakci: 
Ing. František Kruntorád, CSc.

Dne 17. června 2020 se konala ve Větrném Jeníkově 36. valná hro-
mada našich řezníků a uzenářů. Na programu bylo řešení aktuálních 
problémů oboru, ale i aktivity Svazu ve smyslu propagace spotřeby 
masa akcí MASOBRANÍ a soutěž PRODEJNA ROKU. Náplní byla i změna 
stanov Svazu. Byl představen i nový ředitel ČSZM, jímž byl jmenován 
MVDr. Radek Slanec. Hlavním bodem programu byla volba představen-
stva, do něhož byli zvoleni:

Předsednický stůl valné hromady

Dne 30. června 2020 se konala v Zemědělském muzeu v Praze na Letné
letošní valná hromada Potravinářské komory ČR, první za vedení prezi-
dentkou Ing. Danou Večeřovou. V důsledku omezení shlukování osob se 
konala zhruba o měsíc později než v jiných letech. Průběh jednání měl 
jednoznačně pracovní charakter a kromě vnitřních záležitostí Komory pro-
běhla volba orgánů Komory. V popředí zájmu jednoznačně zůstává oblast 
péče o kvalitu potravin, které přicházejí do oběhu jak z naší výroby, tak 
z EU i dalších zemí. Vrcholovým zájmem PK ČR je ochrana spotřebitele, 
jak po stránce jakosti, tak i množství. 
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www.kompek.cz

Tradiční pekařská a cukrářská výroba z Kladna

Získali jsme ocenění Česká chuťovka pro výrobky:

●  Pecen hornický
●  Chléb vícezrnný s cibulí
●  Bramborová placka s cibulí
●  Krekry bílkovinné pizza
●  Koláč tlačený mák, jablko
 
Dětská chuťovka pro Perníček
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Šestikilový výběr pravidelně se 
měnící sezonní zeleniny z nejúrod-
nější české černozemě, pěstova-
né tradičními zelinářskými postupy 
bez chemie. Online supermarket Ko-
šík.cz zařazuje do své nabídky far-
mářské bedýnky, které pro něj ex-
kluzivně připravuje rodinná farma 
Jamboz. Kvalitou se Košík vyrovná 
farmářským trhům, bedýnky bude 
rozvážet do oblastí, které pokrývá 
plným sortimentem.

Farmářské bedýnky od Košíku jsou 
pěstovány na padesáti hektarech úrod-
né půdy na Kutnohorsku. Cena bedýn-
ky je 399 Kč a zákazníci v ní naleznou 
11 druhů čerstvé české zeleniny o sou-
hrnné váze přes šest kilogramů. Kon-

krétní obsah bedýnky se bude každý tý-
den měnit a je závislý na době sklizně, 
ale i třeba počasí a aktuálnímu dozrá-
vání některých plodin. Zelenina dorazí 
v papírové bedničce z recyklovaného 
materiálu, která není zálohovaná.

Koncept vznikl ve spolupráci s rodin-
nou farmou Jamboz, které funguje už od 
roku 1990 a provozuje ji už druhá ge-
nerace rodiny Jamborů. Jejich produk-
ty jsou pěstovány tradičním způsobem 
českých zelinářů – zelenina je sklízena 
ručně a využívají se všechny zdravé ku-
sy bez ohledu na jejich tvar nebo pohle-
dovou atraktivitu. Během pěstování ne-
ní používána chemie a veškeré plodiny 
jsou hnojeny koňským hnojem.

„Jednou z našich priorit je co nejví-
ce zjednodušit cestu zeleniny z pole do 
českých domácností. Tak, aby strávila 
na cestě minimum času a zanechala co 
nejmenší ekologickou stopu. Domác-
nosti si budou moci znovu vychutnat 
pocit, že drží zeleninu, která ještě voní 

po hlíně,“ říká Tomáš Jeřábek, CEO 
Košík.cz. „Podobným způsobem by-
chom do budoucna chtěli zapojit i dal-
ší farmáře a malé tradiční dodavatele 
a se zákazníky si co nejvíce užívat se-
zonnost pěstovaných plodin.“

„Přáli bychom si, abyste se při roz-
balování bedýnky cítili jako u nás na 
farmě. Bedýnky, které pro Košík při-
pravujeme, jsou určeny především těm, 
kterým záleží na kvalitě života i jídla. 
Těm, kteří nám odpustí leckdy nedo-
k onalý tvar či barvu našich výpěstků, 
pěstovaných přirozeně a bez chemie. 
Maminkám, které svým dětem chtě-
jí připravovat příkrmy bez chemie. 
Zkrátka všem, kteří dokážou ocenit na-
ši práci, která se za každou bedýnkou 
skrývá,“ zmiňuje za rodinnou farmu 
Jamboz Milan Jambor.

Bedýnku si můžete objednat zde: 
https://www.kosik.cz/produkt/farma-
-jamboz-farmarska-bedynka

FYI Prague

Praha (PROTEXT) – Nový klub 
PREMIUM Rohlik.cz přináší ojedině-
lý zákaznický servis.

„PREMIUM je klub pro chytré lidi 
a milovníky skvělých chutí, kteří ví, že 
důležitější než sbírat body na pánve, je 
užívat si kvalitní jídlo a život. Je tu pro 
všechny, kteří umí se svým časem i pe-
nězi smysluplně nakládat. Jednoduše 

je to zhmotnění naší esence pomáhat 
lidem jíst a žít lépe,“ představuje nový 
klub Tomáš Čupr, zakladatel Rohlik.cz.

Věrné zákazníky si Rohlík hýčká 
od samého začátku. Teď ale své služ-
by zdokonaluje na maximum. Členové 
klubu PREMIUM na svůj nákup nemusí 
čekat ani o minutu déle, ať už je poptáv-
ka jakkoliv vysoká. O Vánocích jim pak 
Rohlík garantuje volná doručovací okna. 
Když si zákazník objedná do 17 hodin, 
nákup dostane zdarma ještě v ten samý 
den. A v případě TurboRohlíku třeba i do 
90 minut. U něj navíc není nijak ome-
zená výše objednávky – Rohlík všechny 
doveze zdarma, ať jich je, kolik chce.

A když člen PREMIUM potřebuje 
pouze dokonale křupavé pečivo na so-
botní brunch, není problém! Dvakrát 
do měsíce nemusí řešit minimální výši 
nákupu. Každý rok díky tomu na do-
pravě ušetří 4200 Kč. To vše s nejlep-
ším servisem od speciálně školených 
PREMIUM kurýrů a s přednostními 
službami zákaznické podpory. Protože 
nejvyšší standard je pro Rohlík samo-
zřejmostí. Pokud má zákazník i přes-
to nějakou výhradu, získá od Rohlíku 
dvojnásobnou kompenzaci.

Členové klubu mají také exkluzivní 
15% slevu na vlastní řadu produktů Ro-
hlik.cz BEZ KOMPROMISU. Ročně 

tak ušetří 4100 Kč. Vybírat mohou z ví-
ce než 100 druhů v nejrůznějších ka-
tegoriích – od mléčných výrobků přes 
uzeniny a hotová jídla až po trvanlivé 
potraviny. Do konce roku těchto jedi-
nečných produktů bude až 245 a za je-
jich kvalitu dává Rohlík hlavu na špalek.

PREMIUM zákazníci navíc získáva-
jí exkluzivní přístup k 30 nejvyhláše-
nějším pochoutkám, jako jsou zákusky 
od Skály, křupavý chléb z Esky, sushi 
z Yam Yam, vyzrálé steaky z Naše ma-
so, famózní rudé krevety přímo z Itá-
lie, pravá buvolí mozzarella, italské 
prosciutto nebo prémiové víno Cham-
pagne Mandois. Několikrát do roka pro 

ně Rohlík pořádá jedinečné degustace, 
kde mohou objevovat kouzlo malový-
roby i bohatost chutí u výrobců a far-
mářů, kteří s Rohlíkem spolupracují. 

Díky všem PREMIUM benefitům 
ušetří 4členná rodina během nakupová-
ní na Rohlíku ročně kolem 8300 korun 
a 67,5 hodiny času. Přitom investice do 
klubového členství je pouze 1999 Kč
za rok nebo 199 Kč měsíčně. Díky 
možnosti měsíční platby si teď navíc 
členství může bez obav vyzkoušet 
opravdu každý. A pokud nebude spo-
kojen, má 30denní garanci vrácení prv-
ního poplatku. Tak vypadá zákaznický 
servis nové generace.

Hvězdy úspěšného seriálu Sluneč-
ná Lucie Benešová, Alice Bendová 
a Roman Tomeš se sešli mimo na-
táčení, aby pomohli lidem v neleh-
ké životní situaci. V azylovém domě 
v Berouně společně navštívili matky 
samoživitelky, kde jim předali jídlo 
v hodnotě desítek tisíc korun. Po-
traviny věnovalo PENNY prostřednic-
tvím České federace potravinových 
bank.

 
PENNY v reakci na zrušení letošní 

Sbírky potravin a koronavirovou krizi 
už na počátku května věnovalo České 
federaci potravinových bank potraviny 
v hodnotě 2 500 000 korun. Tato po-
moc prostřednictvím centrálního skla-
du v Modleticích, který pro ČFPB za-
jišťuje rovněž PENNY, putuje už druhý 

měsíc k potřebným. V pátek 19. června 
část této pomoci předali osobně i hvěz-
dy úspěšného seriálu Slunečná, a to ma-
minkám v azylovém domě v Berouně. 

Potravinový dar osobnosti předaly 
maminkám, které se se svými dětmi 
ocitly bez zázemí. „K samoživitelkám 
by měl mít blízko úplně každý, protože 
skoro všichni máme děti a může nás to 
také kdykoliv potkat. Já jsem chvíli na 
děti byla sama a není to vůbec jedno-
duché. Proto si myslím, že je opravdu 
důležité jim pomáhat. Je skvělé, že jsme 
jim mohli udělat radost,“ řekla po se-
tkání Alice Bendová. Herečka Lucie 
Benešová kromě podpory samoživite-
lek také velmi oceňuje dlouhodobý boj 
PENNY a potravinových bank proti 
plýtvání. „Vždy chci, aby se všechno 
jídlo, které uvařím, snědlo. Jsem na 
to doma docela pes. Nesnáším zbytky, 
a tak se snažím věci, které zůstanou, zu-
žitkovat do dalšího jídla. Taky sbíráme 
pečivo, sušíme ho a dáváme strejdovi, 
který je na venkově, anebo ho dáváme 
tomu, kdo to potřebuje.“  Vaření si Lu-
cie užila dost během karant ény, kterou 
strávila se svojí rodinou a manželem, 
hercem Tomášem Matonohou. „Bylo 
fajn být jako rodina pohromadě. Taky 
si uvědomíte, že všechno v životě je po-

míjivé. Celý svět se zastaví a vy v životě 
nemáte nic jistého. Práce mi ale oprav-
du moc chyběla, hrozně mě baví a taky 
si u ní odpočinu,“ doplnila.

 Roman Tomeš při přátelském se-
tkání maminkám přiblížil, jaké to bylo 
se po vynucené přestávce vrátit k natá-
čení. „Byla to dlouhá doba, kdy jsme 

nemohli vůbec hrát ani točit. Ale na 
druhé straně jsme se s kolegy po první 
natáčecí klapce shodli, že je to, jako 
bychom naposledy točili včera.“ He-
rec předešlé měsíce trávil hlavně 
s rodinou. „Celkově se snažíme žít hos-
podárně. Krize nás naučila žít stříd-
měji. Začali jsme si více vážit chvilek 
s rodinou. Zpomalili jsme se a trochu 
se zaměřili na naše nitro.“

 Posláním azylového domu v Be-
rouně, který herci navštívili, je po-
máhat těm, kteří se ocitli v nepříz-
nivé životní situaci. Velkou skupinu 
v domově tvoří právě samoživitel-
ky s nezletilými dětmi bez přístřeší. 
A právě těm byly předány potraviny 
v hodnotě desítek tisíc korun, jenž jim 
zajistí živobytí na několik týdnů. Tato 
pomoc proběhla také díky společnos-
ti PENNY, která letos věnuje potřeb-
ným prostřednictvím potravinových 
bank potraviny v celkové hodnotě 
2 500 000 korun. PENNY zároveň po-
skytuje České federaci potravinových 
bank také centrální sklad v Modleticích 
u Prahy, což znamená pomoc v hodno-
tě takřka 11 000 000 korun v průběhu 
pěti let.

Penny Market s. r. o.

PENNY A Hvězdy Slunečné pomáhají maminkám

Letošní léto bude většina z nás trá-
vit na dovolené v Čechách nebo na 
Moravě. Zkrátka si budeme užívat léto 
HEZKY ČESKY! A tak PENNY na prázd-
ninové měsíce připravilo kampaň 
„Poznejte zvířátka z českého lesa“.

Díky této kampani mohou rodi-
če naučit své děti poznávat zvířata, 

s nimiž se v našich lesích potkávají, 
a přiblížit jim jejich život. Věděli jste 
například, že ježek má na 8000 bod-
lin nebo že veverka dokáže ze stromu 
na strom přeskočit až na vzdálenost 
4 metrů? A proč má zajíc delší zad-
ní nohy a za jak dlouho po příchodu 
na svět se koloušek postaví na vlastní 
nohy? To jsou dětské otázky, na něž 

Vám PENNY pomůže v následujících 
týdnech odpovědět. 

Od 16. července najdete ve všech 
prodejnách PENNY 8 plyšových zví-
řátek – jezevce Zíváčka, zajíce Cvič-
ku, veverku Mlsku, ježka Klubíčka, 
datla Ťuklíka, prasátko Baštíka, lišku 
Tichošlápka a kolouška Puntíka, kte-
ří provedou děti životem v českých 

lesích. Řadu odpovědí na zvídavé 
dětské otázky v průběhu kampaně 
najdete také na PENNY profi lech na 
Facebooku a na Instagramu.

Všechna plyšová zvířátka bude 
možné získat v PENNY v rámci věr-
nostního programu za zvýhodněné 
ceny. Aby si děti se zvířátky mohly 
pohrát, stačí sbírat body, kdy za kaž-

dých 200 korun nákupu dostanete 
1 bod. Za 20 nasbíraných bodů bu-
de možné zvířátko koupit už za 
49,90 Kč, za 10 bodů je jeho cena 
149 Kč (cena bez bodů je 299 Kč). 
Akce začala  ve čtvrtek 16. července 
a potrvá do října letošního roku. 

 
Penny Market s. r. o.

Pojďte se zvířátky z Penny do českého lesa

Košík rozjíždí farmářské bedýnky, jejich obsah se bude měnit každý týden

Klub PREMIUM Rohlik.cz přináší ojedinělý servis
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BILLA rozšiřuje garanci českého 
původu i na masné výrobky své pri-
vátní značky Vocílka. V případě ná-
kupu čerstvého kuřecího, vepřového
i hovězího masa značky Vocílka 
BILLA garantovala 100% český pů-
vod již od dubna 2011. Letos k tomu
přidává i masné produkty, což pro 
zákazníky znamená, že veškeré uze-
niny pod touto značkou jsou vyro-
beny jen z českého masa. Maso
značky Vocílka nese logo Česká po-
travina, všechny masné produk-
ty Vocílka i logo České cechovní 
normy.

„Značka Vocílka si už při založení 
v roce 2011 stanovila jasný  cíl – navá-
zat na tradici našich předků, zpraco-
vávat maso ze špičkových chovů a za 
příznivou cenu zaručit zákazníkovi 
stoprocentní kvalitu. Od roku 2020 se 
zavazujeme, že původ masa bude vý-
hradně český nejen u masa, u kterého 
garantujeme český původ již od roku 
2011, ale i u všech masných produk-
tů značky Vocílka,“ říká Jaroslaw 
Szczypka, generální ředitel BILLA 
ČR.

Tváří značky Vocílka se stává zná-
mý šéfkuchař a porotce populární ku-
linářské soutěže MasterChef Jan Pun-
čochář. BILLA v nové komunikační 
kampani garantuje zákazníkovi, že 
maso pod značkou Vocílka pochází ze 
zvířete, které bylo v České republice 
narozeno, vykrmeno, poraženo a ná-
sledně i zpracováno. 

„Spojení Jana Punčocháře s naší 
privátní značkou Vocílka bylo pro nás 
jasnou volbou. Jan Punčochář je vy-
nikající kuchař a jako majitel známé 
restaurace v Praze ví, jaké suroviny 
vybírat, aby zákazníkům nabídl to nej-
lepší. Jak potvrdil sám, maso a masné 
produkty Vocílka běžně nakupuje pro 
své domácí vaření. Jsme pyšní na to, 
že propojujeme nejúspěšnější českou 
privátní značku společnosti BILLA 
s jedním z nejúspěšnějších šéfkuchařů 
v České republice,“ říká marketingová 
ředitelka BILLA ČR Lucie Průšová.

Poptávka po tuzemských potravi-
nách ale není jen otázkou kvality. Dů-
ležitý je i ekologický aspekt, kdy od-
padá doprava ze zahraničí, což snižuje 
uhlíkovou stopu. Spolupráce řetězců 
s tuzemskými chovateli a lokálními 
zpracovateli přináší i pozitivní sociál-
ní a ekonomické dopady, proto BILLA 

dlouhodobě podporuje české zeměděl-
ce, chovatele a výrobce. Již několik let 
úspěšně spolupracuje s Potravinářskou 
a Agrární komorou, prostřednictvím 
nichž průběžně vyhledává nové české 
dodavatele. 

Češi se při nákupech potravin 
čím dál víc zaměřují na jejich původ 
a složení. Vědět, odkud produkty 
pochází a mít v tento původ důvěru, je 
pro ně stále důležitější, ať už se to týká 
ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, či 
právě masa, na jehož chuti se pozná 
kvalita nejvíce. 

Společnost BILLA má v současné 
době v portfoliu téměř 59 % produktů 
českých. Z celkového počtu 954 doda-
vatelů je jich českých 558. Téměř tři 
čtvrtiny obratu (72 %) tvoří potraviny 
od českých výrobců a pěstitelů.  

V sortimentu BILLA naleznou zá-
kazníci rovněž 11 privátních značek, 

které tvoří celkem 1776 artiklů. Pri-
vátní značky vyrábí pro supermar-
kety BILLA celkem 250 dodavatelů, 
z nichž 143 jsou české fi rmy. Celkový 
podíl privátních značek na obratu fi rmy 
byl za loňský rok téměř 22 %, což ko-
responduje s cílem společnosti dosáh-
nout do roku 2023 celkového podílu 
privátních značek 30 %. 

Logem Česká potravina mohou 
potravináři označit výrobky, které byly 
vyrobeny v ČR a mají stanovený podíl 
českých surovin. Logo Vyrobeno podle 
české cechovní normy mohou používat 
výrobky s určitým podílem vstupních 
surovin, neobsahující látky zakázané 
normou a splňující nadstandardní 
technologické postupy zpracování.

www.billa.cz

BILLA, spol. s r. o. 

Značka Vocílka posiluje

Jedním z nejvíce probíraných té-
mat posledních měsíců je sucho 
a snaha zadržovat vodu v krajině. 
Platí, že posledních 5 let se celá
země potýká s dlouhodobým suchem. 
Podle údajů ministerstva země-
dělství jsou v některých oblastech 
rozdíly v objemu vody až 1000 m3.
I proto je vítaná každá iniciativa ze 
strany ministerstev životního pro-
středí a zemědělství, které se suchem
snaží bojovat. Do médií „protekla“ 
zpráva o tom, že vláda uvolnila mi-
liardu korun na boj proti suchu. Je 
ale nad čím jásat?

Miliardová investice ze strany státu 
počítá především s podporou budování 
různých vodních děl. Konkrétně se jed-
ná o tyto 4 body:
–  Podpora výstavby a technického 

zhodnocení infrastruktury vodovodů 
a kanalizací,

–  Propojování vodárenských soustav, 
–  Podpora opatření na drobných vod-

ních tocích, rybnících a malých vod-
ních nádržích,

–  Podpora budování protipovodňových 
opatření. 

Jak sám potvrzuje přední český hyd-
rolog profesor Jánský, naši předci bu-
dovali nejrůznější malé či větší přehra-
dy po stovky let a díky nim vděčíme za 
to, že v krajině v současné době ještě 
nějakou vodu máme. Přehrady a další 
typy vodních děl mají jistě svoje opod-
statnění, ale co to znamená pro země-
dělce a jsou přehrady opravdu prak-
tické při přívalových deštích, jaké se 
Českem prohnaly v posledních dnech?

Čeští farmáři se v posledních 
měsících potýkali především se 
změnami výměru vlastních polností, 
kdy každá erozně nebezpečná plodina 
na erozně ohrožené půdě může být 
pěstována s půdoochrannými opatření-
mi či musí být rozdělena přerušovací-
mi pásy apod. Od příštího roku nebude 
moci pole oseté či osazené jednou plo-
dinu výměru větší než 30 ha, což se te-
dy týká již letos zasetých ozimů. Cílem 
tohoto zákona tedy není zadržovat vo-
du až v údolí, kam se vyplaví již konta-
minovaná, ale tvořit v podstatě přírod-

ní přehrady na polích pomocí různých 
plodin na větších polí, přerušovacími 
pásy, remízků a dělení polností. Čes-
ké zemědělství si díky tomuto zákonu 
od poloviny minulého roku prochází 

tichou revolucí, o které se v médiích 
moc nemluví. 

Farmáři totiž často bohužel nemají 
potřebnou oporu v jednotné politice, 
která by jim umožnila například or-

ganizovaně digitalizovat, což by jim 
značně ulehčilo práci s vyměřováním 
změn pro tvorbu schválené polnosti. 
Právě digitalizace půdního fondu je 
jednou z cest, kterými by se minister-
stvo mělo vydávat a současná vládní 
politika téma stále dostatečně ve svých 
návrzích neakcentuje.

Podobnou investici a pozornost jako 
tomu je u vodních děl by si jistě za-
sloužila i změna skladby lesů, zvýšení 
podílu zeleně nelesního typu, která po-
máhá zadržovat tolik potřebnou vláhu 
v půdě. S tím souvisí i větší investice 
do tvorby mokřadů, tůní či návrat toků 
do původního stavu (tj. tvorba niv či 
meandrů). Pokud by ministerstvo ze-
mědělství svůj záměr rozšířilo i mimo 
vodní díla na celkovou rekultivaci kra-
jiny včetně podpory digitalizace půd-
ního fondu, tak by jistě prospělo nejen 
živočichům, rostlinám, ale i farmářům 
a obyvatelům této země. Tato proble-
matika je natolik komplexní, že se na 
ní nedá pohlížet jen z jednoho úhlu po-
hledu, byť samotná iniciativa se cení. 
Budeme tedy za pár let hovořit o oje-
dinělém kroku,  nebo o začátku celkové 
obrody české krajiny?

FYI Prague

Přehrady musí být z kořenů, ne betonu. 
Musíme pohlížet na půdu jako na celek

 Vyrazit v neděli na rodinný výlet, 
nebo na velký nákup? U našich sou-
sedů aktuálně toto dilema vůbec ře-
šit nemusí, drtivá většina obchodů
je u nich totiž v neděli zavřená. 
V Německu, Rakousku a Polsku 
k tomu přistoupili již v minulosti, na 
Slovensku zatím dočasně v souvis-
losti s koronavirem. Tamní veřejnost 
by s tím přitom neměla problém ani 
do budoucna. První případy ploš-
ného uzavírání prodejen v neděli 
se objevují i v Česku. Obchodní sí-
tě k nim přistupují především proto, 
aby poskytly zaměstnancům více ča-
su s rodinou.

I několik let po omezení prodeje 
v obchodech nad 200 metrů čtvereč-
ních ve vybrané svátky budí toto té-
ma různé polemiky. Jednou z nich je 
i otázka, zda by se omezení provozní 
doby obchodů mělo rozšířit i na neděle. 
Ještě v 90. letech bylo přitom uzavření 
prodejen v tento den prakticky standar-
dem. „V mnoha vyspělých zemích platí, 
že si lidé většinu neděl v roce zkrátka 
v běžných obchodech nenakoupí. Sa-
mozřejmostí to bylo i v tuzemsku, tepr-
ve až příchod zahraničních řetězců nás 
donutil se změně situace přizpůsobit,“ 
říká Jan Sůra, předseda obchodního 
družstva Tempo. 

To se koncem března jako první ma-
loobchodní subjekt s obratem nad jed-
nu miliardu korun k plošnému omezení 
nedělního prodeje odhodlalo. „Chceme 
našim prodavačkám dopřát více času 
s rodinou. Inspirací nám byly okolní ze-
mě, především Polsko, ke kterému máme 
blízko i vysokým podílem věřících v na-
šem regionu,“ dodává Jan Sůra. U na-
šich severních sousedů přitom došlo 
k omezení nedělního prodeje teprve ne-
dávno. První regulace přišla v roce 2018 
a pravidla se následně dále zpřísňovala. 
Aktuálně zde mohou mít obchody v ne-
děli otevřeno vždy jen poslední neděli 
v lednu, dubnu, červnu a srpnu a v ně-
které neděle během Velikonoc a Vánoc.

OMEZENÍ U VŠECH 
SOUSEDNÍCH ZEMÍ

Zatím poslední změnu z hlediska ne-
dělního prodeje šlo pozorovat na Slo-
vensku. S nástupem epidemie korona-
viru tam byl provozovatelům prodejen 
na každou neděli nařízen sanitární den. 
Obchody tak v tento den zůstaly za-
vřené, k žádné změně přitom nedošlo 
ani doposud, ačkoliv i na Slovensku 
se opatření pomalu rozvolňují. Podle 
dosavadních zjištění s tím přitom ne-
má problém ani veřejnost. V průzku-
mu agentury Focus pro Denník N by 
s nedělním uzavřením obchodů do 

budoucna souhlasilo 40 procent dotá-
zaných, dalších 32 pak bylo spíše pro. 
V průzkumu agentury 2muse pak na tu-
to otázku jednoznačně kladně odpově-
dělo 59 procent respondentů, spíše pro 
pak bylo dalších 21 procent.

Podle Sůry slovenský příklad uka-
zuje, že veřejnosti tato varianta nijak 
nevadí. „Naopak ji dle průzkumů spí-
še vítá, podobně jako ve všech ostat-
ních sousedních zemích, kde je nedělní 
prodej nějak omezen. Po této čerstvé 
zkušenosti věříme, že je pouze otázkou 
času, kdy se touto otázkou začne zabý-
vat celé obchodní prostředí,“ uvádí Jan 
Sůra. Podobně na situaci nahlíží i před-
seda Družstva CBA Roman Mazák, 
podle kterého představují největší pře-
kážku vůči změně na celém trhu velké 
zahraniční řetězce. „Právě ty se snaží 
jakoukoliv diskuzi o omezení nedělního 
prodeje umlčet. Je přitom paradoxní, 
že v zemích, kde mají svoji centrálu, 
tedy Rakousku, Německu či Nizozem-
sku, je nedělní prodej omezen nebo za-
kázán. U nás ale prosazují úplný opak 
a měří dvojím metrem,“ uvádí Mazák.

NĚMECKÝ „RUHETAG“
Ve zmíněném Německu má regula-

ce prodejní doby dlouhou tradici, lidé 
si zde v neděli v běžných obchodech 
nenakoupí už od roku 1956. Jednotlivé 

spolkové země si mohou otevírací ho-
diny obchodů v pracovní dny regulovat 
dle svého, nedělní nákupy však až na 
drobné výjimky zůstávají zapovězené. 
Vedle vlivu křesťanské tradice, v níž je 
neděle dnem odpočinku a uctění Bo-
ha, se přitom do zákona promítla i péče 
o zaměstnance. Ti by si během týdne 
měli užít alespoň jeden den odpočinku. 
Koncept neděle jakožto „Ruhetag“, dne 
klidu, i dnes spousta Němců dodržuje. 
Kromě klidu v obchodech je podporo-
ván třeba i zákazem provádět v tento 
den různé hlučné činnosti. 

S obdobně přísnou regulací jako 
v Německu se lze poté setkat i u na-
šich jižních sousedů. V Rakousku si tak 
v neděli nakoupí pouze v turistických 
oblastech, a i v pracovních dnech je na 
většině území prodejní doba omezena 
na čas mezi 6. hodinou ranní a 9. ho-
dinou noční.

NEDĚLNÍ VOLNO SI 
ZAMĚSTNANCI POCHVALUJÍ
Omezení nedělního prodeje jsou na-

kloněny především obchody s českými 
majiteli. Podle Mazáka by mělo být po-
dobně jako v jiných zemích legislativ-
ně ukotveno a platit pro všechny. „Více 
či méně přísná regulace prodejní doby 
není v Evropě žádnou výjimkou – kro-
mě většiny našich sousedů funguje tře-

ba i ve Švýcarsku, ve Francii, v Belgii, 
Nizozemsku, Řecku či Norsku. A když 
to funguje všude tam, není důvod, proč 
by to nemohlo fungovat také v Česku,“ 
říká. Regulace by podle něj nejen na-
rovnala tuzemský trh, na němž vedou 
velké zahraniční řetězce, ale především 
by napomohla zaměstnancům. 

Jeho slova potvrzuje i Sůra, podle kte-
rého si prodavačky tuto změnu výrazně 
pochvalují. „Naše prodejny v tomto re-
žimu fungují přes dva měsíce a zaměst-
nanci jsou výrazně spokojenější. Změnu 
se navíc daří vysvětlit i zákazníkům. Po-
kud to šlo u našich prodejen nebo na Slo-
vensku a spotřebitel na to zároveň klad-
ně zareagoval, nevím, co by se muselo 
stát, aby to nefungovalo i na celostátní 
úrovni,“ doplňuje Jan Sůra.

Rozhodnutí obchodního družstva 
Tempo plošně uzavřít své prodejny se 
tak pro zmíněné důvody setkalo s vel-
mi kladným ohlasem církevních kruhů. 
„Tento krok vítáme, a to nejen kvůli vě-
řícím, ale kvůli všem zaměstnancům. 
Na všech pracovištích, které nevyžadu-
jí nepřetržitý provoz, je důležité nabí-
zet alespoň jeden volný den týdne jako 
den sváteční, den na regeneraci a od-
počinek i den strávený s rodinou,“ říká 
mluvčí Arcibiskupství olomouckého 
Jiří Gračka.

LESENSKY.CZ s. r. o.

Na Slovensku nově, v Německu už celá desetiletí. 
Omezení nedělního prodeje se nyní pomalu dostává i do Česka
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Lidé se pouští do podnikání z různých dů-
vodů – může jít o potřebu uplatnit své schop-
nosti, zkusit něco nového, nechuť mít nad se-
bou šéfa, nebo jen proto, že mít vlastní firmu 
znamená mít jistou práci. Ať už jsou důvo-
dy k podnikání jakékoliv, vždy je podnikání 
činností, která s sebou přináší, vedle rados-
ti z úspěchu, také řadu problémů, které se ne 
vždy daří předvídat a řešit v předstihu. Ne-
musí vždy jít o nástrahy kladené úřady nebo 
konkurencí, mnohem běžnější jsou situace, 
které známe ze zpravodajství, z černé kroni-
ky a někdy, bohužel, i z vlastní zkušenosti. 
Požár, povodeň, krádež, vandalismus anebo 
obyčejná chyba mohou přinést podnikání pro-
blémy, které mohou mít dalekosáhlé násled-
ky nejen pro majitele, ale i pro jeho rodinu 
a zaměstnance.

Pro potřeby menších podnikatelských subjek-
tů, řemeslníků nebo rodinných fi rem nabízí Ha-
sičská vzájemná pojišťovna pojištění podnikatelů 
FORTEL, které refl ektuje požadavky moderního 
člověka na jednoduchost a přehlednost při sjed-
nání pojistné smlouvy a variabilitu pojistného 
produktu. 

Při sjednání pojištění je třeba jen zvážit, jaký 
majetek, movitý i nemovitý, je k podnikatelské 
činnosti třeba a jakými živelnými riziky, jako je 
například oheň, záplava, krupobití, vichřice nebo 
úder blesku, může být postižen a jaké další škody 
mohou s sebou živly přinést. Může jít o poško-
zení strojů, zásob, náklady na přerušení provo-
zu nebo vyklizení prostorů po pojistné události. 
Nelze pominout ani zločinné jednání – krádež, 
loupež, vandalismus. V tomto případě je třeba 
vzít v úvahu nejen vlastní prostory fi rmy a jejich 
vybavení, ale také, zda zaměstnanci cestují za 
zákazníky s vybavením nebo materiálem a zda 
se od nich vrací s hotovostí. Se všemi takový-
mi riziky pojištění podnikatelů FORTEL počítá 
a umožňuje pojistit si především ta rizika, která 
podnikání ohrožují nejvíce. To přináší potřebnou 
variabilitu, protože pro pojištění staveb lze sjed-
nat jiný rozsah pojištění než pro pojištění mo-
vitých věcí. To vše může být sjednáno na jedné 
pojistné smlouvě, včetně pojištění odpovědnosti.

Samozřejmě není problém rozsah pojištění ča-
sem upravit podle toho, jak se podnikání rozvíjí 
či mění směr.

Nezbytnou součástí pojištění FORTEL je, ve-
dle pojištění staveb a movitého majetku, také

pojištění odpovědnosti, které je opět velice vari-
abilní a použitelné jak pro majitele malých fi rem, 
tak i pro samostatné řemeslníky. Právě ti si čím 
dál víc uvědomují, že škoda nechtěně způsobená 
na majetku či zdraví zákazníka je může bez po-
jištění vyjít pořádně draho. Takže i v tomto seg-
mentu vychází pojištění podnikatelů FORTEL 
jejich potřebám maximálně vstříc. Vedle základ-
ního pojištění odpovědnosti si tak lze připojistit 
např. náhradu nákladů zdravotních pojišťoven 
a nemocenského pojištění, odpovědnost za ško-
du na věcech vnesených či převzatých nebo od-
povědnost za újmu způsobenou vadou výrobku. 
Také u pojištění odpovědnosti je možné průběžně 
jeho rozsah upravit a přizpůsobit ho aktuálním 
potřebám.

Ať už je vaše podnikání velké nebo ma-
lé, ať už počítáte s jeho rozšiřováním nebo ho 
chcete naopak trochu utlumit, obraťte se s dů-
věrou na naše zaměstnance nebo pojišťova-
cí zprostředkovatele. Dokážou vám, že uzavřít 
pojištění moderního podnikatele není žádná 
věda.

Ing. Vladimíra Ondráková, 
obchodní ředitelka HVP

Hasičská vzájemná pojišťovna myslí i na drobné podnikatele

Rád si vždy přečtu články pana Josefa Ra-
doše. Jsou pokaždé skvěle napsané a plné 
faktů. Čiší z nich vysoká odbornost a zájem 
o řeznické řemeslo. Článek v Potravinářské 
Revui 3/2020 mi připomněl jeho starší člá-
nek, kde se zabýval náhražkami v uzeninách 
a s tím spojenou kvalitou uzenin.

Protože mám dost velkou profesní dobu spo-
jenou s podnikem Čokoládovny o. p., věnuji se 
v tomto článku především náhražkám a zlevňo-
vání kvalitních původních výrobků.

V nákupu základní suroviny pro výrobu čoko-
lády – kakaových bobů pracovali naši přední od-
borníci na tuto surovinu, například pan František 
Novák. Měli jsme tedy i v rámci povinného šet-
ření kvalitní surovinu. Protože v každém potra-
vinářském podniku se tvořily různé druhy ztrát, 
bylo třeba nějakým způsobem zajistit, aby se tyto 
ztráty proti účetním nesrovnalostem zajistily. To 
se dělo tak, že proti předpokládaným vneseným 

slupkám z kakaových bobů do kakaové hmoty, 
které tam nemělo přijít více než 3 %, se jich tam 
uvolnilo třeba o 2 % více.

Ve výrobě tabulkových čokolád měla praktic-
ky každá tabulka o 0,2 % menší gramáž. Přesto 
byly naše tabulkové čokolády nejlepší v celém 
východním bloku. Jejich kvalitu jsme velmi peč-
livě řídili.

Naše takzvané lehčené tyčinky, které se zleh-
čily bílkovým frappé (našlehaná bílková pěna 
zalitá horkým cukrsirupovým roztokem), byly 
pro už vyrobené obaly moc velké, tak nezbylo 
než je zlehčit jen tak trochu. Tak byly na skus 
spíše jako karamely. Podařilo se vyvinout za 
spolupráce pana Ládi Květoně z vývojové dílny 
závodu Orion skvělé kokosové lehčené tyčinky 
máčené v hořké čokoládě. Přitom byla použitá 
nová technologie přípravy kokosu. Tyto tyčinky 
KOKO byly nejen nejlepší v celé východní zóně, 
ale skvěle konkurovaly obdobným „značkovým“ 
tyčinkám ze západu.

Nedávno jsem si koupil tuto tyčinku. Nedojedl 
jsem ji. Je stejná jen obalem a názvem. Původní 
technologie není použitá, obsah surovin neod-
povídá a je máčena v levnější sladké a mléčné 
čokoládě. Hovorem s dalšími bývalými kolegy 
z Čokoládoven jsem byl poučen, že toho, co bylo 
takto změněno a zlevněno, je mnohem více.  Pře-
devším se zlevňuje čokoládová hmota levnějším 
cukrem, a to snad všude tam, kde to lze. Přesto 
s povděkem zjišťuji, že na našem trhu kvalitních 
čokoládovenských výrobků opět přibývá.

Docela mne zajímá, jestli se opět falšuje más-
lo. Pokud si dobře vzpomínám, tak asi před tři-
ceti lety bylo tolik másla na trhu, že mrazírenské 
prostory ve Francii byly másla plné, a protože to 
stojí peníze a nebylo kam dát maso a další zboží, 
rozhodla Francie máslo pálit. Následně se zjisti-
lo, že mafi e vyráběla falšované máslo a prodala 
jej přes milion tun. Jakpak to je asi dnes?

Ing. Jiří Hotzký

O náhražkách v potravinách

Glosuje: Ing. Oldřich Obermaier

HEZKY VÁM TO NAŘÍDÍME: 85 % 
POTRAVIN VÁM VYBEREME SAMI

„Říkat nestačí – to se musí nařídit,“ říkal na 
vojně major Roček.

A vida. Už je to tu zas. Už to zase něko-
ho napadá… Tentokrát ovšem z gruntu: 85 %
českých potravin v obchodech. A skoro 50 % 
respondentů v dotaznících MF s tím sou-
hlasí.

Když chcete kupovat jen české potraviny, 
nikdo vám v tom nebrání. Ale někteří z nás to 
chtějí ne podle sebe, potřebují to nařídit. A nejen 
sobě, všem. Česká relativně malá ekonomika, 
závislá existenčně na mezinárodní směně, 
se podle té části občanů, některých poslanců 
a ministrů bude stahovat do sebe a brát si příklad 
ze Severní Koreje.

Už jsme zapomněli, jak to bylo. Podle tisku 
prostě nebudeme mít deset druhů jogurtů, ale jen 
tři. Ještě lepší by ovšem bylo, kdyby stát určil 
jen jednu mlékárnu, specializovanou na jogurty, 
určil jí podle norem sortiment (co nejjednoduš-
ší, to se vyrábí nejlíp) a množství podle spotře-
by obyvatel, cenu, aby si obchod nežongloval 
s maržemi, a je to. Dva nebo tři domácí podniky 
by si rozdělily trh, a kam na nás konkurence! 
Stát by navíc mohl v dobách krize pomoci.

Ano, takhle nějak to fungovalo dřív a jak to šla-
palo! Že to přeháním? Ne, takhle uvažují autoři 
85 % povinných českých potravin na českém trhu. 
Jen se ještě neodváží publikovat všechno. Nepro-
jde to, naštěstí. Tady zasáhne jinak bezzubá EU.

Principy EU, kterými se ministři zaklínají, tj. 
volný obchod zboží, osob a kapitálu, bychom 
rádi hodili za hlavu, když naše sobecké zájmy 
převáží. Všechen ten blahobyt, v němž žijeme 
(ano, porovnávejte), je jen díky tržnímu hospo-
dářství a konkurenci. Tu bychom teď rádi nevi-
děli doma, ale také bychom rádi vyváželi. A tak 
opakujeme mantru o soběstačnosti a skoro 50 %
dotazovaných tomu věří. Považte, i jedna ze zá-
sady pravicová strana.

Také nám někteří komentátoři sdělují, že trž-
ní ekonomika už neplatí, narazila na zeď a teď 
po virové krizi už bude všechno jinak. Jak asi, 

když žádný jiný ekonomický systém nefungu-
je… Také končí globalizace: co se tím asi myslí?

Klasik říká: Občasné excesy existují, ale lid-
stvo jede po dálnici globalizace a není jiné mož-
nosti pro současných 6 mld. lidí. A má pravdu.

Sleduji v rozhlase a v televizi diskuzi na té-
ma omezení prodeje potravin. Diskuze je vede-
na o procentech českých potravin na trhu, o to, 
zda to pomůže více zemědělcům nebo zpra-
covatelům. Žasnu, že skoro nikdo z poslanců 
a z oponentů myšlenky nevidí to podstatné: co je 
státu do toho, jaký sortiment prodává soukromý 
prodejce? O tom přece rozhoduje jen zákazník, 
ale v diskuzi se nemluví o trhu a zákaznících, ale 
o procentech omezení a o tom, komu to prospě-
je. Nám, zákazníkům, jistě ne. 

A proč Česká republika vstupovala do EU? 
Vždyť chceme jen české jogurty…

Nejhorší dopady na životní prostředí má 
z českých nápojových obalů nevratná skle-
něná láhev. Ukázala to studie pro společ-
nost ALPLA od dlouholetého vědeckého spo-
lupracovníka Technické univerzity ve Vídni
Rolanda Fehringera. Autor ji představil 
v Praze.

Studie vyvrátila některé mýty, které jsou ze-
jména mezi veřejností běžně rozšířené. „Většina 
lidí si myslí, že plastové láhve a hliníkové ple-
chovky mají negativní vliv na životní prostředí, 
a naopak skleněné láhve mají pozitivní environ-
mentální image. Naše studie ale prokázala, že to 
tak jednoznačné zdaleka není. V některých přípa-
dech je tomu dokonce přesně opačně,“ vysvětlu-
je Roland Fehringer.

Typickou ukázkou je podle něj třeba nevrat-
ná skleněná láhev na nápoje. Přes to, že většina 
z ekologicky přemýšlejících lidí by jí dala před-
nost před plastovým obalem, ve skutečnosti má 
právě nevratné sklo jednoznačně největší dopady 
na životní prostředí. Z hlediska životního pro-
středí zatím vychází jako nejšetrnější nápojový 
obal vratná PET láhev. Ovšem s jednou důležitou 
výjimkou – co se týká spotřeby vody, jsou vratné 
PET lahve dvakrát horší než nevratné. „Výsledky 
nevratných PET lahví by zlepšilo, pokud by došlo 
k intenzifi kaci odděleného sběru a recyklace,“ 
dodává R. Fehringer.

„Pro nás je podstatné, že studie prokázala, že 
environmentální dopady používání PET lahví by 
v České republice mohlo výrazně omezit použi-
tí recyklovaného materiálu, tzv. rPETu, z našich 

závodů ve Wöllersdorfu nebo Radomsku. V navy-
šování podílu recyklovaného PETu nevidíme bu-
doucnost jen my, ale i Evropská unie, která ho bu-
de po členských státech požadovat,“ uvedl ředitel 
společnosti ALPLA Česká republika Jan Daňsa.

Za pravdu mu studie dává ještě v jedné 
důležité věci – nevratné PET láhve s vysokým 
podílem recyklátu vycházejí z hlediska ochrany 
přírody lépe než skleněné vratné láhve. U nádob 
pro sycené nápoje mají nevratné PET lahve lepší 
výsledky než vratné sklo dokonce už nyní, kromě 
dopadu na změny klimatu. 

Zajímavé výsledky vyšly u obalů na pivo. Na 
druhém místě za tradičními vratnými lahvemi se 
z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí umís-
tily, pro někoho asi překvapivě, PET láhve. Na-
opak hliníkové plechovky potvrdily svoji nega-

tivní pověst – plnění českého národního nápoje 
do těchto nádob má na přírodu silně negativní 
dopady.

Tzv. LCA studie (life cycle assessment) po-
rovnávala životní cykly jednotlivých druhů u nás 
používaných obalů od získávání základních su-
rovin pro výrobu přes dopravu a distribuci až po 
jejich recyklaci či likvidaci. „Podobné studie 
jsme zpracovávali pro několik evropských zemí. 
Věnovali jsme maximální úsilí tomu, aby se na 
nic nezapomnělo, a získali jsme tak přesný obrá-
zek, které obaly životnímu prostředí škodí a které 
ne. Proto jsou výsledky také v každé zemi trochu 
jiné, což jasně ukazuje, že žádná paušálně platná 
nejlepší řešení podle jednoduché šablony neexis-
tují, “ uzavírá R. Fehringer. 

My.cz

Studie: nejhorší pro životní prostředí je nevratná skleněná láhev
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Státní veterinární ústav Olomouc
Akreditovaná zkušební laboratoř č.1144
Jakoubka ze Stříbra 1, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 225 641, fax: 585 222 394
E-mail: svuolomouc@svuol.cz
www.svuolomouc.cz

ODDĚLENÍ HYGIENY POTRAVIN A CHEMIE

PROVÁDÍ

�  kompletní mikrobiologické, chemické, senzorické vyšetření potravin 
a surovin dle požadavků novelizovaného zákona o potravinách 

�  stanovení cizorodých látek v potravinách

�  kompletní analýzu nutričních hodnot potravin

�  laboratorní kontrolu HACCP a hygieny provozu v potravinářské výrobě

�  posuzování zdravotní nezávadnosti potravin za účelem
exportu a importu

�  kompletní vyšetření pitné a odpadní vody dle platné legislativy 

�  poradenskou a konzultační činnost v oblasti platné legislativy, 
ve značení potravinářských výrobků

SVOZNÉ LINKY VZORKŮ – ODBĚRY VZORKŮ – SLEVY
RYCHLÉ VYŘÍZENÍ ZAKÁZEK – NEPŘETRŽITÝ PROVOZ
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ČESKÁ a DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2019

Dančí klobása Kančí klobása

Vysočina s Olomouckými tvarůžky Dětská šunka Svačinka

STEINHAUSER, s.r.o., Karasova 378, 666 01 Tišnovwww.steinhauser.cz

 CAFÉ CHARLOTTE – NOVINKY Z NEJSLADŠÍHO MÍSTA NA ŠUMAVĚ 

Café Charlotte, K Samotám 77, 340 04 Železná Ruda, e-mail: c.charlotte@seznam.cz, mobil: 725 835 555

www.cafe-charlotte.cz

Již tradičně patří podzimní čas soutěži 

„Dobrý tuzemský potravinářský výrobek 

Česká chuťovka a Dětská chuťovka“, v níž 

Café Charlotte pravidelně získává ocenění 

Česká i Dětská chuťovka pro své sladké 

produkty. Letošní ročník nebyl výjimkou 

a obě označení zamířily k úplné novince 

v sortimentu nesoucí název Trendy dort. 

Celkový počet certifi kátů z této soutěže se 

tak navýšil na 35 certifi kátů České a Dět-

ské chuťovky a 3 Ceny novinářů. V  loň-

ském roce navíc spolumajitel cukrárny 

Jaroslav Nechvátal získal titul Rytíř české 

chuti za celoživotní mistrovství v cukrář-

ském oboru. Všechna ocenění, certifi káty 

i  tituly považujeme v pestré konkurenci 

nejen za obrovskou poctu a uznání naší 

dlouholeté snahy udržovat nastavenou 

úroveň v kvalitě výrobků i nabízených slu-

žeb, ale především jsou pro nás závazkem 

do budoucna. 

Sortiment Café Charlotte tvoří kromě 

dortů a  zákusků dle vlastních receptur 

i zmrzlina a zmrzlinové poháry, palačinky 

a nejrůznější druhy sezonního cukroví, je-

jichž receptury vycházejí ze staročeských 

i zahraničních předloh. K výrobě jsou uží-

vány nejkvalitnější a poctivé suroviny bez 

náhražek a konzervantů, ale nabízené pro-

dukty podléhají poptávce a módním tren-

dům, lze u nás najít výrobky bez cukru, 

bez lepku apod. Sortiment je doplněn na-

bídkou výborné kávy, míchaných alkoho-

lických i nealkoholických koktejlů, domá-

cí limonády a dalších sezonních výrobků, 

např. vánočním cukrovím, velikonočními 

mazanci a  letními borůvkovými koláči 

z borůvek ze železnorudských strání. 

S nadcházejícím adventním a vánoč-

ním časem připravujeme několik tradič-

ních i  méně tradičních zajímavostí pro 

naše zákazníky. Naleznou u nás klasické 

zimní nápoje, jako je svařené víno či hor-

ká čokoláda, zákusky s vůní i chutí Vánoc, 

nejrůznější druhy cukroví. Zároveň se však 

připravujeme na velké stavební rozšíření 

našeho podniku a s tím související nabíd-

ky teplých jídel. K tomu chystáme něko-

lik menších překvapení – ale nemůžeme 

všechno prozradit hned, tak se přijeďte 

osobně přesvědčit, že s Café Charlotte je 

prostě a jednoduše s ladší život.
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Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., 
tradiční partner soutěže Česká chuťovka

V době, kdy jsme už všichni značně una-
veni z dění kolem koronavirové krize a s ní 
související mediální pandemie znepokojují-
cích zpráv, považujeme za důležité přijít také 
s dobrou zprávou – ČESKÁ CHUŤOVKA 
2020 bude! Letos se uskuteční už 12. ročník 
této oblíbené a tradiční soutěže, v níž značku 
ČESKÁ CHUŤOVKA získalo dosud celkem 
218 českých fi rem pro 1007 svých výrobků 
a DĚTSKOU CHUŤOVKU již 90 českých 
výrobců pro celkem 169 potravin. Význam 
obou značek pro české spotřebitele nyní ještě 
vzrůstá právě v souvislosti s měnící se situ-
ací ve světě, která nekompromisně obnažila 
limity bezbřehé globalizace, což nepochybně 
povede k vyšší orientaci ekonomiky i spotře-
bitelské poptávky na domácí výrobky a do-
mácí značky, potraviny nevyjímaje. Nelze se 
však spoléhat na to, že toto očekávané posí-
lení poptávkového trendu po českých potra-
vinách se projeví automaticky v růstu prodejů 
a tržeb všech domácích výrobců, v opačném 
směru se dá bohužel očekávat působení niž-
ších příjmů u řady skupin zaměstnanců a živ-
nostníků z nejhůře postižených odvětví prů-
myslu a služeb. Náročnost zákazníků se tak 
nejspíš naopak ještě zvýší a kritérium vynika-
jící chuti i nadále zůstane tím, co bude spolu-

rozhodovat o konečných preferencích kupují-
cích. 

Prozíraví výrobci tak mohou přitáhnout po-
zornost spotřebitelů ke svým výrobkům tím, 
že vysoutěžená loga ČESKÁ CHUŤOVKA 
a DĚTSKÁ CHUŤOVKA umístí na obaly 
zboží nebo ke svému výjimečnému výrobku 
na pultu, v e-shopu či se jimi pochlubí ve své 
propagaci. Všechny úspěšné potraviny si navíc 
mohou spotřebitelé jednoduše vyhledat i na 
webu www.ceskachutovka.cz. Sofi stikova-
nější vyhledávání podle zadaných kritérií pak 
nabízí obchodníkům, zákazníkům, zástupcům 
médií i dalším zájemcům Databáze vítězů 
soutěže Česká chuťovka a Dětská chuťov-
ka. Zájemci si ji mohou nezávazně vyzkoušet 
na adrese www.mark-as.cz/chutovka. Ocenění 
výrobci tak získávají i užitečný marketingový 
kanál k posílení svého postavení na trhu.

Vysokou prestiž značce ČESKÁ CHU-
ŤOVKA zajišťuje od počátku to, že ji uděluje 
zcela nezávislá hodnotitelská komise renomo-
vaných potravinářských odborníků, kteří vznik 
soutěže před 12 lety iniciovali a stále dbají na 
její objektivitu a regulérnost. Nad 12. roční-
kem soutěže o značku „Dobrý tuzemský po-
travinářský výrobek Česká chuťovka 2020“ 
převzala i letos odbornou garanci renomo-

vaná Vysoká škola chemicko-technologická 
v Praze společně s VOŠES, SPŠPT a SOŠPV 
(PODSKALSKÁ), kde budou na podzim pro-
bíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrob-
ků. Odborným patronem soutěže je rektor 
VŠCHT prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka.

Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA bude 
již podesáté udělovat dětská porota slože-
ná z členů Dětské tiskové agentury, studentů 
1. ročníku školy „PODSKALSKÁ“ a žáků ZŠ 
Londýnská v Praze 2. Jen výrobky označené 
touto značkou se mohou chlubit tím, že si ji 
vysoutěžily v senzorickém testování přímo 
dětmi, a odrážejí tak věrně dětské chuťové pre-
ference, které jsou často jiné než u dospělých. 
Kromě toho se organizátoři snaží propagací 
této značky podpořit zájem mladé generace 
o uplatnění v potravinářském průmyslu. 

Dvanáctý ročník soutěže proběhne opět ve 
spolupráci se Stálou komisí Senátu pro roz-
voj venkova a pod záštitou 1. místopředse-
dy Senátu Jiřího Růžičky a rovněž ministra 
zemědělství Miroslava Tomana. Předávání 
ocenění se uskuteční 20. října. Novináři i le-
tos na základě vlastní ochutnávky předají 
třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – 
Česká chuťovka 2020“. V pořadí již devátá 
výrazná osobnost českého potravinářství bu-

de slavnostně poctěna titulem „Rytíř české 
chuti“. 

Uzávěrka přihlášek výrobců do letošní 
soutěže je 17. září. Přihlášku i pravidla sou-
těže, jakož i seznam historicky všech oceně-
ných výrobců a potravin, lze nalézt na www.
ceskachutovka.cz. Českou chuťovku je možné 
také sledovat na facebooku, kde jsou uveřej-
ňovány aktuální informace a novinky, mj. i od 
výrobců nejchutnějších českých potravin.

Tradičními partnery soutěže jsou Albert 
(generální partner) a Hasičská vzájemná po-
jišťovna, která poskytne jejím účastníkům 
zvýhodněné podmínky při sjednávání pojiš-
tění. Váženými partnery České chuťovky jsou 
rovněž renomovaná společnost Český porcelán 
Dubí, osvědčený marketingový pomocník 
MarkAs a prestižní květinová dílna luka:sh.

Hlavními mediálními partnery soutěže jsou 
vydavatelství AGRAL, vydavatelství RIX 
a Regionální televize CZ, partnerem Dětské 
chuťovky pak je tradičně i Dětská tisková 
agentura.

www.ceskachutovka.cz 
www.facebook.com/ceskachutovka

Ing. Josef Sléha, CSc., 
SYMPEX GROUP s. r. o.

Č E S K Á  C H U Ť O V K A  –  Z N A Č K A ,  K T E R Á  S I  N A  N I C  N E H R A J E

DOBRÁ ZPRÁVA – ČESKÁ CHUŤOVKA BUDE!

V Y H L Á Š E N Í  J U B I L E J N Í H O  1 2 .  R O Č N Í K U  S O U T Ě Ž E

O  Z N A Č K U  D O B R Ý  T U Z E M S K Ý  P O T R A V I N Á Ř S K Ý  V Ý R O B E K  „ Č E S K Á  C H U Ť O V K A  2 0 2 0 “ 

A  1 0 .  R O Č N Í K U  S O U T Ě Ž E  O  Z N A Č K U  „ D Ě T S K Á  C H U Ť O V K A  2 0 2 0 “

Praha – Hasičská vzájemná pojišťovna, 
a. s., je již tradičním partnerem soutěže 
Česká chuťovka. V této soutěži jsou oceňo-

váni výrobci kvalitních českých potravin, 
kteří tímto způsobem propagují sebe a své 
výrobky.

Soutěž Česká chuťovka je zaměřena na pod-
nikatele a fi rmy, jejichž činnost a další úspěšný 
rozvoj si lze jen těžko představit bez kvalitního 
pojištění. Hasičská vzájemná pojišťovna – ryze 
česká pojišťovna v rámci své obchodní strate-
gie oslovuje právě tento typ klientů a tím trvale 

udržuje „českého ducha“ i v oboru pojišťovnic-
tví na českém pojistném trhu. Usnadňuje a po-
máhá překonávat svým klientům významnou 
část nebezpečí, kterým musí podnikatelé čelit. 

HVP, a. s., pro účastníky 12. ročníku sou-
těže o značku Česká chuťovka 2020 opět při-
pravila zvýhodněnou nabídku pojištění jak 
pro soukromé pojištění účastníků soutěže, tak 
i pro pojištění jejich podnikatelských aktivit. 
Jako partner soutěže poskytne účastníkům 

soutěže 20% slevu na pojištění soukromého 
majetku, odpovědnosti a pojištění úrazu. Pěti 
nejlépe hodnoceným účastníkům bude poskyt-
nuta 30% sleva na pojištění podnikatelských 
rizik. Všem účastníkům soutěže při sjednání 
pojištění u HVP, a. s., poskytne v průběhu roku 
2020 obchodní slevu 15 % při sjednání pojiš-
tění podnikatelských rizik.

Hasičská vzájemná pojišťovna se rozhodla 
zvýhodnit i soutěž Dětská chuťovka.
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Hradec Králové/Praha – Pandemie CO-
VID-19 potvrdila důležitost soběstačnosti 
v zemědělství a potravinářství a význam lo-
kálních českých zemědělců a producentů po-
travin a prodejen. Shodli se na tom na spo-
lečném jednání hejtman Královéhradeckého 
kraje Jiří Štěpán, předseda Asociace české-
ho tradičního obchodu Pavel Březina a před-
seda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Právě pandemie COVID-19 prokázala, jak dů-
ležité jsou pro domácnosti a český maloobchod 
lokální čeští zemědělci a producenti potravin 
a menší české prodejny. V Královéhradeckém 
kraji si to dobře uvědomují. „Ne všichni mohou 
cestovat do supermarketů. Dostupnost obchodů 
s potravinami a základními potřebami je pro nás 
důležitá. Proto jsme navýšili podporu provozu 
venkovských prodejen na 3,2 milionu korun. Ži-

vot na venkově může fungovat i bez zbytečného 
cestování. Pro rok 2021 chci tuto podporu pro 
venkovské prodejny ještě více rozšířit,“ říká 
hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán. 

Na setkání se řešilo především vytvoření kri-
zových scénářů, které by některé procesy a opat-
ření v případě další vlny COVID-19 či jiného 
krizového stavu bylo možné automaticky apli-
kovat a nevymýšlet je až za pochodu. V době 
krizových období typu COVID-19 je totiž třeba 
chránit celý potravinářský řetězec, tedy země-
dělce, potravináře, logistiku a prodejny, protože 
prioritou by mělo vždy být zabezpečit potraviny 
pro občany. 

„Zákazníci si velmi dobře uvědomili, jak je 
důležité a prospěšné mít v blízkosti svého bydliště 
prodejny, které se především sortimentně odli-
šují od zahraničních řetězců, které lokální pro-
dukci prodávají velmi sporadicky,“ upozorňuje 
předseda Asociace českého tradičního obchodu 
(AČTO) Pavel Březina.

Vzhledem k úzké spolupráci mezi lokálními 
tuzemskými prodejnami, českými zemědělci 
a lokálními producenty potravin navrhl hejtman 
Jiří Štěpán uspořádat setkání lokálních země-
dělců, potravinářů a obchodníků, aby se posílila 
a prodiskutovala aktuální spolupráce a hledaly 
se cesty pro větší podporu těchto krátkých ře-
tězců. 

„Podpora lokální ekonomiky je v dnešní do-
bě velmi důležitá. Vychází to i z logiky věci – co 
se v místě vyprodukuje, se tam i sní. Navíc se 
tím podporuje i péče o krajinu, obrovské ekolo-
gické hledisko a i bezpečnostní, protože kdyby 
přišla nějaká ještě vážnější krize, kdo nám za-
ručí, že země, kde se pro nás vyrábí potraviny, 
nám dovoz těchto potravin nezavřou a nenechají 

si je sami pro sebe,“ zdůrazňuje Pavel Bře-
zina.

„Přístup lokálních výrobců do obchodu a k zá-
kazníkům je klíčový pro jejich rozvoj a je logickou 
reakcí na současný vývoj. Spolupráce se členy 
AČTO s podporou kraje může být v budoucnosti 
příkladem i pro ostatní regiony,“ dodává Martin 
Pýcha, šéf Zemědělského svazu ČR.  AČTO

Význam lokálních zemědělců, producentů potravin 
a obchodů roste, ukázala krize

ACTO

Současná debata o pevně daném podí-
lu potravin českého původu v tuzemských 
obchodech se příliš nezaměřuje na klíčovou 
otázku – jak definovat českou potravinu. 
Z pohledu menších obchodníků jde o produkt 
vyrobený v tuzemsku firmou s českými 
majiteli, velké řetězce však používají mírnější 
kritéria. I přesto však proti novele protestují. 
Zákonodárci by proto měli přesněji definovat, 
co je česká potravina. Podíl těch ryzích by 
měl být na pultech alespoň poloviční, menší 
prodejny ho zvládají dosáhnout již nyní.

Aktuálně diskutovaná novela zákona o potra-
vinách řeší zejména možný podíl českých potra-
vin v obchodech. Při bližším zaměření na tento 
termín se však nabízí otázka, co je to vlastně čes-
ká potravina a jak ji defi novat. Existují v jádru 
dva způsoby.

První používají velké obchodní řetězce, kte-
ré u českých potravin uvádějí, že byly v tuzem-
sku vyrobeny. Dále už ale není uvedeno, zda je 
výrobcem také fi rma s českými majiteli. Právě 
v případě velkých řetězců tomu tak často není. 
Důvody přitom mohou být dvojí. V prvním pří-
padě se sice jedná o českou značku, ovšem v za-
hraničním vlastnictví, takovým může být největší 
výrobce piva v Česku. Druhou možností je pak 
zahraniční společnost, která má v tuzemsku pou-

ze výrobní závod, jako to platí například u vel-
kých výrobců cukrovinek. 

Ať už se jedná o jedno nebo druhé, výsledek 
je stejný, jako by šlo o čistý import potraviny. 
Zisk a daně odchází do zahraničí a tuzemská 
ekonomika tak nemůže z působení těchto fi rem 
naplno růst. Často se objevuje tvrzení, že Česká 
republika potřebuje ekonomicky, zejména pak ve 
mzdách, dohnat Německo. Toho však lze dosáh-
nout jen těžko, pokud budou v Česku hrát hlavní 
roli nadnárodní výrobci a řetězce s centrálami 
a majiteli v zahraničí. Spíše to bude znamenat, že 
se naše země bude o to hůře zbavovat přirovnání 
k montovně.

ČEŠTÍ MAJITELÉ 
TÁHNOU EKONOMIKU 

A NEDOPUSTÍ DVOJÍ KVALITU
Rozdílný případ nastává v případě potravin 

produkovaných či vyrobených společnostmi 
s čistě českými vlastníky. I sem lze samozřejmě 
zařadit řadu velkých společností, ale také 
obrovské množství malých lokálních výrobců 
a zemědělců, kteří jsou jedním z klíčových 
aspektů tuzemské ekonomiky. Svou činností jí 
pomáhají růst a ve spoustě případů má jejich 
zboží vyšší kvalitu než u velkých či dokonce 
nadnárodních koncernů. Zároveň zde nemůže 
existovat riziko takzvané dvojí kvality potravin 
jako tomu bývá u zahraničních značek.

Právě na ryze české potraviny se snaží klást 
důraz menší tuzemští obchodníci. Například 
v naší síti tvoří základ zhruba 65 procent zbo-
ží čistě českého původu. Tedy od českých fi rem 
s českými výrobci. V případě některých prode-
jen pak tento podíl dosahuje i 90 procent. Kromě 

vyšší efektivity pro českou ekonomiku u těchto 
výrobků navíc odpadá problém se složitou mezi-
státní logistikou. Snižuje se tedy nejen uhlíková 
stopa, ale i celkové náklady promítnuté do fi nální 
ceny. Pokud se podíváme na situaci ve velkých 
řetězcích, je situace přesně opačná. Při sečtení 
čistě zahraničních výrobků i s těmi, za kterými 
nestojí fi rmy s českými majiteli, bychom se u ně-
kterých dostali u nečeského zboží i k podílu přes 
95 procent.

PROBLÉM PRO VELKÉ ŘETĚZCE
Je tedy vcelku logické, že právě nadnárodní 

řetězce se proti novele zákona ozývají nejčastěji. 
Musely by totiž u skladby zboží z hlediska půvo-
du radikálně proměnit svůj sortiment a začít ví-
ce vyjednávat s doposud opomenutými českými 
výrobci. Tento přechod do neprobádaných vod 
by pro řetězce mohl představovat problém, dost 
pravděpodobně i zhoršení dominantní pozice na 
trhu. Naproti tomu čeští obchodníci by z této 
změny vyšli jednoznačně silnější, neboť tento 
přístup razí dlouhodobě.

Velké řetězce také opakovaně tvrdí, že zvýše-
ním podílu českých výrobků dojde ke zdražení 
zboží. Je to nesmysl. Například naše síť již tato 
kritéria splňuje, ceny máme přitom v průměru 
nižší než zahraniční řetězce. Kdo se v této branži 
pohybuje, ví, že tento fakt nemá na cenu vliv. 
Naopak. Například, nemalou část ceny výrobku 
totiž tvoří také logistika. Pokud tedy budeme na-
příklad balenou vodu vozit do obchodů z tuzem-
ska, a ne ze zahraničí, mělo by naopak logicky 
dojít ke snížení ceny zboží.

Vyšší podíl českých potravin má samozřejmě 
smysl prosazovat u zboží, u něhož je to alespoň 

nějakým způsobem reálné. Logicky se nemůže 
dotknout například tropického ovoce nebo kávy, 
tyto suroviny je v tuzemských podmínkách 
prakticky nemožné efektivně pěstovat. Proč by 
však například kořenová zelenina, rajčata či 
papriky v našich obchodech nemohly pocházet 
z Česka? Právě v odvětví čerstvé zeleniny se uvá-
dí soběstačnost České republiky okolo pouhých 
30 procent. Právě tento fakt se pak projevil i na 
růstu cen tohoto zboží dováženého ze zahraničí 
v době nouzového stavu. Byla by hloupost opa-
kovat tuto chybu znovu.

DO BUDOUCNA ALESPOŇ 
50 PROCENT RYZE ČESKÝCH POTRAVIN

Aktuální znění návrhu novely z pera 
ministerstva zemědělství hovoří o kompromis-
ním podílu dvou třetin českých potravin. V jádru 
pro nás nepředstavuje sebemenší problém, pro 
efektivní uchopení bude ale nutné jasně defi novat 
pojem česká potravina. Ve zdánlivě stejné kate-
gorii se totiž může skrývat zásadní rozdíl, ze-
jména pak pro ekonomiku. Pokud bychom brali 
v úvahu ryze české potraviny, vyrobené v tuzem-
sku fi rmami s českými majiteli, jeví se nám do 
budoucna jako dostatečný jejich podíl alespoň 
50 procent. Pokud to mohou již nyní zvládat 
české prodejny, proč ne velké řetězce. V přípa-
dě potravin vyrobených v Česku bez ohledu na 
majitele by pak měl být jejich podíl pro zajiště-
ní co největší potravinové soběstačnosti Česka 
80 procent. Zbylé zboží pak může být z výše zmí-
něných logických důvodů dovezené ze zahraničí. 

Roman Mazák, 
předseda Družstva CBA CZ 

Komentář odborníka: Alespoň polovina ryze českých potravin v obchodech
 je správný krok. Je však nutné přesněji rozlišovat původ zboží

Z jednání

Potvrzeno! Pěstitelé Tereos TTD splňují požadavky trvalé udržitelnosti SAI

Pěstitelé cukrové řepy dodávající Tereos 
TTD surovinu pro výrobu cukru dosáhli v cer-
tifikaci SAI/FSA, která hodnotí kvalitu a trva-
lou udržitelnost pěstování řepy, úrovně 70 % 
zlato a 30 % stříbro. V porovnání s minulým 
auditem jde o zlepšení. 

Hodnocení zemědělců SAI/FSA probíhá for-
mou sebehodnoticího dotazníku, který obsahuje 
přibližně 120 otázek, a je následně auditováno 
certifi kačním orgánem. Certifi kaci pěstitelé zís-
kávají na tři roky. Počet auditovaných pěstitelů 
se odvíjí od celkového počtu dodavatelů řepy, 

v případě společnosti Tereos TTD prošlo sebe-
hodnoticím procesem (FSA 2.1) 41 pěstitelů 
z celkového počtu 550 pěstitelů, kteří dodávají 
Tereos TTD cukrovou řepu. Následně v týdnu od 
22. do 26. června proběhl u vybraných 9 pěsti-
telů z této skupiny audit, který provedla společ-
nost Bureau Veritas Certifi cation CZ. Audit se 
zaměřil například na kontrolu veškeré potřebné 
dokumentace, označování materiálu, BOZP, skla-
dovací a provozní zařízení, záznamy o údržbě, 
činnosti v oblasti nakládání s půdou, podmínky 
pro pracovníky nebo nakládání s látkami slouží-
cími k ochraně cukrové řepy. Během auditu také 
proběhl rozhovor s pěstitelem. 

Pěstitelé Tereos TTD v tomto procesu dosáhli 
vynikajícího výsledku 70 % zlaté úrovně a 30 %
stříbrné úrovně, což je nejen zlepšení oproti po-
slednímu auditu provedenému v roce 2017 (62 %
zlato, 38 % stříbro), ale především vynikající 
a nadprůměrný výsledek ve srovnání s nejvyspě-

lejšími řepařskými velmocemi v Evropě. Certifi -
kace SAI/FSA tak znovu potvrzuje vysokou úro-
veň českých pěstitelů cukrové řepy, a především 
dodavatelů cukrové řepy pro společnost Tereos 
TTD. 

„Audit SAI byl ještě rozsáhlejší a důkladnější 
než ten před třemi lety, jsem proto nesmírně rád, 
že se nám, a hlavně našim pěstitelům podařilo 
předchozí výsledek ještě výrazně vylepšit. Na 
současném mimořádně konkurenčním trhu s cuk-
rem je to další kamínek do mozaiky konkurence-
schopnosti našich produktů,“ řekl k výsledku ag-
ronomický ředitel Tereos TTD Karel Chalupný.  

Platforma Iniciativy pro udržitelné zeměděl-
ství (Sustainable Agriculture Initiative – SAI) je 
iniciativou pro trvale udržitelné pěstování země-
dělských surovin pro výrobu potravin a nápojů. 
Pro zajištění stálého, rostoucího a bezpečného 
zásobování zemědělskými surovinami je nutno 
tyto zemědělské produkty pěstovat trvale udr-

žitelným způsobem. Potravinářské společnosti 
a maloobchodníci jsou největšími odběrateli ze-
mědělských surovin. Proto v roce 2002 vytvoři-
ly právě velké potravinářské společnosti Nestlé, 
Unilever a Danone neziskovou organizaci, která 
usnadňuje sdílení znalostí a osvědčených postu-
pů na předkonkurenční úrovni s cílem podpořit 
rozvoj a zavádění udržitelných zemědělských 
postupů zahrnujících zúčastněné strany v celém 
hodnotovém řetězci potravin. Platforma SAI 
dnes zahrnuje více než 90 členů, kteří aktivně 
sdílejí stejný názor na udržitelné zemědělství.  
Cukr vyráběný z cukrové řepy, která splňuje po-
žadavky platformy SAI/FSA, tak získává další 
kvalitativní náskok před konkurencí při dodáv-
kách do velkých potravinářských podniků sdru-
žených v platformě SAI.     

www.tereos-ttd.com
Tereos TTD, a.  s
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Firmy odhadují své ztráty kvůli koronavi-
rové krizi. Například v pivovarnickém průmy-
slu jsou odhadované ztráty 1,5 až 2 miliony
hektolitrů piva. Automobilový průmysl zase 
očekává propad výroby a tržeb za letošní rok 
o 20 procent oproti roku 2019. Firmám by 
k návratu do normálu pomohly například mi-
mořádné zrychlené odpisy nebo trvalé zave-
dení kurzarbeitu. Škrtit se nesmí ani inves-
tiční výdaje v rozpočtu, zaznělo v osmém díle 
ze série on-line konferencí, v nichž členové 
představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR 
s pozvanými experty hledají cesty k restartu 
ekonomiky po koronavirové krizi.

Osmý díl ze seriálu on-line konferencí Svazu 
průmyslu a dopravy ČR se zaměřil na zkušenosti 
fi rem z epidemie koronaviru a na jejich očeká-
vání v příštích měsících. Viceprezident Svazu 
průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar k diskuzi 
pozval ředitelku fi remních vztahů a komunikace 
Plzeňského Prazdroje Pavlínu Kalousovou, jed-
natele Koyo Bearings Česká republika Petra No-
váka a vrchního ředitele Korporátního bankov-
nictví ČSOB Marka Loulu. 

Koronavirová krize nekončí. Firmám stále 
chybí zakázky. Zatím reagují především úspora-
mi v nemzdových nákladech. „Reakce fi rem na 
krizi v podobě šetření je pochopitelná, ale není 
to dlouhodobě udržitelná strategie. Je třeba, aby 
se opět rozběhly fi remní investice. Náš průzkum 
z června ovšem ukázal, že dvě třetiny dotázaných 
fi rem bude letos investovat méně, než původně 
plánovaly. Příští rok hodlá investovat méně než 
v roce 2020 celých 43 procent fi rem z průzku-
mu,“ uvedl Radek Špicar, viceprezident Svazu 
průmyslu a dopravy ČR, a dodává: „Pokusíme 
se s vládou vyjednat taková opatření, která by 
fi rmy k investicím motivovala, jako například 
intenzivnější využívání investičních pobídek ne-
bo rychlé schválení mimořádných zrychlených 
odpisů.“ 

Svaz průmyslu a dopravy ČR chce zvýšit 
atraktivitu investic pro fi rmy. Proto už s minis-
terstvem fi nancí spolupracoval na návrhu na mi-
mořádné zrychlení daňových odpisů v letošním 
a příštím roce. „Teď je důležité, aby vláda tento 
návrh rychle předložila do poslanecké sněmov-
ny,“ dodal Radek Špicar, viceprezident Svazu 
průmyslu a dopravy ČR.

Nejvíce postihla koronavirová krize odvětví 
hotelů, restaurací a cestovního ruchu. Zavření 
těchto provozoven v březnu, dubnu a v květnu 
se přeneslo i na jejich dodavatele. „Odhadované 
ztráty celého pivovarnictví jsou mezi 1,5 a 2 mili-
ony hektolitrů piva. Plzeňský Prazdroj je největší 

dodavatel do gastra, a proto jsme cítili velkou 
odpovědnost a pomáhali jsme a stále pomáháme 
restauracím a hospodám se s krizí vyrovnat. Na-
hradili jsme jim například tankové a sudové pi-
vo, které prošlo expirací, pomohli jsme jim získat 
poradenství při žádostech o podporu z podpůr-
ných programů a mnoho dalšího. Podporujeme je 
i v tom, aby si lidé našli zpět do restaurací cestu. 
Většina hodnotí naši pomoc velmi pozitivně a vě-
říme, že i díky tomu provozovny po krizi otevře-
ly v tak velké míře,“ uvedla Pavlína Kalousová, 
ředitelka fi remních vztahů a komunikace Plzeň-
ského Prazdroje.

Z krize se postupně dostává také automobilový 
průmysl, který tvoří podstatnou část české prů-
myslové výroby. Za celý letošní rok tento obor 
očekává propad výroby a tržeb o 20 procent proti 
roku 2019. „Olomoucký závod Koyo Bearings je 
v souladu s trendy v celém autoprůmyslu. V břez-
nu jsme zaznamenali pokles tržeb o 60 procent, 
v dubnu o 50 procent. Částečně nám pomohlo, že 
nejsme na dodávkách do automobilového průmy-
slu zcela závislí. Třetinu produkce dodáváme do 
jiných odvětví průmyslu. V červnu už jsme dosta-
li tržby na 70 procent předkrizové úrovni. Plní 
se nám zakázkové knihy a na podzim už bychom 
mohli být až na 90 procentech předkrizových tr-
žeb,“ řekl Petr Novák, jednatel Koyo Bearings 
Česká republika. Návrat výroby na předkrizovou 
úroveň Koyo Bearings ČR odhaduje v polovině 
roku 2021. Důležité pro fi rmu je, aby vládní pro-

gram Antivirus na kompenzaci části mzdových 
nákladů pokračoval i na podzim.

Do koronavirové krize vstupovaly fi rmy ve 
výrazně lepší kondici než do recese před de-
seti lety. Situaci jim pomáhají zvládnout také 
banky. „V roce 2009 chyběla likvidita. Banky 
peníze nechtěly dodávat na trh. Teď je situace 
úplně jiná. Pomáhají tomu i vládní programy 
COVID III a COVID Plus. U obou je pozi-
tivní, že fi rmy už nejsou v časovém stresu, aby 
musely s žádostmi o záruky z těchto programů 
žádat. Peněz je v obou programech dost a fi r-
my se mohou v klidu rozhodnout, jestli tyto pro-
gramy mají využít. Vítáme, že v programu Covid 
Plus je možnost poskytovat také investiční úvěry. 
Firmy by měly investovat, protože jen šetřením 
se s krizí nevypořádají,“ prohlásil Marek Lou-
la, vrchní ředitel Korporátního bankovnictví 
ČSOB.

Seriál online konferencí pořádá Svaz průmyslu 
a dopravy ČR od dubna. Členové představen-
stva Svazu průmyslu a dopravy ČR s pozvanými 
hosty v nich také hodnotí, jak jsou účinná dosa-
vadní opatření vlády na pomoc fi rmám a ekono-
mice. Záznamy s předchozích dílů seriálu jsou 
k dispozici na YouTube kanálu Svaz průmyslu 
a dopravy ČR (https://www.youtube.com/chan-
nel/UCsvWoKNJNIO8dq7vSEq0wHw/videos).

Svaz průmyslu 
a dopravy České republiky 

SP ČR: Firmy kvůli krizi šetří. 
Není to ale dlouhodobě udržitelné, měly by investovat

●  Vůbec první oplatky upekl zakladatel pe-
kařské tradice a pozdější firmy Fiedor, 
Kaspar Fiedor, v roce 1840 

●  Dnes je v Opavě obří a supermoderní závod, 
denně se zde upečou miliony sušenek urče-
ných pro spotřebitele z celé Evropy 

●  Továrně někteří stále říkají Opavia, tento 
název se ale v průběhu času změnil na za-
střešující značku pro sušenkové a oplatkové 
produkty 

Přesně před 180 lety vznikla v Opavě pekař-
ská tradice, která je s městem nedílně spoje-
na až do dnešních dnů. Původním povoláním 
soukeník Kaspar Fiedor tehdy napekl a prodal 
z okna svého domu první oplatky a násled-
ně založil firmu Fiedor orientovanou na vý-
robu trvanlivého pečiva. Na odkaz jeho i dal-
ších pokračovatelů z rodiny Fiedorů navazuje
současná továrna umístěná v Opavě-Váv-
rovicích, která je největším a zároveň nej-
modernějším místem výroby sušenek v Evro-
pě aktuálního majitele, společnosti Mondelez
International. Denně se tady napeče na-
příklad více než milion sušenek Oreo, kte-
ré se odsud stejně jako produkty značek bel
Vita, Milka či Cadbury vyváží do celého kon-
tinentu i daleko za jeho hranice. Výrobu do-
plňují sladkosti značky Opavia oblíbené ge-
neracemi českých i slovenských spotřebitelů. 

„Na začátku 20. století pracovala v továrně 
šedesátka dělníků a už tehdy závod exportoval 
své oplatky, perníčky, suchary, čajové pečivo 
i další produkty daleko za hranice svého regio-
nu. Dnes je zaměstnanců tisícovka a kapacitně 
ohromné výrobní zázemí, stejně jako know-how 
a výchova dalších a dalších generací zkušených 
pekařů,“ říká Ivana Tůmová, generální ředitelka 
společnosti Mondelez pro Českou republiku, Slo-
vensko i Maďarsko. „Výrobu dnes už daleko více 
než samotní lidé řídí počítače, obsluha nejmoder-
nějšími technologiemi nabitých strojů vyžaduje 
navíc zkušené technology a inženýry.“

JAK RODINA FIEDORŮ 
POZNAMENALA SOUČASNOU 

VÝROBU 
Zdatní podnikatelé z rodiny Fiedorů vlastnili 

továrnu až do druhé světové války. Po jejím kon-
ci byla rodina vysídlena a na výrobnu uvalena ná-
rodní správa. Po revoluci v devadesátých letech 
došlo k privatizaci a továrna se dočkala několika 
nadnárodních vlastníků. Ti také rozhodli o tom, 

že kulatá oplatka zalitá čokoládou původně na-
zvaná Tartalettes a později Capri dostane nové 
jméno Fidorka, odkazující k rodině Fiedorů. 

Z MODERNÍ 
HISTORIE TOVÁRNY 

Další důležité okamžiky zaznamenala opavská 
výrobna v devadesátých letech minulého století, 
kdy v roce 1997 došlo k přesunutí továrny z Olo-
moucké ulice do nové moderní haly v Opavě-Vá-
vrovicích. Od roku 2012 přešla továrna k novému 
vlastníkovi, společnosti Mondelēz International, 
která v letech 2014 až 2018 investovala do mo-
dernizace a rozšíření výrobních prostor o dal-
ší halu více než 4 miliardy korun. „V továrně 
je aktuálně v provozu šestnáct výrobních linek, 
přičemž pět z nich jsou plně automatizované 
linky založené na nejmodernějších technologi-
ích, které denně vyrobí miliony sušenek oblíbe-

ných značek,“ říká Emmanuel Chilaud, ředi-
tel výroby všech českých továren společnosti 
Mondelez. 

JAK JE TO SE ZNAČKOU
OPAVIA? 

Označení Opavia se původně vztahovalo 
k továrně v Opavě. Vzniklo v roce 1958 v rám-
ci sloučení národního podniku Slezský průmysl 
jemného pečiva Opava s jiným národním podni-
kem – Průmysl trvanlivého pečiva Praha. Teh-
dy byl z opavského podniku vytvořen takzvaný 
„Odštěpný závod Opavia“. Když se na počátku 
devadesátých let minulého století stalo vlastní-
kem továrny v Opavě konsorcium nadnárodních 
fi rem, závod převzal jméno nového majitele, ale 
značka Opavia zůstala. Prezentovala se na výrob-
cích logem se symbolem máků a později klasů 
a doplnila ji informace „Založeno  1840“. 

Dnes je Opavia nejznámější značkou suše-
nek a oplatek na českém trhu. Používá se jako 
takzvaná zastřešující značka, pod kterou spadá 
řada produktů vycházejících z různých továren, 
především však z českých závodů v Lovosi-
cích a Mariánských Lázní. Tradičním postupem 
s velkým podílem ruční práce se v Mariánských 
Lázních připravují proslulé Mariánsko-lázeň-
ské oplatky Kolonáda s lískooříškovou náplní. 
Lovosice dodávají pod značku Opavia napří-
klad Tatranky, Miňonky, Koka, Esíčka, či Der-
by a Opava Věnečky, BeBe Dobré ráno či Po-
lomáčené oplatky. V posledních letech se pod 
značkou Opavia objevují nové produkty, které 
následují trend zdravějšího mlsání. Česká vý-
roba je z menší části doplňována také z dalších 
zahraničních továren společnosti Mondelēz 
International. 

ZELENÁ TOVÁRNA 
Továrna v Opavě je držitelem mezinárodně 

uznávané certifi kace LEED, díky které se mů-
že označovat za zelenou továrnu. Je například 
vybavena úsporným osvětlením či vytápěním. 
V rámci opatření citlivých k přírodě a zdrojům 
zavedla i používání dešťové vody ke splachování 
toalet. O trvale udržitelný rozvoj se společnost 
snaží i pečlivým výběrem dodavatelů klíčových 
surovin na výrobu sušenek, kterými jsou kakao 
a pšenice. Pěstování kakaa zastřešuje globální 
projekt Cocoa Life. Pšenici českým továrnám 
dodávají místní zemědělci, kteří se zapojili do 
takzvané Iniciativy Harmony pro udržitelné pěs-
tování pšenice. 

Více na 
www.mondelezinternational.com

Native PR

Továrna na výrobu sušenek a oplatek v Opavě slaví 180 let

Továrna Fiedor, 1840

Továrna Mondelez International v Opavě-

-
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Svijany – Epidemie nemoci CO-
VID-19 je snad již na ústupu. Ja-
ko poděkování všem, kdo se s ko-
ronavirem bezprostředně utkávali, 
uvádí pivovar Svijany na trh limi-
tovanou sérii ekologických dvoulit-

rových plechovek piva PRVNÍ LINIE. 
„Chceme tím vzdát hold všem, kte-
ří bojovali a bojují s pandemií ko-
ronaviru v první linii, a současně 
jim chceme vyjádřit naši vděčnost 
i formou finanční podpory. Za kaž-
dou prodanou plechovku věnuje-
me částku 10 Kč na vybraný nadač-
ní fond podporující účastníky boje 
proti COVID-19 v první linii,“ ozná-
mil ředitel Pivovaru Svijany Roman 
Havlík. 

Příjemce podpory bude vybírat ve-
řejnost hlasováním na webové stránce 
pivovaru www.pivovarsvijany.cz. Hla-
sovat může kdokoli od nynějška až do 
7. září. Výtěžek akce pivovar zástup-
ci vybraného fondu oficiálně předá 

28. září na Svatováclavských slavnos-
tech na Zámku Svijany. 

Plechovky PRVNÍ LINIE za stu-
dena dochmelovaného ležáku Svijan-
ský Rytíř 12 % bude p ivovar do ma-
lobchodní sítě dodávat za standardní 
cenu od června do doprodání zásob. 
V prodeji budou také přímo v pivo-
varské prodejně ve Svijanech, na e-
-shopu pivovaru a v nejbližší době i ve 
vybraných e-shopech s potravinami 
(Rohlík.cz). 

Pivovar Svijany se snažil obětavým 
pracovníkům krajské nemocnice v Li-
berci, bezpečnostních složek, Integro-
vaného záchranného systému a všech 
dobrovolníků pomáhat již od samého 
začátku koronavirové krize, mimo ji-
né bezplatnými dodávkami nealkoho-

lického piva a nápojů. „Velice si jich 
i jejich náročné, nezištné a nebezpeč-
né práce vážíme. Snad se nám ji tímto 
způsobem podařilo aspoň trošku uleh-
čit nebo aspoň zpříjemnit,“ řekl tehdy 
Roman Havlík. 

Svijanský Rytíř 12 % se díky do-
chmelování za studena vyznačuje vel-
mi specifi ckou a unikátní hořkostí. Ne-
se zřetelný rukopis svijanského sládka 
Petra Menšíka, z jehož experimentů 
s domácím vařením piva vznikl. Mezi 
jeho četná ocenění patří například zla-
tá medaile v kategorii piv plzeňského 
typu v mezinárodní degustační soutě-
ži Meiningers International Craft Beer 
Award v roce 2015. 

Temper Communication

Limitovaná edice První linie pomůže záchranářům 

S letošní letní sezonou přichá-
zí Pivovar Holba na trh se sudovou 
variantou piva Holba Horské byliny 
nealko. V restauracích a hospodách 
si tak zákazníci nově vychutna-

jí i ideálně vychlazenou čepovanou 
Holbu ve skle. Tradiční plechov-
ková verze ale v nabídce zůstá-
vá.

V krátké době jde tak už o druhou 
novinku Pivovaru Holba, jejíž 
myšlenka vznikla v době nouzového 
stavu. Po limitované edici 5litrových 
soudků jedinečného ležáku Holba Ke-
prník přichází na trh osvěžující nealko-
holická čepovaná Holba Horské byliny, 
která tak reaguje na očekávanou zvýše-
nou poptávku během horkých letních 
měsíců a zvýšený tuzemský cestovní 

ruch v regionu. Pivovar Holba zařa-
zuje nealkoholické pivo Holba Hor-
ské byliny v čepované verzi do sorti-
mentu zatím v limitované nabídce po 
dobu letních měsíců. 

„Uplynulé měsíce nám stejně jako 
všem ostatním přidělaly hodně starostí, 
ale také nám vytvořily prostor pro nové 
nápady. Pivovar Holba je znám svým 
vztahem k přírodě Jeseníků, s čímž la-
dí i naše pivo Holba Horské byliny, ve 
kterém se mísí chuť ryzího piva z hor 
s pečlivě vybranými bylinami typickými 
právě pro Jeseníky. Nápad stáčet její 
nealkoholickou verzi do sudů tak jistě 

ocení mnoho lidí, kteří mají letos v plá-
nu trávit dovolené v České republice 
a z nějakého důvodu si nemohou, ne-
bo nechtějí dopřát alkoholické pivo,“ 
říká Ing. Vladimír Zíka, ředitel Pivo-
varu Holba.

Češi, kteří si rádi dopřejí své typic-
ké „jedno orosené“, se tak s klidem 
mohou osvěžit i za volantem nebo při 
sportovních a turistických aktivitách.

Holba Horské byliny je součas-
ně k dostání také v alkoholické verzi, 
a to jako pivo plechovkové i čepo-
vané. 

O mnimedia s. r. o.

Nealkoholická Holba Horské byliny míří do hospod a restaurací 
nově i jako čepovaná 

Za Pavlem Gregoričem
České pivovarství ztratilo výraznou osob-

nost. Koncem května zemřel Pavel Gregorič.
Pavel Gregorič se narodil 15. prosince 1947 

v Plzni a po ukončení studií na Vysoké škole 
strojní a elektrotechnické v Plzni nastoupil do 
Škodovky. Po dvou letech ale přešel do tehdej-
ších Plzeňských pivovarů, předchůdce součas-
ného Plzeňského Prazdroje. Byl duší i vzdě-
láním technik, začal v plzeňském pivovaru 
pracovat v technickém a investičním úseku. 
Později se stal mechanikem pivovaru Gam-
brinus. Původně technický profi l Ing. Pavla 
Gregoriče se však začal výrazně měnit. Spo-
lu s tím, jak úspěšně zakončil pětisemestrální 
postgraduální studium na VŠE v Praze, se tech-
nik změnil spíše v ekonoma. Začal postupně 
pracovat na vrcholných ekonomických pozi-
cích. Stal se ekonomicko-obchodním ředitelem 
a poté, v letech 1991 až 1992, byl generálním 
ředitelem Plzeňského Prazdroje. Velmi si vážil 
pivovarských osobností, s nimiž spolupraco-
val. Patřil k nim Ondřej Popela, výrobní ředitel 
Plzeňských pivovarů. Rád vzpomínal i na Ing. 
Ivo Hlaváčka, CSc. Zažil jej ve funkci pod-
nikového ředitele Plzeňských pivovarů a jako 
člen vedení pod ním několik let pracoval.

Podpis Pavla Gregoriče najdeme i na 
smlouvě ve své době jedné z nejvýznamněj-
ších investic v historii Plzeňského Prazdroje, 
na instalaci CK tanků. 

Po létech v Plzeňském Prazdroji se mu na 
dlouhou dobu stal osudem pivovar v Krušovi-
cích. Tam začal od roku 1994 působit zprvu 
jako ekonomicko-obchodní ředitel a od roku 
1997 jako generální ředitel. A také tam se se-
tkává s člověkem, který jej významně ovlivnil. 
V té době byl krušovický pivovar součástí sku-
piny Dr. Oetker a jeho přímým nadřízeným byl 
pan Klaus Peter Erbrich. 

Působení v pivovaru v Krušovicích bylo 
i obdobím, kdy si pivovar úspěšně vedl na do-
mácím i na zahraničních trzích. V roce 1997, 
kdy se stává jeho generálním ředitelem, se po-
dařilo poprvé vyprodukovat přes milion hekto-
litrů piva. Tento enormní růst výroby byl pod-
pořen i velkými investicemi. Pod vedením ing. 
Gregoriče se krušovický pivovar stal jedním 
z nejmodernějších v Evropě a zařadil se mezi 
českou pivovarskou elitu.

Krušovické období však bylo i obdobím, 
které je pro úspěšné vedené fi rmy typické, pi-
vovar začal být velmi aktivní i na společenské 
úrovni. Plesy na Pražském hradě i další akce 
napomohly tomu, že se pivovar v Krušovicích 
stal mnohem známější doma, ale i v zahraničí.

Třetí etapa profesního života Pavla Grego-
riče je spojena s obdobím, kdy působil jako 
ředitel Tradičního pivovaru v Rakovníku, a. s. 
Přišel do pivovaru, který 7 let nevyráběl vůbec 
a v posledních letech po určité revitalizaci jen 
velmi málo. Fungoval na zlomek své kapacity, 
zařízení byla ve velmi špatném stavu, neudr-
žovaná a vyžadovala okamžitou modernizaci. 
Dalším problémem bylo, že pivovar byl znač-
ně zadlužen a stál prakticky před konkurzem. 
V roce 2010 začaly investice do pivovaru. 
Došlo např. na výměnu myčky lahví, praktic-
ky celého dopravního systému a plniče lahví. 
Bylo zmodernizováno a rozšířeno oddělení 
přetlačných tanků, zcela rekonstruována stá-
čírna sudů a vybudována nová kotelna a fi lt-
race. Změnami prošel i marketing, kde úzce 
spolupracoval s Dr. Drahoslavou Pittnerovou, 
a oblast prodeje.

Jiří Kovář, generální ředitel Tradičního pi-
vovaru v Rakovníku, a. s., poznamenal: „Pavel 
Gregorič byl pro mě náročným, ale spraved-
livým šéfem, dobrým kamarádem i vzácným 
člověkem. Jako generální ředitel rakovnické-
ho pivovaru dokázal přesvědčit vlastníky o ne-
zbytnosti masivních investic do technologií, 
oprav objektů i marketingu. Rekonstrukce pro-
bíhaly za provozu, během prvních tří let se po-
dařilo zvýšit výstav na sedminásobek, napravit 
pošramocenou pověst značky Bakalář na do-
mácím i zahraničních trzích a zachránit jeden 
z nejstarších českých pivovarů před zánikem.“

Pavel Gregorič za svou činnost v rakovnic-
kém pivovaru a dosažené výsledky v rozvo-
ji českého pivovarství obdržel Cenu české-
ho sládka F. O. Poupěte za rok 2012, kterou 
uděluje Český svaz pivovarů a sladoven. Ke 
svému ocenění tehdy řekl: „To, že jsem byl 
vybrán, mě velmi překvapilo a moc potěšilo. 
Byl jsem vždycky ‚ponořen‘ do vlastní práce 
a upřímně řečeno jsem na nějaké ocenění ani 
nepomyslel. Ale bez nadsázky a frází nepatří 
ocenění mně. Bez spolupracovníků bych zcela 

jistě mnoha věcí nedosáhl a to mě nakonec těší 
snad stejně jako cena.“

Po odchodu do důchodu v rakovnickém pi-
vovaru působil jako konzultant vedení společ-
nosti. Byl aktivní i na poli samosprávy, v obci 
Starý Plzenec působil jak člen komise strate-
gického rozvoje a prezentace památek. A po-
kračoval i v činnosti v orgánech Českého sva-
zu pivovarů a sladoven jako zástupce malých 
pivovarů až do svého skonu. 

Ing. František Krakeš, bývalý pivovarský 
manažer a předseda ČSPS a spolupracov-
ník Ing. Pavla Gregoriče k jeho úmrtí uvedl: 
„České pivovarství přišlo skonem Ing. Pavla 
Gregoriče nejen o znamenitého, slušného 
člověka, ale především o vynikajícího 
manažera. Možná to bylo jeho technickým 

vzděláním, že se na úkoly i na problémy díval 
velmi věcně. Dovedl také naslouchat a vcítit 
se do myšlení druhých, což je velmi důležitá 
vlastnost výborného manažera, jakým byl. 
A pro schopnost jasně, přehledně vyložit, 
v čem je problém, a současně navrhnout ře-
šení, v tom byl důležitý základ jeho úspěšné 
kariéry v pivovarství. Jeho manažerské schop-
nosti dovedli ocenit naši i zahraniční vlastníci 
pivovarů a velmi pečlivě vnímali, s čím přichá-
zí na jednání. Mimochodem, vždy velmi dobře 
připravený. Nelze se divit, že je považován, 
a domnívám se plným právem, za zachránce 
pivovarů v Krušovicích nebo v Rakovníku. 
Především proto, že byl schopen přijít kolikrát 
i s překvapivým, až neortodoxním řešením. Byl 
s to nabídnout vizi, nadchnout spolupracovní-
ky a krok za krokem ji naplňovat, ať již praco-
val kdekoliv. A majitelé mu vždy důvěřovali. 
To nepotřebuje komentář. Jeho odchod pova-
žuji za velkou ztrátu. Byl to nejen, jak jsem 
uvedl, vynikající manažer, ale také můj velký 
přítel. Na jeho názor bylo možné se plně spo-
lehnout. Krátká těžká nemoc přišla znenadání 
a byl jsem rád, že jsem s ním mohl mluvit ješ-
tě v posledních dnech jeho života. Čest jeho 
památce.“

Ing. František Šámal, předseda ČSPS, k je-
ho odchodu řekl: „Ing. Pavel Gregorič byl 
významným a respektovaným pivovarským 
odborníkem. Měl dar, který z něj dělal vel-
kou manažerskou osobnost. Dovedl úkol nebo 
vzniklý problém popsat, analyzovat, navrhnout 
jeho řešení, a co je snad stejně důležité jako 
předchozí kroky, své spolupracovníky motivo-
vat k tomu, aby se na jeho řešení spolupodíleli. 
Uměl také o skutečnostech věcně komuniko-
vat, protože věděl, jak je důležité věci vysvětlit. 
I když byl v posledních týdnech nemocen, pře-
ce jen jsme očekávali jeho návrat na jednání 
předsednictva svazu. Především proto, že při 
jednáních byl jeho názor jasně srozumitelně 
formulován a byl snad pro všechny pochopitel-
ný a přijatelný. A navíc, ačkoliv byl již v hlu-
boko penzijním věku, bylo na něm vidět, že ho 
práce ve svazu baví, dokonce bych řekl těší. 
Bude nám jeho hlas, jeho rozvaha, ale i entu-
ziasmus hodně chybět.“

 Josef Vacl

Pavel Gregorič s cenou F. O. Poupěte 
 Foto: archiv ČSPS



Potravinářský zpravodaj 5 / 2020  z domova / 23 

Osobní záštitu nad soutěžemi PIVEX 
převzal ministr zemědělství Miroslav Toman

28. ročník degustací posunul koronavirus 

S O U T Ě Ž N Í  K A T E G O R I E 
–  P R Ů M Y S L O V É  P I V O V A R Y

SVĚTLÉ VÝČEPNÍ PIVO 
� SVĚTLÉ LEŽÁKY 

� NEALKO PIVA � TMAVÁ PIVA 
MÍCHANÁ NÍZKOALKOHOLICKÁ 

A NEALKOHOLICKÁ PIVA

Druhým kolem, termínově posunutým z dů-
vodu koronavirové pandemie a vládních opat-
ření, skončila v květnu 2020 odborná soutěž 
lahvových piv pod značkou PIVEX. Odborná 
degustace PIVEX se tak stala prakticky jedi-
nou pivovarskou celostátní soutěží, která byla 
v 1. pololetí dokončena a udrží si nepřerušený 
ročníkový cyklus od roku 1992. Do pěti kate-
gorií odborné soutěže lahvových (balených) piv 
PIVEX 2020 se přihlásilo celkem 53 značek piv 
z 13 průmyslových pivovarů z České republi-
ky – pozn. řemeslné pivovary (minipivovary) se 
budou účastnit jednokolové odborné degustace 
v kategorii sudová – čepovaná piva také v posu-
nutém termínu v listopadu 2020. Ve 28. ročníku 
pivovarských soutěží PIVEX rozhodovala od-
borná degustační porota podle pravidel ve dvou 
kolech (podzim – jaro) o vítězích a držitelích tra-
dičních ocenění degustační soutěže ZLATÝ PO-
HÁR PIVEX – PIVO 2020. Odborná hodnocení 
pod značkou PIVEX více než čtvrtstoletí řadí 
pivovarští odborníci do pozice nejprestižnějších 
a nejvýznamnějších oborových degustačních 
hodnocení piva v České republice. Už od roku 
1992 je vyhlašovatelem a producentem soutěže 
marketingová, produkční a reklamní společnost 
SNIP & CO ve spolupráci se společností Veletr-
hy Brno, VÚPS Praha a dalšími partnery. Záštity 
a garance nad soutěžemi PIVEX letos převzali 
Miroslav Toman – ministr zemědělství, Markéta 
Vaňková – primátorka Statutárního města Brna, 
Bohumil Šimek – hejtman Jihomoravského kra-

je, Asociace krajů ČR a Jan Šuráň – prezident 
Českomoravského svazu minipivovarů. Odbor-
nými konzultanty jsou pivovarští experti dr. Ka-
rel Kosař a Ivan Chramosil. Odborným a pro-
dukčním garantem degustací je po celou dobu 
soutěží Výzkumný ústav pivovarský a sladařský 
v Praze a jeho sladařské pracoviště v Brně.

K první degustaci lahvových (balených) piv 
se odborní degustátoři sešli 28. listopadu 2019, 
k druhé degustaci lahvových piv až po uvolnění 
opatření 28. května 2020. Vzorky označené pouze 
kódy posuzovali vždy anonymně degustátoři (pře-

vážně sládci) ze soutěžících pivovarů, z VÚPS 
a dalších odborných institucí. Průběh soutěže za 
dohledu zástupců odborných garantů a producen-
ta soutěže ověřoval notář. Hlavními hodnoticími 
kritérii při degustaci jsou chuť, plnost, vůně, říz, 
hořkost i jiné vlastnosti piva nebo příznaky podle 
dalších chuťových, čichových i vizuálních zjištění 
odborných degustátorů. V obou kolech soutěže 
jsou u všech vzorků piv prováděny laboratorní 
rozbory a senzorická hodnocení v laboratořích 
VÚPS. Konečný výsledek je určen součtem hod-
not z obou kol a laboratorními rozbory potvrzu-

jícími deklarované hodnoty přihlašovaných piv. 
Veřejně jsou zejména z marketingových důvo-
dů vyhlašována pouze piva umístěná na prvních 
třech pořadích. Vítězové jednotlivých katego-
rií získávají „ZLATÝ POHÁR PIVEX – PI-
VO 2020“. Absolutní vítěz ze všech kategorií 
dvoukolového hodnocení soutěžního ročníku 
získává titul „CHAMPION ZLATÝ POHÁR 
PIVEX 2020“. Oficiální vyhlášení výsledků 
soutěže ZLATÝ POHÁR PIVEX 2020 se konal 
25. června 2020 ve Sněmovním sále na Nové 
radnici Brně.

7. ročník soutěže sudových piv PIVEX posunutý do podzimu
T A K É  D O  S O U T Ě Ž E  S U D O V Ý C H  –  Č E P O V A N Ý C H  P I V  Z A S Á H L  „ K O R O N A V I R O V Ý  F A N T O M “

Soutěžní neveřejná odborná degustace sudo-
vých – čepovaných piv se uskuteční v průběhu 
přesunutého termínu veletrhu SALIMA jako od-
borný doprovodný program mezinárodního po-
travinářského veletrhu.

Každoročně rostoucí zájem výrobců piva 
o odbornou degustaci sudových (čepovaných) 
piv pod značkou PIVEX dokumentuje smysl
a potřebu takové soutěže na podporu výroby 
a prodeje pivní produkce zejména v této nejen 
pro pivovarníky a konzumenty nečekané situaci. 
Proto již posedmé a v novém termínu vyhlásila 
společnost SNIP & CO ve spolupráci s Veletrhy 

Brno, VÚPS Praha a jeho brněnským sladařským 
pracovištěm v České republice další ročník uni-
kátní jednokolové soutěže odborného hodnoce-
ní kvality pro sudová piva pod značkou ZLATÝ 
SOUDEK PIVEX 2020 (průmyslové – velké pi-
vovary) a ZLATÝ miniSOUDEK PIVEX 2020 
(minipivovary). Odborná degustace a hodnoce-
ní kvality sudových – čepovaných piv doplňuje 
marketingovou podporu a komunikační nabídku 
odborníky uznávaných ofi ciálních soutěží pivo-
varského oboru probíhajících pod značkou PI-
VEX už od roku 1992, původně organizované 
pro piva ve spotřebitelském balení (lahve skle-

něné, PET/plechovky). Na pivním trhu stále 
pociťují úbytek konzumentů dlouhodobě nejen 
pivovary, ale hlavně provozovatelé restaurací 
a tradičních hospod. Tuto situaci navíc výrazně 
negativně ovlivňují nedávná i současná opatření 
související s pandemií COVID-19.

Uzávěrka pro přihlášená sudová piva je po-
sunuta do 28. srpna 2020. V uplynulém ročníku 
bylo přihlášeno „v normálním stavu“ 40 značek 
čepovaných piv. Podobný počet soutěžních zna-
ček je očekáván i pro termínově posunutý letošní 
7. ročník – řada z nich je již přihlášena z první 
náborové vlny počátkem roku. 

Na soutěži se jako hlavní partner podílí dodava-
tel výčepních technologií a zařízení – společnost 
THERMOTECHNIKA BOHEMIA, která dodává 
pro soutěž sudových – čepovaných piv potřebné 
množství jednotných výčepů a s nimi souvisejí-
cí servis během degustací. Hodnoticí degustace 
a vyhlášení výsledků je naplánováno v průběhu 
podzimního veletrhu SALIMA, případně v jiném, 
upraveném termínu. Hlavním mediálním partne-
rem degustačních soutěží PIVEX je Potravinářská 
Revue a Potravinářský zpravodaj. 

SNIP & CO, 
reklamní společnost, s. r. o.

V jednotlivých kategoriích získávají vítěz-
né značky piv – výrobní průmyslové pivovary
ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2020. Soutěžní
hodnocení odbornými degustátory probíhá 
anonymně ve dvou degustačních kolech – 
podzimním (loni 28. 11.) a jarním (letos po-
sunutém na 28. 5. z důvodů protikoronaviro-
vých omezení). Ve  vyhlášených kategoriích 
dvoukolového hodnocení v odborné degus-
tační soutěži lahvových piv (včetně balení
PET/plechovka) jsou udělována 3. a 2. místa 
a Zlatý pohár pro vítěze. Pořadí na dalších 
místech se nezveřejňují. Do soutěže bylo při-
hlášeno celkem 53 pivních značek.

Nejvyšší absolutní cena – CHAMPION – je 
udělována pro značku piva, která ze všech zú-
častněných a hodnocených piv získala v souč-
tech a stanovených kritériích absolutně nejlepší 
hodnocení.

   CHAMPION –  ZLATÝ POHÁR 
PIVEX 2020
ZUBR GRADUS
Pivovar ZUBR, a. s.

KATEGORIE 
SVĚTLÉ LEŽÁKY

VÍTĚZ  ZUBR GRADUS
Pivovar ZUBR, a. s.

2. místo BRANÍK JEDENÁCTKA
  Pivovary Staropramen, s. r. o.
3. místo ZUBR GRAND
  Pivovar ZUBR, a. s.

KATEGORIE 
SVĚTLÁ VÝČEPNÍ PIVA

VÍTĚZ LITOVEL CLASSIC
  Pivovar Litovel, a. s.
2. místo LITOVEL MORAVAN
  Pivovar Litovel, a. s.

3. místo ZUBR CLASSIC
  Pivovar ZUBR, a. s.

KATEGORIE 
TMAVÁ PIVA

VÍTĚZ BERNARD ČERNÝ LEŽÁK 12
  Rodinný pivovar Bernard, a. s.
2. místo  VELKOPOPOVICKÝ 

KOZEL ČERNÝ
   Plzeňský Prazdroj, a. s., 

pivovar Velké Popovice
3. místo LITOVEL DARK PREMIUM
  Pivovar Litovel, a. s.

KATEGORIE 
NEALKOHOLICKÁ 

PIVA
VÍTĚZ BIRELL
   Plzeňský Prazdroj, a. s., 

pivovar Radegast

2. místo   BIRELL POLOTMAVÝ
Plzeňský Prazdroj, a. s.,
pivovar Radegast

3. místo  LOBKOWICZ 
PREMIUM NEALKO

   Pivovar Protivín, a. s., 
Pivovary Lobkowicz Group

SPOJENÁ KATEGORIE
ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2020

míchaná nízkoalkoholická
a nealkoholická piva

VÍTĚZ BIRELL POMELO GREP
   Plzeňský Prazdroj, a. s., 

pivovar Prazdroj Plzeň
2. místo LITOVEL POMELO
  Pivovar Litovel, a. s.
3. místo COOL NA LEMON
  Pivovary Staropramen, s. r. o.

SNIP & CO

Výsledky pivovarských soutěží PIVEX 2020
ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2020 

– 28. ROČNÍK ODBORNÉ PIVOVARSKÉ SOUTĚŽE

Ve 28. ročníku odborné pivovarské soutěže PIVEX 2020 obdržel nejvyšší absolutní cenu – CHAMPION ZLATÝ POHÁR PIVEX 2020 – Pivovar 
ZUBR, a. s. Na snímku zleva: Martin Videczký, ředitel veletrhů SALIMA – Veletrhy Brno, a. s.; Radovan Koudelka, viceprezident Českomoravského 
svazu minipivovarů; Václav Hlaváček, viceprezident AK ČR a předseda Regionální agrární komory JMK; Pavel Veselý, 1. náměstek ministra země-
dělství ČR; Tomáš Pluháček, ředitel pivovaru Zubr; Nataša Rousková, sládková za oceněný pivovar Zubr; Markéta Vaňková, primátorka statutárního 
města Brna; Jiří Morávek, generální ředitel SNIP & CO, reklamní společnost a producent soutěží PIVEX.
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Uherské Hradiště (ČTK) – Slovácké slav-
nosti vína a otevřených památek se letos 
v Uherském Hradišti neuskuteční. Organi-
zátoři přistoupili ke zrušení 18. ročníku 
akce, kterou každoročně navštěvují tisíce 
lidí, kvůli epidemiologické situaci v regio-
nu. Slavnosti měly být 12. a 13. září. Dny 
otevřených památek ve Dnech evropské-
ho dědictví budou ve stejném termínu za-
chovány, sdělil mluvčí uherskohradišťské 
radnice Jan Pášma. Letní filmová škola 
(LFŠ) v Uherském Hradišti se od 7. srpna 
konat bude, řekla ředitelka festivalu Ra-
dana Korená.

Pořadatelé konzultovali přípravy slavností 
s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kra-
je. V posledních týdnech však na Uherskohra-
dišťsku znovu začalo přibývat případů CO-
VIDU-19. Podle hygieniků je nyní v okrese 
nemoc potvrzena u 41 lidí. „Letošní slavnosti 
jsme uskutečnit chtěli a byli jsme připraveni 
pro to učinit maximum. Nyní, po posouzení ak-
tuálního stavu a po konzultaci s krajskou hy-
gienickou stanicí, jsme se rozhodli slavnosti,
včetně jarmarku a všech pořadů, s defi nitivní 
platností zrušit. I s touto krajní eventualitou 
bylo nutné po celou dobu příprav počítat,“ 
uvedl starosta Stanislav Blaha (ODS).

Snahou města je podle něj zachovat ales-
poň otevřené historické památky, při jejichž 
prohlídkách je možné důsledně korigovat 
počet návštěvníků a zachovávat bezpečnost-
ní a hygienické podmínky. Účast tisíců ná-
vštěvníků a účastníků slavností však zhodno-
tili organizátoři spolu s hygieniky jako příliš 
riskantní. „Na slavnosti k nám jezdí lidé ze 
všech koutů republiky a nebezpečí, že se 
Uherské Hradiště stane místem kontaktního 
přenosu nákazy, jsme vyhodnotili jako příliš 
vysoké,“ uvedl Blaha.

U Slováckých slavnostní vína a otevře-
ných památek půjde o první proluku v celé 
jejich historii. Slavnost spojená se slavnost-
ním průvodem krojovaných, jarmarkem, de-
sítkami vystoupení, koncertů a dalších akcí 
pro všechny věkové kategorie návštěvníků 
se koná nepřetržitě od roku 2003. „Zatímco 
vždy bylo jediným aspektem, který mohl prů-
běh slavností ovlivnit, počasí, letos je to koro-
navirus, který nám zkřížil všechny plány. Byli 
jsme připraveni rozdělit dějiště slavností na 
sektory s jejich maximální kapacitou, řešili 
jsme kapacity u jednotlivých prezentací mi-
kroregionů, uspořádání průvodu, jarmarku, 
počet stánků a jejich rozmístění. Nic naplat, 
musíme přehodit výhybku a začít se těšit na 
slavnosti s datem 2021,“ uvedl ředitel pořá-
dajícího Klubu kultury Antonín Mach.

Slovácké slavnosti vína a otevřených pa-
mátek se od roku 2003 konají v Uherském 
Hradišti vždy druhý víkend v září. Oslavy 
kraje vína, folkloru, lidových tradic a řeme-
sel se tradičně účastní desítky měst a obcí 
z celého regionu Slovácka. Slavnost je již 
tradičně spojena s bezplatným otevřením 
historických památek včetně těch obvykle 
nepřístupných.

Další velkou akcí, která se v Uherském 
Hradišti chystá, je Letní fi lmová škola. Festi-
val bude od 7. do 12. srpna. Ředitelka festiva-
lu Radana Korená na dotaz  uvedla, že nevidí 
vůbec žádný důvod, proč by měla být akce 
zrušena. „My nejsme žádnou masovou ak-
cí, kde bychom někde na nějakém místě měli 
mít tisíce lidí tak jako třeba slavnosti vína,“ 
uvedla. Festival byl původně naplánovaný na 
přelom července a srpna, kvůli pandemii ko-
ronaviru jej organizátoři přesunuli na pozděj-
ší termín a zkrátili. Diváky čekají kvůli ko-
ronaviru přísnější hygienická a bezpečnostní 
opatření.

Slovácké slavnosti vína 
a otevřených památek 

v Uherském Hradišti nebudou
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Ve dnech 8. a 9. června 2020 se 
v Národním vinařském centru ve 
Valticích uskutečnilo odborné hod-
nocení letos již 27. ročníku mezi-

národní soutěže vín GRAND PRIX 
VINEX. Cílem soutěže je na vyso-
ké profesionální úrovni každý rok 
ohodnotit a ocenit nejlepší evrop-
ská a světová vína přítomná na trhu 
středoevropského regionu. 

Letošního ročníku soutěže se zú-
častnilo rekordních 728 vzorků vín od 
114 přihlašovatelů z 9 vinařských 
zemí. Nejvíce vín bylo samozřejmě 
z České republiky, ale zastoupení měla 
také vína ze Slovenska, Rakouska, Ně-
mecka, Francie, Jihoafrické republiky, 
Itálie, Maďarska a Makedonie.

Vína hodnotila mezinárodní komi-
se špičkových degustátorů na plat-
formě počítačového hodnoticího sys-
tému ELWIS, vyvinutého Národním 
vinařským centrem. Kromě hodnoti-

telů z ČR zasedli v porotě degustátoři 
z USA a Austrálie.

Nejlepší vína se dočkala medailové-
ho ocenění: 84 bodů pro stříbrnou me-
daili, 87 bodů pro zlatou medaili a 90 
bodů pro velkou zlatou medaili. Tyto 
limity jsou ještě o něco přísnější, než 
jsou doporučené limity dle národních 
standardů pro soutěže vín a ještě pod-
trhují prestižnost ocenění z této sou-
těže. „Naším cílem je, aby hodnocení 
GRAND PRIX VINEX bylo etalonem 
kvality a profesionality při hodnoce-
ní soutěží vín v ČR. Soutěž nejen spl-
ňuje, ale dokonce překračuje Národní 
standardy soutěží vín ČR,“ řekl Pavel 
Krška, ředitel soutěže. Prof. Josef Ba-
lík, prezident soutěže, k tomu dodal: 
„Národní vinařské centrum svým tech-
nickým zázemím a mnohaletými zkuše-
nostmi garantuje profesionální průběh 
celé akce.“

Nejlépe v letošním 
klání uspěl Sauvignon 
2019, pozdní sběr, ze 
žádovického Vinařství 
Štěpán Maňák. „Oce-
nění Champion na 
GRAND PRIX VINEX 
2020 nás osobně vel-
mi těší, hlavně z toho 
pohledu, že se jedná 
o soutěž, kde se mo-
ravská vína střetáva-
jí v duelu s vynikající 
kvalitou zahraničních 
vín,“ uvedl majitel 
fi rmy Štěpán Maňák. 
Enolog vinařství Ka-
rel Novotný k tomu 
připojil charakteris-
tiku vítězného vína: 
„Hrozny na výrobu 

Championa pochází z obce Žádovi-
ce, kde rostou na sprašovitých půdách 
jižních svahů v trati Fěruňk, a to rov-
nou ve třech různých klonech. Barva 
vína je světle zelenkavá, ve vůni na-
lezneme kombinaci angreštu, josty 
a třeného listu černého rybízu. Chuť 
zaujme svěžestí šťavnaté kyselinky 
doplněné jen decentním zbytkovým 
cukrem.“

Dále byli vyhodnoceni vítězo-
vé kategorií, nejlepší kolekce (tento 
významný titul obhájila firma Ad-
veal, tentokrát však s kolekcí jiho-
afrických vín z vinařství Flagstone), 
nejlépe hodnocené víno člena Sva-
zu vinařů ČR a národní vítězové pro 
země, které přihlásily minimálně 
10 vín. Výrobce vína s titulem „Cham-
pion“ obdrží profesionální chladicí 

vinotéku od partnera soutěže, fir-
my THERMOTECHNIKA BOHE-
MIA, a přihlašovatel nejlepší kolek-
ce získá vysokotlaký čistič od fi rmy 
KÄRCHER.

V letošním se vzhledem k sou-
časným opatřením kvůli koronavi-
ru bohužel neuskuteční veřejná část 
– ochutnávka soutěžních vín v Brně. 
S výsledky soutěže, vč. udělených jed-
notlivých medailí a dalších cen, se tak 
bude možné seznámit na webu soutěže, 
v nové interaktivní sekci. Dále budou 
výsledky zveřejněny v elektronickém 
katalogu soutěže.

Více o soutěži na 
www.grand-prix-vinex.cz

Omnimedia s. r. o.

Championem 27. ročníku mezinárodní soutěže vín GRAND PRIX VINEX 
se stalo víno ze Slovácka 

– Sauvignon, ročník 2019, pozdní sběr, z vinařství Štěpán Maňák
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V E P Ř O V Á  K O T L E TA 
S  P A N E N K O U

N A  Č E S KO U  K L A S I K U 
J E  N E J L E P Š Í  Č E S K É  M A S O

www.bi l la .cz

J A N  P U N Č O C H Á Ř 
Š É F K U C H A Ř

U  M Ě  V Y H R Á V Á  K V A L I TA  A  Č E S K Ý  P Ů V O D

Naše kotleta  s  panenkou je  z  vepřů chovaných 
na 60 farmách po celé České republice.
Poctivá práce řezníků,  pečl ivé opracování,  dvoj í 
kontrola kvality  a  jasný původ,  to všechno je 
Vocílka. Kvalitní  maso výhradně z českých chovů.
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VYHLAŠUJÍ 12. ROČNÍK SOUTĚŽE 

Dobrý tuzemský potravinářský výrobek

ČESKÁ CHUŤOVKA 2020

a DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2020

                     G E N E R Á L N Í  P A R T N E R :                            P A R T N E Ř I  S O U T Ě Ž E :

M E D I Á L N Í  P A R T N E Ř I :

www.ceskachutovka.cz

Soutěž probíhá ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova 
pod záštitou 1. místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky

O D B O R N Ý  P A T R O N :

Pavel Matějka, rektor VŠCHT

Z Á Š T I T A  R E S O R T U :

Miroslav Toman, ministr zemědělství
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Podmínky 
soutěže

I. PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKŮ

 
 
 

 

 výrazné 

II. HODNOCENÍ VÝROBKŮ 
ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA

III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

„Dobrý 

 

IV. RYTÍŘ ČESKÉ CHUTI

 
 

V. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

17. září 2020
VI. ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE
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Přihláška výrobků 
do soutěže 

Česká chuťovka 2020
Přihlašovatel

Firma, adresa:   .................................................................................................................................................................................................................................

Kontaktní osoba, mobil, e-mail:    ..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

IČO:  ................................................................................................................  www:   ....................................................................................................................

a vyplněnou ji zašlete na e-mail: ceskachutovka@sympex.cz, 
případně písemně vyplněnou přihlášku odešlete na adresu:

Sympex Group, s. r. o.
Na Balkáně 2532/82, 130 00 Praha 3

do 17. září 2020
� registrační poplatek: 4 000 Kč (bez DPH)

�  + poplatek za každý výrobek v soutěži 

Česká chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH)

�  + poplatek za každý výrobek v soutěži 

Dětská chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH)

Na základě zaslané přihlášky obdržíte zálohovou fakturu, 

kterou uhraďte obratem na účet číslo:

2700214690/2010

Zboží v množství minimálně 20 ks nebo 2000 g bude přijímáno 
dne 23. září 2020 od 8.00 do 16.00 hod., pekařské a cukrář-
ské výrobky až 24. září 2020 od 7.00 do 8.30 hod. na adrese: 
VOŠ, SPŠ a SOŠ, Podskalská 10, Praha 2. Výrobky se předávají ve 
3. patře v  laboratoři č. 317. Podrobnosti a  upřesnění dodání 
zboží lze dojednat na tel.: 221 595 411.

Potvrzujeme, že přihlášený výrobek je od českého výrobce 
a je vyroben v ČR.

Jméno a podpis oprávněné osoby, razítko firmy:

Datum, místo:     ..........................................................................................

NÁZEV PŘIHLÁŠENÉHO VÝROBKU A KATEGORIE

Elektronickou přihlášku najdete na www.ceskachutovka.cz

Zákon o potravinách č. 110/1997 Sb. ve svém § 9b stanovuje 
pojem „česká potravina“ s podmínkami % obsahu surovin 
původu z  České republiky. Pokud nesplňuje výrobek 
oceněný diplomem Česká chuťovka podmínky pro 
možnost označení „česká potravina“, protože obsahuje 
vyšší podíl nečeských surovin, bude možné využívat logo 
„Naše chuťovka“, například pro značení na obalu výrobku. 
Toto opatření přijali pořadatelé soutěže jako přechodné 
a  bude přesně stanoveno v  licenční smlouvě uzavřené 
s jednotlivými účastníky soutěže Česká chuťovka 2020.

Logo „Naše chuťovka“
– DOPLNĚK K SOUTĚŽI ČESKÁ CHUŤOVKA

Výrobek Charakteristika

1
Česká chuťovka    Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

2
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

3
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

4
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Tajenkou křížovky je nepravdivý mýtus o mléčných výrobcích: Chceme-li být štíhlí, měli bychom … (dokončení v tajence)

ODVĚTVÍ, KTERÉ 
POTŘEBUJE NALÉHAVOU 

A SERIÓZNÍ REFORMU

Ohniska koronaviru nadále ničí závody na 
zpracování masa v celé Evropě. Zpráva Evropské 
federace odborových svazů v odvětví potravin, 
zemědělství a cestovním ruchu (EFFAT) uvádí, 
že „děsivé“ pracovní, zaměstnanecké a ubytovací 
podmínky v odvětví masa jsou důvodem, proč 
se jatka a masokombináty staly „vektory šíření 
COVIDU-19“.

Podle EFFAT ohniska, zejména v Německu, Ir-
sku, Nizozemsku a Velké Británii, zdůraznila „vy-
kořisťující“ pracovní podmínky a „nedostatečná“ 
bezpečnostní opatření. V nové studii EFFAT na-
stínila účinky koronaviru na masné odvětví v růz-
ných zemích Evropy a poskytla přehled pracovních 
postupů a obchodních praktik uplatňovaných 
masnými společnostmi ve snaze „snížit náklady 
a zbavit zaměstnavatele odpovědnosti“.

„Vytváří neradostný obraz odvětví, které po-
třebuje naléhavou a seriózní reformu, přičemž 
zdůrazňuje příklady dobré praxe jako důkaz 
klíčové úlohy kolektivního vyjednávání při sta-
novování důstojných pracovních norem a zajiš-
tění spravedlivé hospodářské soutěže,“ uvedla 
EFFAT ve zprávě. Federace odborových svazů 
zjistila „vykořisťující“ pracovní podmínky včet-
ně až 16hodinové pracovní doby, nízkých mezd, 
nelegálních srážek ze mzdy a nejistoty zaměst-
nání. Rovněž označila „přeplněná ubytovací za-
řízení“ používané zpracovateli masa pro umístění 
migrujících pracovníků, kteří podle ní jsou vy-
staveni „nerovnému zacházení a zneužívání“, za 
semeniště COVIDU-19.

Masný průmysl v Evropské unii zaměstnává 
na 350 tisíc lidí. Podle údajů z projektu Unear-
thed organizace Greenpeace bylo od března hlá-
šeno nejméně 37 ohnisek COVIDU na jatkách 
a závodech na balení masa napříč Evropou. To 
vedlo k uzavření nejméně devíti závodů, počet 
nakažených převýšil 4 tisíce.

„Pracovníci masného průmyslu a vůbec všich-
ni pracovníci v zemědělství a potravinářství pro-
kázali během pandemie COVIDU-19 ohromnou 
oddanost své práci. Příliš často riskovali své 
zdraví kvůli nedostatku účinných opatření na 
ochranu zdraví, aby nám mohli poskytnout jídlo 
na náš stůl. Jsme jejich dlužníky,“ zdůraznil ge-
nerální tajemník EFFAT Kristjan Bragason.

„Pandemie COVIDU-19 odhalila širšímu pub-
liku problémy, o kterých EFFAT a její přidružené 
subjekty po mnoho let informovaly instituce 
EU a národní vlády a volaly po jejich řešení. 
V mnoha ohledech je smutné, že se muselo stát 
něco až tak tragického, jako je epidemie korona-
viru, aby se zvýšila informovanost o systémových 
problémech ovlivňujících masné odvětví, jako 
jsou kupříkladu diskriminační pracovní smlouvy 
agenturních pracovníků, které tak poškodily řadu 
zaměstnanců, zejména v Německu.“

COVIDEM-19 NEJHŮŘE ZASAŽEN 
MASNÝ PRŮMYSL V NĚMECKU

V německém odvětví zpracování masa zůstává 
subdodavatelství běžnou praxí. EFFAT pozname-

nala, že lidé zaměstnaní zahraničními subdoda-
vateli zejména z Rumunska, Bulharska a Moldá-
vie (agenturní pracovníci) obvykle pracují mezi 
48 až 65 hodinami týdně. Pracovníci zaměstnaní 
společnostmi přímo obvykle pracují přibližně 
40 hodin týdně, maximálně však 48 hodin. 
U subdodavatelů může být pracovní doba podle 
odborů až 16 hodin denně, šest dní v týdnu. Mezi 
kmenovými zaměstnanci a agenturními jsou patr-
né též mzdové rozdíly. Pracovníci subdodavatele 
vydělávají v průměru o 40 % až 50 % méně než 
pracovníci kmenoví.

Podmínky bydlení byly také označeny jako „ex-
trémně špatné“. „Pracovníci zaměstnaní subdoda-
vateli často žijí v přeplněných bytech se společný-
mi koupelnami, a dokonce po pěti až šesti lidech 
v jedné místnosti. Ubytování poskytuje přímo nebo 
nepřímo subdodavatel. Jinými slovy, zaměstnava-
tel je také pronajímatelem,“ poznamenal EFFAT. 

Tato situace přispěla ke vzniku tolik mediálně 
probíraných ohnisek COVID-19 napříč němec-
kým masným sektorem. Největší ohnisko by-
lo nedávno hlášeno v masokombinátu Tönnies 
v Rheda-Wiedenbrueck (Severní Porýní-Vest-
fálsko). Jatka, která jsou považována za největší 
v Evropě, zaměstnávají 7000 pracovníků, z nichž 
více než 1500 bylo na COVID-19 testovaných 
pozitivně. 18. června byl závod uzavřen.

Již dříve, začátkem května, po propuknu-
tí COVIDU v masokombinátu ve městě Coes-
feld poblíž západoněmeckého města Münster, se 
stát Severní Porýní-Vestfálsko stal prvním, kte-
rý aktivoval „nouzový mechanismus“ a oddálil 
uvolnění omezujících nařízení v tomto regionu. 
Po nárůstu případů lokalizovaných v závodě na 
zpracování masa Westfl eisch, kdy z testovaných 
200 zaměstnanců bylo na COVID-19 pozitivních 
151, byl závod byl uzavřen.

Pozitivně testovaných bylo také 109 pracov-
níků v závodě v Bad Bramstedtu v okrese Sege-
berg. Více než 200 rumunských pracovníků bylo 
pozitivních na jatkách v Birkenfeldu v oblasti 
Bádensko-Württembersko. Závod ve Šlesvicku-
Holštýnsku byl uzavřen poté, co bylo pozitivně 
testovaných 128 zaměstnanců.

Tato situace přiměla německé federální or-
gány k akci. Vláda se zavázala ke zlepšení si-

tuace v odvětví masa hledat „dlouhodobá ře-
šení“.

Mezi návrhy, které musí Bundestag ještě při-
jmout, patří posílení inspekcí práce a posílení 
koordinace mezi vnitrostátními a místními orgá-
ny, zákaz subdodavatelské práce v odvětví masa 
od roku 2021, trvalé fi nancování projektu DGB 
Faire Mobilität, digitální záznam pracovní doby 
a vyšší sankce za jeho nedodržení.

VÝZVA K EVROPSKÉ AKCI
EFFAT vyjádřila znepokojení nad tím, že by ty-

to reformy mohly být narušeny či znehodnoceny 
„agresivní“ masovou lobby, a uvedla, že chce, 
aby odvětví a regulační orgány zintenzívnily 
kroky k řešení těchto systémových problémů 
v masném sektoru na úrovni EU.

Bude nesmírně důležité, aby se orgány EU, 
a zejména Komise, zasazovaly o přijetí přísněj-
ších kontrolních opatření.

„Doufejme, že se tvůrci politik shodnou na 
tom, že nelze ztrácet čas. Doporučujeme nad-
cházejícímu německému předsednictví Evropské 
rady, aby se chopilo příležitosti a podpořilo ná-
vrhy EFFAT na zlepšení podmínek pro zaměst-
nance a odstranění vykořisťování pracovních sil 
v odvětví masa,“ naléhá Bragason.

Zpráva EFFAT vyzývá k přijetí „konkrétních 
a naléhavých opatření“, včetně opatření závaz-
ných jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU.

Tvrdí, že iniciativa EU je konkrétně potřebná 
k řešení tzv. „sociálního dumpingu“ a dotčené 
podmínky v odvětví masa lze spojit s oblastmi, na 
které EU dohlíží: mobilita pracovních sil, přes-
hraniční poskytování služeb, migrace pracovních 
sil, zdraví a bezpečnost, mezinárodní obchod, ob-
chodní vztahy v potravinovém řetězci a právo 
obchodních společností.

V rámci doporučení Evropské federace od-
borových svazů v odvětví potravin, zemědělství 
a cestovním ruchu zpráva:
�  vyzývá Evropskou komisi, aby navrhla právní 

nástroj zajišťující společnou a nerozdílnou (ře-
tězovou) odpovědnost v celém subdodavatel-
ském řetězci. Cílem této iniciativy by rovněž 
mělo být posílení kolektivního vyjednávání 
a boj proti dumpingu mezd;

�  vyzývá Komisi EU, aby podpořila přijetí opat-
ření navržených německou vládou ke zlepšení 
situace v sektoru masa;

�  vyzývá k vytvoření právně závazného nástroje 
EU zaručujícího slušné bydlení všem přeshra-
ničním, sezonním a migrujícím pracovníkům;

�  vyzývá k urychlenému zmocnění Evropského 
úřadu práce (ELA), zejména pokud jde o spo-
lečné a ve vzájemné shodě prováděné inspekce 
a boj proti nehlášené práci;

�  vyzývá Komisi, aby neprodleně uznala CO-
VID-19 za chorobu z povolání;

�  vyzývá k přijetí opatření k řešení nadměrné 
vyjednávací síly maloobchodníků a ke zmír-
nění důsledků nekalé přeshraniční evropské 
a mezinárodní hospodářské soutěže. V tomto 
ohledu EFFAT vyzývá orgány EU, aby zajisti-
ly, že budou splněna její doporučení pro stra-
tegii „Farm to Fork“;

�  vyzývá členské státy, aby zajistily rychlou 
revizi nařízení 883/2004 a naléhavé zavedení 
evropského čísla sociálního zabezpečení 
(ESSN) a ověřovatele stavu pojištění;

�  vyzývá všechny členské státy, aby provedly 
a zajistily dodržování revidované směrnice 
o vysílání pracovníků;

�  vyzývá k tomu, aby iniciativa EU v oblasti ná-
ležité péče byla závazná a vztahovala se na 
subdodavatelské a dodavatelské řetězce;

�  vyzývá ke zlepšení stávajícího právního rámce 
EU upravujícího pravidelné kanály pracovní 
migrace s cílem zajistit jednotná práva v práci 
a rovné zacházení;

�  vyzývá k tomu, aby se nadcházející iniciati-
va EU v oblasti spravedlivých minimálních 
mezd zaměřila na podporu kolektivního vyjed-
návání v jednotlivých odvětvích a na zaručení 
dodržování práv pracovníků a odborů, včetně 
přístupu na místo a práva organizovat se a vy-
jednávat kolektivně.

„BUŠENÍ DO MASA NENÍ ŘEŠENÍM“
Německé sdružení zpracovatelů masa BDVF trvá

na tom, že „mlácení do masa“ pracovní podmínky 
v evropském masném sektoru nezlepší. Prezidentka 
BVDF Sarah Dhemová argumentovala, že je třeba 
v rámci diskuze „diferencovat“ a spolupracovat. 
Balení masa, stejně jako ostatní oblasti výroby po-
travin a maloobchodu, je strategickým odvětvím, 
proto nepodléhalo stejným omezujícím opatřením, 
která platila pro zbytek německé populace.

„Naši zaměstnanci, stejně jako maloobchodní 
prodejci, byli vystaveni zvýšenému riziku infek-
ce,“ tvrdí Dhemová. Zdůraznila však, že zpraco-
vatelé masa by měli převzít odpovědnost za své 
zaměstnance a nespoléhat se na subdodavatele, 
aby zajistili bezpečnost zaměstnanců. 

„Je důležité, aby si společnosti uvědomily své 
povinnosti a nepřenášely je na subdodavatele,“ 
poznamenala a dodala „Proto jsme kromě mi-
mořádně vysokých hygienických norem přijali 
také mnoho dalších opatření k ochraně našich 
zaměstnanců, jak nejlépe to lze.“
effat.org/in-the-spotlight/effat-meat-sector-report
-poor-conditions-to-blame-for-spread-of-covid-19,
www.bvdf.de/presse/bvdf-statement-werkvertrae-
ge-meldung

Mgr. Tatiana Oldřichová
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POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

Produktové portfolio –
Technologie potravin
Náš specializovaný potravinový tým je tu proto, aby vám pomohl 
najít ingredience pro dosažení té správné textury vašeho 
hotového výrobku. Jsme kreativní a nalézáme inteligentní řešení  
i pro náročnější projekty s více postupy, které je třeba vzít  
v úvahu.
 
Mnoho potravinových systémů má více fází, jako jsou emulze, 
disperze, pěny nebo kombinace výše uvedených. Tvorba 
vícefázového systému a jeho stabilizace je pro technologie 
potravin vážnou výzvou.

Běžně používané ingredience
 emulgátory
 zvlhčující přísady
 přípravky pro kynutí
 fosfáty
 škroby
 proteiny
 zahušťovadla a želírovací látky (hydrokoloidy)

Kontakt

Brenntag Food & Nutrition
Brenntag CR s.r.o.
Mezi Úvozy 1850/1
193 00 Praha 9
 
Komenského 75
768 11 Chropyně

www.brenntag.com/food-nutrition
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Selská
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Globus 

Dort 
Schwarzwald
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