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Nižší tržby tuzemských maloobchodníků jsou 
podle šéfa Svazu českých a moravských spotřeb-
ních družstev Zdeňka Juračky v poslední době 
způsobené především obavami lidí ze světové fi-
nanční krize, nikoli jejími přímými důsledky. 
Skutečné dopady krize totiž zasáhnou český ma-
loobchod až v polovině příštího roku, míní Jurač-
ka a není sám, kdo takto uvažuje. 

 „Dobře už bylo, bude hůř,“ komentoval další 
vývoj tuzemského obchodu Juračka s tím, že ob-
chodníci zaznamenávají výkyvy obratu již od loň-
ského srpna. 

Kromě obav nakupujících z krize situaci na tr-
hu údajně ovlivňuje zejména výrazný pokles cen 
některých potravin. „Zhruba o 25 procent totiž 
klesly například ceny některých pekařských vý-
robků,“ uvedl Juračka.

Podle údajů ČSÚ výrazně zlevnilo například 
čerstvé máslo, které bylo ve srovnání se svou re-
kordní cenou z konce předloňského roku ve srov-
nání se stejným obdobím loňského roku levnější 
o 28,1 procenta. Průměrná cena eidamské cihly 
byla nižší téměř o pětinu. 

Za další příčiny propadu tržeb obchodníků 
označil Juračka snižující se koupěschopnost 
obyvatelstva způsobenou nedostatečným růstem 
mezd či kulminaci spotřebitelských úvěrů. „Ro-
diny jsou předlužené, začínají mít obavy z toho, 
kdy začnou splácet,“ vysvětlil jejich menší ocho-
tu nakupovat. 

K listopadovému meziročnímu snížení obratu 
maloobchodu o pět procent pak podle Juračky 
přispěl také fakt, že loňský listopad měl o tři dny 
pracovního klidu více než v loňském roce. 

Důsledky krize podle Juračky dopadnou více 
na obchodníky v regionech a na venkově než na 
jejich pražské kolegy. 

Jiný názor má však například analytik UniCre-
dit Bank Pavel Sobíšek. Již loňský říjen byl po-
dle něj ovlivněn globální finanční krizí a v dalších 
měsících mohou spotřebitelé negativně reagovat 
na zvyšující se nejistotu na pracovním trhu. 

Zemědělci se tohoto roku bojí a říkají, že bu-
de zlomovým, protože nízké farmářské ceny ovliv-
ní krachy dalších farem. Přitom vědí, že stejně 
na tom jsou i potravináři. Poukazují ale na sílící 
tlak zahraničních řetězců na nízké ceny, přitom 
podle nich se to ale adekvátně neprojevuje na 
pultech obchodní sítě. „Za nedostatek považu-
jeme neřešení vlivu obchodních řetězců na cenu 
potravin, respektive nebránění růstu nepřiměře-
né obchodní marže u potravin. U sledovaných po-
travin v ČR byla marže za rok 2003 pouze 20 %, 
kdežto v srpnu 2008 již 34,7 %. Je to problém 
v celé Unii, ale u nás nejvíc aktuální. Proto pod-
porujeme alespoň první krok, zákon o významné 
tržní síle, který prošel do druhého čtení v parla-
mentu,“ říká k tomuto tématu Miroslav Jirov-
ský, předseda Zemědělského svazu ČR. 

Evropská unie podle zemědělců také cíleně 
otevírá dovozy pro potraviny a zároveň chce sni-
žovat dotace zemědělcům, provádět decoupling 
a zavádět platby na farmu. „Tato opatření jedno-
značně povedou k omezování zemědělské produk-
ce a nejvíce postihnou přistoupivší země EU-12. 
Přitom již dnes dovozy potravin do Evropské unie 
převážně z rozvojových zemí jsou vyšší než ze zbý-
vajících zemí OECD, včetně USA. Řešením do-
tací dle nás by měl být systém SAPS, podpory 
podle článků 68–70, odstranění nerovnosti v pří-
mých platbách mezi zemědělci EU-15 a EU-12 
a ochrana trhu pro souběžný růst soběstačnos-
ti potravin v Evropské unii. Nestabilita trhu je 
podstatně dražší než náklady na regulaci,“ do-
dává Jirovský.

Za velmi významné proto v tomto období roku 
2009 považují zemědělci obhájení výše rozpočtu 
na Společnou zemědělskou politiku u veřejnos-
ti. SZP není drahá, v Evropské unii představuje 
pouze 0,4 % HDP – ročně cca 100 € na jedno-
ho obyvatele, kdežto například Farm-bill v USA
0,6 % HDP.  Eugenie Línková

Generální ředitel Drůbežářského závodu Klatovy a. s. Ing. Milan Říha, (uprostřed) převzal z rukou prezi-
denta PK ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc., (druhý zleva) 10. 12. 2008 národní značku kvality KLASA. 
Předávání se zúčastnil ředitel SZIF Ing. Tomáš Révész (první zprava) a ředitelka odboru vnější komunikace
a marketingu SZIF Dana Půtová (druhá zprava). Vlevo Ing. Stanislava Kolářová, samostatný technolog 
oceněné společnosti.

Vstupujeme do nového 
roku, proto mi dovolte krát-
ké zhodnocení roku uply-
nulého. Z pohledu Potravi-
nářské komory ČR se udá-
lo několik zásadních věcí 
s velkým dopadem na po-
travinářský sektor.

Prvním okruhem jsou 
otázky kvality potravin: Po 

počátečních problémech s financováním značky 
domácích potravin KLASA se naštěstí vše vyřešilo 
a podpora byla zachována. V současné době jsme 
přišli s novým návrhem na takzvanou RegioKla-
su, která by svými podmínkami částečně sjednoti-
la stávající regionální soutěže o nejlepší potravinu 
kraje, ale zároveň by ponechala krajům možnost 
vyzdvihnout specifické vlastnosti místních potra-
vin a výrobců. 

Téma politiky kvality zemědělských produktů 
a potravin se pak stalo velmi aktuálním v polovině 
října, kdy Evropská komise prezentovala tzv. Zele-
nou knihu, která klade otázky týkající se chráně-
ných značení původu (PDO), zeměpisných ozna-
čení (PGI) a tradičních specialit (TSG). Nejvíce se 
diskutuje o systému udělování chráněných označe-
ní, který je podle názoru mnohých odborníků zby-
tečně dlouhý a administrativně složitý. Rovněž by 
měla být znovu a důkladně posouzena role tradič-
ních specialit. Toto značení není příliš využíváno 
a zdá se, že tedy neplní svůj původní účel, kterým 

byla ochrana původních receptur před falšováním, 
ale také propagace regionu původu a využití chrá-
něného značení při marketingových aktivitách. 
Navíc se Zelená zpráva věnuje také otázkám certi-
fikace kvality potravin či značení země původu. 

Je více než zřejmé, že v zájmu České republiky, 
která se ochraně kvalitních výrobků a posilování 
konkurenceschopnosti domácí i evropské produk-
ce dlouhodobě věnuje, je tuto politiku kvality dále 
rozvíjet a aktivně se podílet na jejím vývoji. V rám-
ci této priority bude Česká republika během svého 
předsednictví podporovat zejména snahy vedoucí 
ke zjednodušení a zkrácení neúměrně dlouhých 
lhůt posuzovacích procedur.

Velmi v tomto směru oceňuji úmysl ministerstva 
zemědělství uspořádat v rámci našeho předsednic-
tví konferenci na vysoké úrovni na téma označo-
vání původu výrobků. Systém PDO, PGI a TSG 
se podle názoru českých potravinářů osvědčil – 
o tom hovoří ostatně také řada přihlášených čes-
kých výrobků do jednotlivých kategorií. Česká re-
publika mezi novými členskými státy s jejich po-
čty jasně vede.

Konec léta byl ovšem poznamenán také naši ne-

úspěšnou snahou zachovat program Školní mléko. 
Jsme přesvědčeni, že jeho zrušení bude mít závaž-
né dopady nejen na zdraví a utváření prospěšných 
stravovacích návyků u dětí, ale též na úspěšnost 
čerpání peněz z Evropské unie.

Program Školní mléko patří již od roku 1999 
k národním prioritám a jeho prostřednictvím byl 
podporován zdravý životní styl a propagována kon-
zumace mléka a mléčných výrobků u dětí na zá-
kladních školách v ČR. Rovněž je prokazatelné, 
že podporou spotřeby mléka u dětí lze pozitivně 
ovlivnit i životní styl rodiny.

Program podpory spotřeby mléka u dětí fungu-
je v současné době asi v 80 státech světa, V rám-
ci Evropské unie patří podpora „školního mléka“ 
k prioritám Společné zemědělské politiky a Unie 
tento program ještě více rozšiřuje. Především se to 
týká navyšování sazeb dotací, ale také oblasti pů-
sobnosti, do projektu mají být zapojeny mateřské 
a střední školy, i rozšiřování sortimentu výrobků 
a frekvenci jejich odběru (jakýkoliv mlékárenský 
výrobek až 5x týdně). I z těchto důvodů je nepo-
chopitelné, proč česká vláda ke zrušení programu 
Školní mléko přikročila. Patrně je pro český stát 
výhodnější vynakládat obrovské prostředky na léč-
bu civilizačních chorob, které mají v drtivé větši-
ně původ v nesprávném stravování, v nevyváženém 
a jednostranném jídelníčku, který v mnoha přípa-
dech mléčné výrobky neobsahuje.

(Dokončení na str. 6)

Ing. Miroslava Tomana, CSc.
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Únorové třetí kolo příjmu žádostí z Operač-
ního programu Rybářství se zaměřuje na pro-
duktivní investice do akvakultury a investi-
ce do zpracování a uvádění rybích produktů 
na trh. Projekty mohou žadatelé předkládat od
10. února 2009 do 2. března 2009 13:00 hodin. 

Pro posouzení oprávněnosti žadatelů byla Pra-
vidla rozšířena a nově stanovena bodovací krité-
ria. Důraz je kladen především na podíl rybář-
ských činností žadatele s přihlédnutím k dél-

Třetí kolo žádostí
o dotace z programu Rybářství
bude spuštěno v únoru 2009

ce jeho působení v oboru. Oproti předchozímu 
kolu byla výrazně navýšena možnost proplá-
cení výdajů na technickou dokumentaci, která
často vyžaduje náročné zpracování. Změna na-
stala také v nastavení omezení počtu pořizova-
ných zařízení. 

U projektů, na jejichž podporu budou v tom-
to kole přijímány žádosti o dotaci, se předpoklá-
dá, že výrazným způsobem přispějí k posílení kon-
kurenceschopnosti odvětví rybářství. Předmětem 
projektů může být pořízení a modernizace strojů 

a technologií, nákup pozemků, staveb a zařízení, 
výstavba a odbahnění rybníků, nákup zařízení na 
zpracování ryb, ekologizace provozoven, zvýšení 
environmentální bezpečnosti apod. 

V současné době může být realizace projektů 
i významným nástrojem minimalizace dopadů fi-
nanční a ekonomické krize v ČR.

Vyhlašované kolo příjmu žádostí je určeno pro 
produkční rybáře i rybářské svazy a objem finanč-
ních prostředků se předpokládá ve výši cca 150 
mil. Kč. Procentní podíl jednotlivých opatření 
a záměrů na celkové alokaci, schválený Monitoro-
vacím výborem, zobrazuje následující tabulka:

Rozdělení finančních alokací
pro 3. kolo OP Rybářství (10. 2. – 2. 3. 2009)

Opatření a záměr Podíl na alokaci v rámci 
výzvy v %

2.1

a 51
b 10
c 19
d 1
e 5

Souhrn 2.1. 86

2.4
a 11
b 3

Souhrn 2.4. 14

Příjem žádostí pro výše uvedená opatření bude 
probíhat v období 10. února až 2. března 2009 na 
příslušných regionálních odborech Státního země-
dělského intervenčního fondu. Příjem žádostí kon-
čí dne 2. března 2009 ve 13 hodin.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektro-
nické podobě na internetové adrese Ministerstva 
zemědělství www.mze.cz (rubrika podpora z EU 
a národní dotace, podrubrika Evropský rybářský 
fond – EFF) a rovněž na stránkách Státního země-
dělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci 
Operační program Rybářství.

Ministerstvo zemědělství upozorňuje potenci-
ální žadatele o dotaci, že dne 22. 12. 2008 byla 
zveřejněna definitivní verze Pravidel, která oproti 
předchozí verzi doznala určitých změn. 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Vážení čtenáři,
na straně č. 4
Vám přinášíme

obrazové zpravodajství
z předávání národní značky 

kvality KLASA

investování 
do udržitelného rybolovu
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Další informace z oblasti
Státní veterinární správy lze získat 
na internetových stránkách SVS ČR:

www.svscr.cz 

Státní veterinární 
správa ČR se umís-
tila mezi stovkou 
nejlepších podniků 
a firem v ČR. Toto 
ocenění považuji za 
významné zejména 

s ohledem na to, že v oborové ka-
tegorii „Zemědělství a potravinář-
ství“ je SVS ČR mezi sedmi ostatní-
mi soukromými firmami.

Toto ocenění Státní veterinární sprá-
vy ČR bylo podmíněno několika sku-
tečnostmi. Jednak je to setrvalá účin-
nost a důvěryhodnost našeho státního 
veterinárního dozoru, kterou si uvědo-
mují nejen naši chovatelé, zpracovate-
lé a spotřebitelé, ale i kontrolní orgány 
EU, které to již mnohokrát konstatova-
ly. Mimo jiné pak i to, že je Státní ve-
terinární správa od 28. 11. 2007 držite-
lem certifikátu ČSN EN ISO 9001 pro 
výkon státní správy v oblasti veterinár-
ní péče na území České republiky. Ten-
to certifikát znamená, že SVS ČR patří 
mezi organizace s účinným a kvalitním 
– certifikovaným – způsobem řízení. To 
ostatně potvrdil i audit, který jsme ab-
solvovali na sklonku roku 2008.

A o jaké ocenění že šlo? Letos to byl 
již třináctý ročník soutěže, kterou po-

řádá COMENIUS – Panevropská spo-
lečnost pro kulturu, vzdělávání a vědec-
kotechnickou spolupráci. Ocenění jsme 
obdrželi při příležitosti mezinárodní 
konference „Klíčové faktory úspěchu“ 
– certifikát o umístění mezi Top 100, 
dne 28. 11. na Pražském hradě.

Ale rok 2008 byl významný pro Stát-
ní veterinární správu i z jiných důvodů. 
Jednak je samozřejmě odrazovým můst-
kem pro rok 2009, kdy nás čeká přede-
vším náročný půlrok českého předsed-
nictví. V roce 2008 jsme si připomněli 
vznik samostatného státu, ale i devade-
sáté výročí založení našeho samostatné-
ho Vysokého učení veterinárního v Br-
ně. Dosažené dobré výsledky za uplynu-
lá léta i desetiletí jsou zavazující.

Pohleďme při této příležitosti, jaké 
jsou základní úkoly státního veterinár-
ního dozoru. Na prvním místě bych rád 
zmínil dozor nad chovem zdravých hos-
podářských zvířat, jejich ochranu před 
nebezpečnými nákazami a zamezení pře-
nosu nákaz ze zvířat na člověka. V této 
oblasti uplatňujeme již tradičně zásadu, 
že prevence je lepší než léčba, a to jak 
z hlediska efektivity opatření, tak z hle-
diska ekonomických nákladů. Toto pra-
vidlo je vnímáno jako zásadní pro novou 
strategii zdraví zvířat, která je v součas-
nosti připravována na evropské úrovni. 

Určitě je namístě opět připomenout 
úspěšnou práci českých veterinářů při 
tlumení nebezpečných nákaz, jako je 
bovinní brucelóza, tuberkulóza a leu-
kóza skotu a Aujeszkyho choroba pra-
sat. Zde bych připomněl, že brucelóza 
byla utlumena již v roce 1964 a tuber-
kulóza v roce 1968. Za zemi prostou 
těchto nákaz jsme byli uznáni ještě 
před přijetím ČR do EU. Na tyto úspě-
chy navazuje i současná činnost vete-
rinární správy, kdy Česká republika je 
od roku 2004 uznána dle kritérií Mezi-
národního úřadu pro nákazy (OIE) ze-
mí prostou vztekliny. Za další aktuální 
úspěch považuji, že naše republika zís-
kala možnost požadovat dodatečné ga-
rance na základě provádění ozdravova-
cího programu od IBR (infekční bovin-
ní rhinotracheitidy), který byl oficiálně 
zahájen od 1. 1. 2006. To je významné 
především z hlediska intrakomunitární-
ho obchodu. 

V uplynulém roce 2008 jsme opět 
prokázali velkou akceschopnost, o čemž 
svědčí zejména vakcinační kampaň proti 
katarální horečce ovcí, která byla úspěš-
ně dokončena podle plánu. Při této akci 
se jednalo o masivní plošné očkování ví-
ce jak 1,5 milionu skotu, ovcí a koz. Po 
roce 1989 to byla vskutku ojedinělá ak-
ce takovéhoto rozsahu. Tato akce by ne-
byla realizovatelná bez úzké spolupráce 
soukromých veterinárních lékařů a na-
šich inspektorů krajských veterinárních 
správ. Bez této spolupráce by rovněž ne-
bylo možné provádět ani národní pro-
gramy tlumení salmonel v chovech drů-
beže. I zde jsme zaznamenali úspěch, 
významný pokles salmonel v prostředí 
chovů. Všechny tyto ozdravovací akce 
jsou organizovány a finančně podpo-
rovány Ministerstvem zemědělství. Při 
úspěšném průběhu těchto akcí získává 
ČR nemalé prostředky i z evropských 
fondů. 

Dalším významným úkolem je zajiš-
ťovat státní veterinární dozor nad výro-
bou surovin a potravin živočišného pů-
vodu a dozor nad obchodováním; a to 
v současné době jak v rámci intrakomu-

nitárního trhu, tak při dovozu a vývozu 
do třetích zemí. Lze říci, že na rozdíl 
od mnoha ostatních zemí nebyly u nás 
zaznamenány takové kauzy, které by by-
ly provázeny hromadnými úhyny zvířat 
nebo úmrtím lidí v souvislosti s přeno-
sem nákaz, popřípadě v důsledku zá-
vadných potravin.

Bez takovýchto dobrých výsledků by 
se jen těžko dalo hovořit o úspěšném 
uplatňování produkce českého země-
dělství, tj. jak jatečných, tak plemen-
ných zvířat i potravin živočišného půvo-
du na intrakomunitárním trhu i při vý-
vozu do třetích zemí. Je dobře známo, 
že je velký zájem například o náš ple-
menný materiál, masné produkty, čes-
kého kapra, mléčné výrobky a celou řa-
du jiných potravinářských výrobků.

Státní veterinární správa také klade 
velký důraz na ochranu státního území 
před případným zavlečením nebezpeč-
ných nákaz zvířat i nákaz přenosných 
ze zvířat na člověka. Tyto činnosti jsou 
plně v souladu s legislativou EU i s ak-
tivitami Evropské komise. V roce 2008 
se podařilo při této příležitosti zorgani-
zovat Evropskou komisí iniciovaný tzv. 
Evropský veterinární týden. Účelem té-
to akce bylo seznámit veřejnost s pravi-
dly dovozu potravin do EU z ostatních, 
tzv. třetích zemí, a také s podmínkami 
dovozu zvířat v zájmovém chovu. Po-
dle Evropské komise totiž informova-
nost veřejnosti není v některých přípa-
dech tak účinná, jak by měla být. Ri-
ziko zavlečení některých nákaz zvířat 
i nákaz přenosných ze zvířat na člově-
ka je ze třetích zemích stále reálná. Pro-
to jsme v rámci tohoto Evropského ve-
terinárního týdne uspořádali tiskovou 
konferenci a vydali řadu prohlášení pro 
média, a podstatné pak bylo to, že na 
všech mezinárodních letištích byly in-
stalovány nové plakáty a brožury, ze 
kterých je zřejmé, že je zakázáno dová-
žet do EU či zasílat poštou maso, mas-
né výrobky, mléko a mléčné výrobky ze 
zemí mimo EU. Důvodem je to, že by 
se do zemí EU mohly zavléci nákazy 
přenosné ze zvířat na člověka, tzv. zo-

onózy, nebo rychle se šířící nákazy zví-
řat, jako je např. slintavka a kulhavka, 
klasický mor prasat, vysoce patogenní 
ptačí chřipka, které způsobují obrovské 
ekonomické ztráty v chovech zvířat.

Určitě nelze zapomenout ani na pro-
blematiku welfare, které Státní veteri-
nární správa věnuje soustavně velkou 
pozornost. Veterinární kontroly pro-
bíhají v chovech, jejich výsledky jsou 
i hodnotícím kritériem při poskytová-
ní dotací. Kontroly probíhají taktéž při 
přepravě zvířat na jatka i při porážce. 
A bude to také téma, kterému se bude-
me v rámci předsednictví pečlivě věno-
vat.

Z uvedeného je zřejmé, že uplynulý 
rok 2008 byl bohatý na události, nicmé-
ně snad bych ještě neměl zapomenout 
na zmínku o BSE a aviární influenze. 
Zdá se, že tyto nákazy jsou sice pozapo-
menuty, ale státní veterinární dozor ne-
nechává nic náhodě a i nadále probíhá 
monitoring jak skotu, tak drůbeže i vol-
ně žijících ptáků. Ve chvílích, kdy vzni-
ká tento text, lze uvést, že poslední po-
zitivní případ BSE byl zjištěn v prosin-
ci roku 2007 a aviární influenza nebyla 
do našich chovů v roce 2008 zavlečena. 
Nicméně potenciální riziko opravdu ne-
podceňujeme.

V závěru bych rád zmínil, co nás 
čeká v roce 2009. Zejména první půl-
rok bude náročný, před celou Českou 
republikou, ale z našeho pohledu ze-
jména před Státní veterinární správou 
ČR, soukromými veterinárními lékaři, 
ale i zemědělci a zpracovateli stojí vel-
ký úkol. Tento úkol se jmenuje Předsed-
nictví EU.

Při této příležitosti bych velmi rád 
poděkoval všem pracovníkům státního 
veterinárního dozoru, ale i zeměděl-
cům a zpracovatelům i soukromým ve-
terinárním lékařům za spolupráci a po-
přál všem mnoho úspěchů při řešení na-
stávajících úkolů v novém roce 2009.

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., 
ústřední ředitel

Státní veterinární správy ČR 

Mezi 100 nejlepšími

Ve srovnání s ostatními členský-
mi státy EU patří ČR z hlediska ná-
lezů reziduí cizorodých látek mezi 
ty „bezproblémové“ státy. 

V roce 2007 bylo na základě Plánu 
monitoringu cizorodých látek uskuteč-
něno celkem 67 300 vyšetření u 9 420 
vzorků surovin a potravin živočišného 
původu a letos počítáme prakticky se 
stejnou úrovní vyšetřování. Pro předsta-
vu, jak velké je procento nevyhovujících 

výsledků monitoringu, lze říci, že to není 
ani ono jedno procento! V loňském roce 
to bylo z celkového počtu vyšetření cel-
kem 114 nevyhovujících vzorků, což by-
lo 0,19 %. Velkou část zapříčinily ledviny 
převážně starých dojnic s vyšším obsa-
hem kadmia, především kvůli starým en-
viromentálním zátěžím. A nejzávažněj-
ším případem v roce 2007 byl průkaz re-
ziduí chloramfenikolu u kuřat, brojlerů; 
všech 11 000 bylo tehdy zlikvidováno. 

V roce 2008 nebyl zjištěn žádný po-
dobný závažný případ, ani nebyl zjištěn 
výskyt nepovolených hormonů či růsto-
vých stimulátorů, stejně jako tomu ne-
bylo ani v uplynulých letech. Jistým pro-
blémem zůstává v určitých oblastech, 
zejména v těch se starými zátěžemi, tj. 
v oblastech průmyslové aglomerace ne-
bo např. v prostorech bývalých letišť, 
nadlimitní obsah kadmia v ledvinách 
skotu. V takovýchto prokázaných přípa-

dech místně příslušná krajská veterinár-
ní správa nařizuje došetření, vyšetření 
a likvidaci ledvin skotu, aby byť i jen hy-
potetické riziko neohrozilo spotřebitele.

Aby bylo jasné, cizorodými látkami se 
rozumí nejen obsah chemických toxic-
kých látek, tj. například sloučenin kad-
mia, olova, rtuti, arzénu, ale i reziduí 
pesticidů, veterinárních léčiv, zejména 
antibiotik, dalších chemických konta-
minantů a přírodních toxinů (mykotoxi-

nů), ale i taktéž zakázaných hormonál-
ních přípravků. Kromě odběru vzorků 
surovin živočišného původu pro výrobu 
potravin i potravin orgány státního vete-
rinárního dozoru prověřují i krmiva, na-
pájecí vodu a odebírají podle plánu na 
vyšetření i krev a moč živých hospodář-
ských zvířat. V minulém roce jsme neza-
znamenali při sledování cizorodých lá-
tek žádný případ, který by mohl ohro-
zit zdraví lidí.

S cizorodými látkami „nemáme problém“

Ještě nedávno se hovořilo v sou-
vislosti se zoonózami zejména o ri-
ziku přenosu nebezpečných nákaz ze 
zvířat na člověka. Dnes můžeme ří-
ci, že nákazová situace je v našich 
chovech hospodářských zvířat velmi 
dobrá a spíše hrozí nebezpečí přeno-
su nákaz z lidí na zvířata. Zde je tře-
ba připomenout především riziko za-
hraničních pracovníků v zemědělství, 
kteří by mohli být zdrojem nákazy pro 
zvířata. Jedná se především o tuber-
kulózu. Proto je namístě, aby chova-
telé věnovali pozornost zdravotnímu 
stavu nově přijímaných pracovníků.

Pokud jde o klasické zoonózy, je nut-
né zmínit, že ČR je státem úředně pro-
stým tuberkulózy skotu vyvolané My-
cobacterium bovis, bovinní brucelózy 
a brucelózy ovcí a koz. Podle standar-
dů OIE jsme rovněž územím prostým 
vztekliny. Pro dosažení této situace bylo 
vynaloženo veliké úsilí, které v součas-
nosti i nadále pokračuje, proto se orgá-
ny státního veterinárního dozoru zamě-
řují na efektivní sledování těchto nákaz 
tak, aby se zabránilo jejich opětovné in-
trodukci na naše území. V uplynulých 

letech jsme museli chránit člověka před 
nákazami od zvířat, dnes musíme díky 
dobré nákazové situaci chránit naše zví-
řata před infekcí od lidí. 

Jistým rizikem pro člověka i pro zví-
řata může být globalizace a jí umožněný 
volný pohyb osob a produktů. V rámci 
evropského regionu jde především o ri-
ziko zavlečení brucelózy ovcí a koz ze 
středozemní oblasti, nebo vztekliny 
z pobaltských či balkánských států.

V současné době ze zoonóz věnuje-
me pozornost především salmonelám, 
kampylobakterům, listeriím a antibio-
tické rezistenci u bakterií. V současnos-
ti probíhají dva národní programy na 
tlumení výskytu salmonel. Zde došlo 
k poměrně výrazným změnám v meto-
dice, kdy jsme se přiklonili k hodnocení 
rizika a tlumení výskytu na základě vý-
skytu salmonel v prostředí. Hlavním dů-
vodem pro tento krok je skutečnost, že 
druhově neadaptované sérotypy (S. en-
teritidis, typhimurium), které jsou mezi-
druhově přenosné a mají velký význam 
pro veřejné zdraví, u drůbeže většinou 
nezpůsobují klinické onemocnění a drů-
bež zde působí jako zdroj nákazy pro li-
di. Na rozdíl od drůbeže, při infekci tě-

mito sérotypy může u člověka dojít ke 
klinickým onemocněním. V současnos-
ti probíhá národní program pro tlume-
ní salmonel v reprodukčních chovech 
a chovech nosnic produkujících kon-
zumní vejce. Od počátku roku 2009 bu-
de zahájen program pro tlumení salmo-
nel v chovech brojlerů. Tyto programy 
jsou založeny na důsledném monitorin-
gu, vakcinaci a sanitaci. V případě pozi-
tivních nálezů jsou okamžitě přijímána 
důsledná opatření zahrnující zabránění 
uvolnění rizikových potravin do tržní sí-
tě a likvidaci infikované drůbeže. 

Nejčastější zoonózou, která se vysky-
tuje u lidí, je v současné době kampylo-
bakterióza. Z toho důvodu SVS ČR pro-
vádí monitoring výskytu kampylobakte-
rů u porážené drůbeže, abychom mohli 
stanovit promořenost chovů. Dalším 
krokem, který je v současnosti připravo-
ván, je monitoring kontaminace jatečně 
opracovaných těl brojlerů. Získání těch-
to poznatků pomůže definovat kritické 
body v průběhu zpracování. Následnou 
kontrolou nad těmito body pak lze sní-
žit i riziko kontaminace potravin. Bohu-
žel u kampylobakterů v současné době 
neexistuje možnost vakcinace a jen stě-

ží lze tuto problematiku řešit již ve stáji, 
protože zdrojem kampylobakterů ve stá-
ji může být i běžný hmyz. Proto je třeba 
se zaměřit na zpracování potravin a mi-
nimalizovat riziko kontaminace během 
zpracování. 

Důležitá je zde i osvěta a vzděláva-
cí činnost, aby byli spotřebitelé správ-
ně informováni o případných rizicích 
a rovněž o způsobech, jak jim předchá-
zet. Sem patří především dodržování zá-
kladních hygienických zásad a důsled-
né tepelné opracování surovin. Proto 
by problematika zoonóz neměla být ře-
šena pouze směrem ze stáje po vidlič-
ku, s tím, že potraviny živočišného pů-
vodu nebudou představovat žádné rizi-
ko. Jisté riziko zde bude existovat vždy 
a naším cílem by mělo být zajistit zdra-
vá zvířata, bezpečné potraviny a moud-
ré, vzdělané spotřebitele.

Součástí monitoringu zoonóz je i mo-
nitoring rezistence k antibiotikům. SVS 
ČR má zavedený takovýto systém sledo-
vání se zaměřením na salmonely a kam-
pylobaktery. Obecně lze říci, že i po-
dle poznatků ostatních členských států 
EU v posledních letech narůstá rezis-
tence u různých mikroorganismů a bo-

hužel dochází i k nárůstu počtu multi-
rezistentních kmenů. Proto je namístě 
stále upozorňovat na to, aby veterinár-
ní léčiva byla používána jedině pod ve-
terinárním dohledem. Lze říci, že této 
problematice bude v budoucnosti věno-
vána zvýšená pozornost.

Je tedy možné říci, že komplexní po-
hled na zoonózy a jejich monitoring 
a národní programy tlumení je to, čím 
v současné době žijí orgány státního do-
zoru zejména. Státní veterinární správa 
ČR je v rámci monitoringu zoonóz kon-
taktním místem pro Evropskou komisi 
a pro EFSA (Evropský úřad pro potra-
viny). Díky výsledkům monitoringu lze 
definovat kritická místa v potravním ře-
tězci, což je jeden ze stěžejních předpo-
kladů pro efektivní kontrolu a ochranu 
spotřebitele i zdraví zvířat. Zde se setká-
vá zájem státního veterinárního dozoru, 
výrobců, prodejců i zákazníků.

Josef Duben, SVS ČR

Zoonózy stále monitorujeme

Ústřední ředitel SVS ČR doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., s ředitelem Městské 
veterinární správy v Praze doc. MVDr. Antonínem Kozákem, Ph.D., na Pražském 
hradě
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Certifikát systému managemen-
tu jakosti dle požadavků ČSN EN 
ISO 9001:2001 pro „Výkon čin-
nosti správního úřadu provádě-
jícího státní dozor v oblasti po-
travin“ získala Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce již v ro-
ce 2005. 

Každý rok na inspekci provádě-
la společnost BVQI dozorový audit, 
v rámci něhož zjišťovala, zda je na-
stavený systém managementu jakosti 

dodržován a zlepšován. V září 2008 
pak na vybraných inspektorátech i na 
ústředním inspektorátu SZPI probíhal 
recertifikační audit, jehož cílem bylo 
prodloužení platnosti certifikátu. 

Zástupci společnosti Bureau Ve-
ritas Certification (bývalé BVQI) 
v rámci auditu zjišťovali, zda jsou na-
plňovány požadavky normy ISO 9001, 
legislativní požadavky a zda zaměst-
nanci postupují v souladu s interními 
předpisy SZPI. Zajímali se o plánová-
ní a vyhodnocování kontrol, zkoumali 

namátkově vybrané kontrolní materi-
ály, ale prověřovali například také ka-
libraci měřidel používaných při kont-

role nebo řízení informačního systé-
mu SZPI. Činnost inspektorů mohli 
sledovat přímo v terénu, neboť se zú-
častnili několika kontrol; např. řešení 
podnětu spotřebitele. Audit byl velmi 
důkladný, přesto nebyly zjištěny ne-
dostatky. 

Auditoři mimo jiné také prověřova-
li, jak je SZPI připravena zvládnout 
mimořádné situace, jež by mohly na-
stat v případě vážného narušení bez-
pečnosti potravin v ČR. Ani v tomto 
případě však nebyly shledány závady, 

spíše naopak. „Můžeme konstatovat, 
že připravenost SZPI řešit jak krizové, 
tak i nestandardní situace je na mimo-
řádně vysoké úrovni a vyplývá přede-
vším ze signifikantního vědomí zod-
povědnosti vycházející z platné legis-
lativy,“ uvádí v závěrečné zprávě Ing. 
Jiří Vaníček z Bureau Veritas Certifi-
cation. 

Závěr z recertifikačního audi-
tu byl jednoznačný – certifikát ISO 
9001:2001 byl SZPI prodloužen do 
roku 2011. 

Svaz obchodu a cestovního ruchu 
ČR 9. prosince zorganizoval setká-
ní členů svazu z řad obchodních ře-
tězců se zástupci dozorových orgá-
nů. Jednání se zúčastnilo rovněž 
vedení Státní zemědělské a po-
travinářské inspekce, která v ob-
chodních řetězcích kontroluje kva-
litu a bezpečnost potravin. Při té-
to příležitosti informoval ústřední 
ředitel Ing. Jakub Šebesta přítom-
né zástupce řetězců o nové inicia-

tivě SZPI, která má zajistit větší in-
formovanost spotřebitelů. Inspekce 
se rozhodla pravidelně zveřejňovat 
žebříček obchodních řetězců, kte-
rý bude sestavován podle výsledků 
kontrol SZPI. 

SZPI dokončila metodiku hodnoce-
ní a začal sběr dat pro sestavení prv-
ního žebříčku. Ten bude zveřejněn 
za rok, aby data v něm měla relevant-
ní vypovídající hodnotu. „Jsou řetěz-

ce jako například Makro, Globus nebo 
Ahold, které se takového hodnocení ale-
spoň podle současných výsledků nemu-
sejí obávat, pro ostatní řetězce může náš 
žebříček sloužit také jako motivační pr-
vek,“ uvedl k tématu Ing. Jakub Šebes-
ta. „Je to pouze první krok, do budouc-
na bychom chtěli takto veřejně hodnotit 
všechny obchody, které v rámci našich 
kompetencí kontrolujeme. Podobné sna-
hy se již objevují v několika zemích Ev-
ropy.“

„V současné době jde o zcela 
mimořádné zjištění. Falšování ví-
na takových rozměrů je společen-

sky velmi nebezpečné a tomu sa-
mozřejmě bude odpovídat i sank-
ce uložená SZPI,“ uvedl Ing. Jakub 

Šebesta, ústřední ředitel SZPI. „Zá-
roveň se však potvrzuje, že takové 
jednání se příliš nevyplatí, SZPI
již tři roky vlastní unikátní zaříze-
ní fungující na principu nukleárně 
magnetické rezonance, které tako-
vé falšování velmi snadno odhalí,“ 
dodal. 

Tento Rizling vlašský mimo jiné 
také obsahoval 2,7krát větší množ-
ství kyseliny citronové, než je po-
voleno. Víno naplnila maďarská 
firma Velezvin Kft. a do Kauflan-
du jej dodala společnost RYWINE
s. r. o. z Valtic v množství 1 104 lahví.
Uvedená šarže vína se vyskytuje jak 

v lahvích o objemu 1 litr, tak o obje-
mu 0,75 litru. 

SZPI zakázala další prodej tohoto 
vína a nařídila společnosti Kaufland, 
aby jej stáhla ze všech svých provo-
zoven. Kromě toho inspekce o tom-
to případu informovala i příslušný 
dozorový orgán v Maďarsku. 

Koncem listopadu 2008 ukončila 
Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce kontroly prodeje burčáku. 
Nyní má inspekce také k dispozici 
v pořadí již druhé výsledky labora-
torních rozborů letošního burčáku. 
Cílem analýz bylo odhalit falšová-

ní, tedy přidávání vody do burčáku, 
které je zákonem zakázáno.

V druhé vlně bylo analyzováno 20 
vzorků burčáku, z nichž bylo „křtění“ 
vodou prokázáno pouze ve třech pří-
padech. Celkově bylo v letošním ro-

ce do laboratoří odebráno 49 vzorků, 
a to jak u stánkařů, tak u provozovate-
lů kamenných vinoték. Vzorky k ana-
lýze nebyly odebírány namátkově, ale 
naprosto cíleně po orientačním senzo-
rickém hodnocení na místě. Falšova-
ných burčáků přesto bylo zjištěno pou-

ze sedm. Obsah vody se v těchto nevy-
hovujících vzorcích pohyboval od 15 
do 47 procent. Letošní analýzy tak do-
padly mnohem lépe než v loňském ro-
ce, neboť tehdy inspekce řešila 15 pří-
padů ředění vodou.

Se všemi sedmi provozovateli, u kte-

rých byl zjištěn ředěný burčák, bylo 
zahájeno správní řízení kvůli klamá-
ní spotřebitele. V rámci těchto řízení 
bude stanovena výše pokuty, která jim 
bude uložena. 

Martina Šmídtová
SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
obhájila certifikát ISO 9001:2000

SZPI bude zveřejňovat
hodnocení obchodních řetězců

SZPI v obchodech zjistila víno „pančované“ vodou

Ředěný burčák byl letos zjištěn pouze sedmkrát

Státní zemědělská a potravinářská inspekce odhalila v obchodním 
řetězci Kaufland víno maďarského původu, u kterého laboratorní ana-
lýzy prokázaly přídavek vody, a to minimálně z 52 procent. Jednalo se 
o Rizling vlašský minöségi cuvée bor (víno bílé suché, šarže L080610).

Vážení naši čtenáři,
oznamujeme Vám, že od roku 2009 
jsme připravili některé změny při 
vydávání našich titulů Potravinář-
ský zpravodaj a Potravinářská Re-
vue.

List Potravinářský zpravodaj vychá-
zel od roku 2000 jako pravidelný mě-
síčník Potravinářské komory České re-
publiky, od tohoto roku bude mít ten-
to titul 8 pravidelných vydání a bude 
plně nezávislým potravinářským perio-
dikem. V tomto roce tedy vychází jeho 
jubilejní 10. ročník.

Časopis Potravinářská Revue vychá-
zí jako pravidelný čtvrtletník od roku 
2004 a ve dvou minulých letech byl do-
plněn o SPECIÁL. V roce 2007 o mo-
notematické číslo k národní značce 
kvality KLASA a vloni se zaměřením 
na BIOPOTRAVINY. Od tohoto ro-
ku posilujeme počet vydání na 7, která 
budou vycházet v rovnoměrném časo-
vém rozložení. SPECIÁL s monotema-
tickým zaměřením bude součástí roč-
ní periodicity a vyjde 25. srpna 2009, 
jako řádné páté číslo časopisu Potravi-
nářská Revue.

Současně informujeme, že list Řez-
nicko/uzenářské noviny bude i v roce 

2009 vycházet ve stejné periodicitě, 
jako pravidelný dvouměsíčník s 6 vy-
dáními, a stále jako list Českého sva-
zu zpracovatelů masa. Novinkou bude 
plnobarevné provedení několika stran 
listu, to na základě požadavku vede-
ní ČSZM. Za zmínku stojí i informa-
ce, že „novodobé“ Řeznicko/uzenář-
ské noviny vycházejí v roce 2009 jako 
18. ročník. 

Pro Váš přehled uvádíme lhůtníky 
jednotlivých titulů, které máte mož-
nost také shlédnout na našich webo-
vých stránkách www.agral.cz.

V důsledku výše uvedených změn, 
a také návazně na zvýšení cen poštov-
ného, jsme byli nuceni zvýšit ceny za 
předplatné jednotlivých titulů. Kon-
krétní ceny za jednotlivé tituly jsou 
uvedeny v každém vydání našich listů 
v „objednávce předplatného“ na zadní 
straně, u časopisu Potravinářská Revue 
na poslední straně před obálkou.

Ceny inzerce zůstávají u všech titu-
lů beze změny. Od většiny Vás čtená-
řů máme velmi pozitivní reference na 
kvalitu našich periodik. Pevně věříme, 
že i v tomto roce si v našich titulech 
počtete!

Za vydavatelství AGRAL s. r. o.
Ing. František Kruntorád, CSc.

Oznámení vydavatelství AGRAL s. r. o.
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Ve středu 10. prosince 2008 se 
v pražském prostoru Sacre Coeur 
konalo slavnostní předávání cer-
tifikátů KLASA. Výrobci je převza-
li z rukou prezidenta potravinářské 
komory ČR Ing. Miroslava Tomana, 
CSc., za účasti ředitele SZIF Ing. 
Tomáše Révésze a ředitelky odbo-
ru vnější komunikace a marketingu 
SZIF Dany Půtové. Tři společnosti 
získaly ocenění KLASA poprvé.

Mezi nově oceněnými výrobky vévo-
dí maso a masné produkty. Drůběž – 
Vysočina a Drůbežářský závod Klatovy 
přináší spotřebitelům prvotřídní kuře-
cí maso, Jaroslav Radoš a Jatky Blovi-
ce nabízí zase kvalitní uzeniny. Oceně-
ní KLASA získaly i výrobky v dalších 
kategoriích. Velkopavlovické drůbežář-
ské závody mají ocenění pro Tatarskou 
omáčku a Majonézu Brněnka. Pochu-
tiny nabízí i dceřiné společnosti Hamé: 
Pika, Slovácká Fruta a Otma – Sloko. 
Vyrábí omáčky, konzervovanou zeleni-
nu a paštiky.

Nyní má právo používat logo znač-
ky KLASA celkem 1 377 výrobků od 
219 společností. 

DRŮBEŽ – VYSOČINA
spol. s r. o.

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 
Kuře celé – bez drobů, třída jakosti A, 
hluboce zmrazené
Kuřecí prsní řízek – dělená drůbež, tří-
da jakosti A, hluboce zmrazený
Kuřecí čtvrtka zadní – dělená drůbež, 
třída jakosti A, hluboce zmrazená
Kuřecí stehenní řízek bez kůže – dě-
lená drůbež, třída jakosti A, hluboce 
zmrazený
Kuřecí stehenní řízek s kůží – dělená 
drůbež, třída jakosti A, hluboce zmra-
zený
Kuřecí stehno – dělená drůbež, třída ja-
kosti A, hluboce zmrazené
Kuřecí stehno horní – dělená drůbež, 
třída jakosti A, hluboce zmrazené
Kuřecí stehno spodní – dělená drůbež, 
třída jakosti A, hluboce zmrazené

DRŮBEŽÁŘSKÝ ZÁVOD 
KLATOVY a. s.

KLATOVY 
Tlačenka z kuřecího masa
Kuře na roládu

Prezident Potravinářské komory ČR Ing. Miroslav Toman, CSc.,
slavnostně předal šesti firmám certifikáty KLASA

Jaroslav Radoš, majitel společnosti Radoš (druhý zleva) při předání značky KLASA

Vítěz soutěže pro výrobce o nejlepší marketingové využití značky KLASA – Miroslav 
Mahdalík, majitel společnosti VOMA s. r. o.

3. místo v soutěži pro výrobce, Ing. Jaromír Kloud, ZŘUD - Masokombinát Písek 
CZ, a. s.

Za společnost Velkopavlovické drůbežářské závody, a. s., Ing. Ivo Pechura, ředitel 

Značku KLASA za společnost Hamé a. s. převzala Mgr. Helena Ellerová.

Za společnost Jatky Blovice s. r. o. Ing. Michaela Jandáková (druhá zleva)

HAMÉ a. s.
– DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI: 

OTMA – SLOKO, s. r. o.;
PIKA, a. s.;

SLOVÁCKÁ FRUTA, a. s. 
Boloňská hotová omáčka
Milánská hotová omáčka
Čertovská omáčka
Cikánka – Cikánská omáčka
Harissama
Moravanka Znojmia
Paštika De lux s pečeným masem, pa-
žitkou a česnekem veselá Pastýřka

JAROSLAV RADOŠ 
Šunka Lada – výběrová
Alpský párek se sýrem

JATKY BLOVICE s. r. o. 
Lahůdkový bok s kapií
Lahůdkový bok s česnekem

VELKOPAVLOVICKÉ 
DRŮBEŽÁŘSKÉ ZÁVODY, a. s. 

Tatarská omáčka 
Majonéza Brněnka 

Výrobci potravin podle nedávných 
průzkumů oceňují zejména to, že logo 
prestižní značky KLASA se stalo dob-
rým marketingovým nástrojem. Drži-
telé značky KLASA proto byli letos 
vyzváni SZIFem, aby ukázali, jak umí 
logo značky KLASA využít ve vlast-
ní marketingové komunikaci. Na slav-
nostním večeru v Sacre Coeur byli vy-
hlášeni i vítězové této neobvyklé sou-
těže. 

Porota hodnotila několik paramet-
rů. V prvé řadě ji zajímalo, jestli je lo-
go značky KLASA na obalu výrobku 
správně uvedeno a jestli je pro spotře-
bitele dobře čitelné. Další disciplína se 
věnovala tištěné inzerci – prezentaci 
v novinách a časopisech, ale také letá-
kům. Třetí kategorii představovala ven-
kovní reklama. Porota sledovala také 
to, jestli se výrobce účastní propagač-
ních akcí se značkou KLASA (Road 
Show, veletrhy nebo právě probíhají-
cí vánoční trhy). Posledním hodnotí-
cím kritériem byla prezentace značky 
KLASA na internetových stránkách 
výrobců.

DO UŽŠÍHO VÝBĚRU
SE DOSTALO
13 VÝROBCŮ 

Velmi hodnotné ceny získali první 
tři z nich:

1. místem byla oceněna společnost 
VOMA, s. r. o., a získala tak inzertní 
prostor dle svého výběru v hodnotě 
150 000 Kč, na 2. místě skončila spo-
lečnost HAVLÍK OPAL spol. s r. o., 
která získala inzertní prostor dle své-
ho výběru v hodnotě 80 000 Kč, a ko-
nečně třetí nejúspěšnější – společnost 
ZŘUD – MASOKOMBINÁT PÍSEK 
CZ, a. s., se bude moci ZDARMA zú-
častnit jednoho tuzemského a jednoho 
zahraničního veletrhu ve společné ex-
pozici SZIF.

O NÁRODNÍ ZNAČCE
KVALITY KLASA

Národní značku kvality KLASA 
uděluje kvalitním potravinářským 
a zemědělským výrobkům ministr ze-
mědělství od roku 2003. Tuto prestiž-
ní značku spravuje od počátku roku 
2004 Oddělení marketingu Státního 
zemědělského intervenčního fondu 
(SZIF). Koncem roku 2008 mohou 
nalézt spotřebitelé národní známku 
kvality KLASA na obalech celkem 
1377 potravinářských výrobků od 219 
výrobců. Další informace o národní 
značce kvality KLASA a kompletní se-
znam všech oceněných produktů jsou 
dostupné na internetových stránkách 
Státního zemědělského intervenčního 
fondu www.szif.cz v rubrice Propaga-
ce kvalitních potravin a na stránkách 
www.eklasa.cz. 

Vladimír Voráček
tiskový mluvčí SZIF Záběr ze slavnostního koncertu při předání národní značky kvality KLASA

Přehled
oceněných 
výrobků:
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Celkem 1 miliarda a sto milionů 
korun bude v roce 2009 proudit do 
českého zemědělství v rámci tzv. 
dotačních programů. V průběhu 
jednání to stvrdila Poslanecká sně-
movna PČR, která schválila státní 
rozpočet na rok 2009 a s ním sou-
visející návrh o rozdělení finanč-
ních prostředků do dotačních pro-
gramů.

Dotační programy pro rok 2009 
slouží k podpoře restrukturalizace 
a zvýšení konkurenceschopnosti čes-
kého agrárního sektoru. Návrh finanč-
ních prostředků určených na dotační 
programy pro rok 2009 vychází z cel-
kového finančního limitu ve výši 1 100 
milionů korun. 

Dotační programy zemědělství pro 
rok 2009 obsahují programy, u nichž 
je kladen důraz na prvky agroenviron-
mentálního charakteru, například bio-
logická a fyzikální ochrana jako náhra-
da chemické ochrany rostlin, podpora 
vybudování kapkové závlahy v ovoc-
ných sadech, chmelnicích, vinicích 
a ve školkách, podpora restrukturali-

zace ovocných sadů. Další programy 
jsou určeny na podporu ozdravování 
polních a speciálních plodin, progra-
my zaměřené proti rozšiřování nebez-
pečných nákaz hospodářských zvířat 
a programy jako podpora včelařství, 
udržování a zlepšování genetického 
potenciálu vyjmenovaných hospodář-
ských zvířat.

„Jsem rád, že zemědělský výbor sně-
movny podpořil návrh finančních pro-
středků určených na dotační programy 
v podobě, kterou navrhovalo minister-
stvo. I to je důvod, proč se podařilo návrh 
v dolní komoře prosadit,“ uvedl ministr 
zemědělství Petr Gandalovič.

Nezbytnost zvyšování plemenné 
hodnoty hospodářských zvířat s ohle-
dem na eliminaci šíření karanténních 
virových a bakteriálních chorob a cho-
rob přenosných osivem či sadbou 
a v souvislosti s možnými dopady na 
aktuální nákazovou situaci ČR, je pod-
le jeho slov možné pro rok 2009 pova-
žovat za velmi důležité realizace zejmé-
na následujících programů:

Program podporující udržování 
a zlepšování genetického potenciálu hos-
podářských zvířat. Program zabezpeču-
je udržování a zlepšování genetického 
potenciálu vyjmenovaných hospodář-
ských zvířat a umožňuje zvyšování ple-
menné hodnoty hospodářských zvířat. 

Program podporující ozdravování 
polních a speciálních plodin. Podporuje

PŘEHLED DOTAČNÍCH PROGRAMŮ A FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
URČENÝCH NA DOTACE PRO ROK 2009:

Kód
prog. Název programu

 Návrh na rok 2009 
Dotace do hospodář. 

výsledku v tis. Kč
(neinvestiční)

Dotace na pořízení 
dlouhodob. hmotného 

majetku v tis. Kč
1.D. Podpora včelařství 70 000
1. I. Podpora vybudování kapkové závlahy 20 000
1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů 60 000

2.A.
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných 
hospodářských zvířat

180 000

3. Podpora ozdravování polních a speciál. plodin 150 000
5. Podpora NH Kladruby, ZH Písek a Tlumačov 65 000
6. Genetické zdroje 65 000
8. Nákazový fond 122 000
9. Poradenství a vzdělávání 73 000

10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací 15 000
10.E. Podpora České technologické platformy pro potraviny 10 000
13. Podpora zpracování zemědělských produktů 230 000
15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 40 000

C e l k e m 790 000 310 000

Poslanci potvrdili více než miliardu na dotační programy v zemědělství 

Vláda na svém zasedání 16. pro-
since 2008 schválila převod bezmála 
800 milionů korun prostředků z re-
zervního fondu Ministerstva země-
dělství do kapitoly Všeobecná po-
kladní správa a jejich následný pře-
vod do rozpočtu resortu zemědělství 
pro rok 2009. Vláda také odsouhla-
sila převod peněz na Podpůrný a ga-
ranční rolnický a lesnický fond ve 

formě dotace na finanční krytí pod-
por pro zemědělce ve výši 300 milio-
nů korun.

Peníze z rezervního fondu jsou ur-
čeny především na přímé platby a na 
dofinancování Programu rozvoj venko-
va. „Vláda tímto krokem plní první část 
slibu, že se pokusí zmírnit dopady škr-
tů v návrhu státního rozpočtu na příští 
rok, který jsem dal zemědělcům společně 

s premiérem Topolánkem,“ uvedl minis-
tr zemědělství Petr Gandalovič.

Rozhodnutí podle ministrových slov 
přispěje k zajištění programového pro-
hlášení vlády, podle kterého vláda usi-
luje o co nejúčelnější čerpání všech do-
stupných nástrojů, které je možné vyu-
žít na společném trhu EU. 

Celkové navýšení rozpočtu MZe do-
sáhne výše 771 milionů korun. 272 mi-

lionů z těchto prostředků je určeno na 
Operační program Rozvoj venkova, dal-
ších 499 milionů korun půjde na dorov-
nání přímých plateb. Vláda rovněž od-
souhlasila poskytnutí prostředků z le-
tošního státního rozpočtu – Vládní 
rozpočtové rezervy Podpůrnému a ga-
rančnímu rolnickému a lesnickému fon-
du (PGRLF). Jedná se o 300 milionů 
korun, které fond získá ve formě dota-

ce na finanční krytí podpor podnikatel-
ským subjektům v oblasti zemědělství. 

PGRLF má nezastupitelné posta-
vení ve vztahu k zemědělské podni-
katelské sféře. Hlavní činností fondu 
je v současné době subvencování čás-
ti úroků z úvěrů podnikatelským sub-
jektům v oblasti zemědělství, lesnictví, 
vodního hospodářství a finanční pod-
pora pojištění.

Kabinet přiklepl 1,1 miliardy korun pro resort zemědělství

Novým náměstkem úseku lesního hospodářství ministerstva ze-
mědělství byl jmenován k 1. 1. 2009 ministrem zemědělství Petrem 
Gandalovičem Jiří Novák, bývalý ředitel Lesů České republiky s. p. 
(LČR). 

Novák nahradil odcházejícího náměstka Karla Trůbla, který byl odvolán na 
základě předchozí dohody s ministrem Gandalovičem k 31. 12. 2008. Vzhle-
dem ke jmenování do funkce náměstka ministra zemědělství končí Jiří Novák 
na pozici generálního ředitele LČR. V souvislosti se jmenováním Jiřího No-
váka na post náměstka je řízením LČR dočasně do vypsání výběrového říze-
ní pověřen stávající správní ředitel Svatopluk Sýkora.

Náměstkem
pro lesní hospodářství

je od 1. 1. 2009 Jiří Novák

Vláda na svém zasedání 16. pro-
since 2008 schválila rozpočet Pozem-
kového fondu ČR na rok 2009, který 
jí předložil ministr zemědělství Petr 
Gandalovič. Návrh posoudí Poslanec-
ká sněmovna Parlamentu ČR.

„Rozpočet předpokládá celkové příjmy 
fondu v roce 2009 ve výši 2,015 miliard ko-
run. Největší podíl tvoří příjmy z prodeje 
státní zemědělské půdy, celkem 1,3 miliar-

dy korun, které vycházejí z předpokláda-
né celkové výměry převedených pozemků 
50 tis. ha a ze splátek převodů realizo-
vaných v minulých letech,“ uvedl ministr
s tím, že ve zbytku celkových příjmů 
jsou obsaženy příjmy z pronájmu ma-
jetku státu, z privatizace, z převodů ne-
movitostí státu a tzv. ostatní výdaje. 

Předpoklad celkových výdajů PF 
ČR za rok 2009 činí podle Gandalovi-
če 1,798 miliard korun a je o 97,8 mili-

onů korun nižší než celkové výdaje roz-
počtované na rok 2008. Vyšší oproti roz-
počtu na rok 2008 jsou výdaje na využití 
předkupního práva a provozní a inves-
tiční náklady. Naopak rozpočet výdajů 
na správu majetku včetně demolic, na 
identifikaci a převody majetku, finanč-
ních náhrad, peněžitých náhrad a vý-
dajů na vymáhání pohledávek je oproti 
rozpočtu na rok 2008 nižší.

Z celkového objemu položky „ostat-

ní výdaje“ je 350 milionů korun určeno 
na pozemkové úpravy v okresech s ne-
dokončeným přídělovým a scelovacím 
řízením. Důvodem je stoupající podíl 
nepřevoditelné státní půdy, kterou má 
PF ČR ve své správě. Použití prostředků 
umožňuje PF ČR identifikovat pozemky 
ve vlastnictví státu a správě PF ČR a na-
bídnout je jak pro vypořádání nároků 
za nevydané pozemky, tak k privatizaci.

Předpokládaným výsledkem finanč-

ní bilance za rok 2009 je přebytek ve vý-
ši 217 milionů korun. Ten (spolu se zů-
statkem finančních prostředků po uzá-
věrce k 1. 1. 2009 v předpokládané výši 
3,720 miliard) tvoří k 31. 12. 2009 ak-
tivní zůstatek 3,937 miliard korun. Při 
posuzování bilance je nutné zohlednit 
prezídiem PF ČR schválené a prozatím 
neukončené čerpání finančních pro-
středků na pozemkové úpravy ve výši 
cca 1,0 mld. Kč.

Více než dvě miliardy korun 
jsou určeny na podporu projektů 
v 6. kole příjmu žádostí o podpo-
ru v rámci Programu rozvoje ven-
kova. Příjem žádostí bude zahájen 
počátkem února 2009. Podpora je 
určena především na modernizaci 
zemědělských podniků, spolupráci 
při vývoji nových produktů a tech-
nologií, dále na diverzifikaci čin-
ností nezemědělské povahy, dosta-
ne se i na zakládání a rozvoj podni-

ků nebo zahájení činnosti mladých 
zemědělců.

Dne 9. 12. 2008 schválil minis-
tr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič 
zpřesnění Pravidel pro opatření I.1.1 
Modernizace zemědělských podniků 
(podopatření I.1.1.1 Modernizace ze-
mědělských podniků a I.1.1.2 Spoluprá-
ce při vývoji nových produktů, postupů 
a technologií (resp. inovací) v zeměděl-
ství), I.3.2 Zahájení činnosti mladých 

zemědělců, I.3.4 Využívání poraden-
ských služeb, III.1.1 Diverzifikace čin-
ností nezemědělské povahy, III.1.2 Pod-
pora zakládání podniků a jejich rozvoje 
a IV.1.2 Realizace místní rozvojové stra-
tegie pro 6. kolo příjmu žádostí.

Podpora žadatelům v rámci 6. kola 
představuje cca 2,1 mld. Kč. 

Příjem žádostí pro uvedená opatření 
bude dle zveřejněného harmonogramu 
probíhat v termínu od 10. 2. do 2. 3.
2009 do 13 hodin na příslušných regi-

onálních odborech Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu (výjimku 
tvoří opatření I.3.2 Zahájení činnosti 
mladých zemědělců, kde bude příjem 
žádostí probíhat v termínu od 17. 2. do 
2. 3. 2009 do 13 hodin).

Úplné znění Pravidel, kterými se 
stanovují podmínky pro poskytování 
dotace na projekty Programu rozvoje 
venkova ČR pro období 2007–2013, je 
k dispozici v elektronické podobě na 
internetové adrese Ministerstva země-

dělství www.mze.cz (rubrika Podpo-
ra z EU a národní dotace, podrubrika
EAFRD – Program rozvoje venkova, 
podrubrika Opatření Programu rozvo-
je venkova/ osa I, resp. osa III) a rov-
něž na stránkách Státního zemědělské-
ho intervenčního fondu www.szif.cz 
v sekci Program rozvoje venkova.

V přiloženém dokumentu informuje-
me žadatele o hlavních změnách v jed-
notlivých opatřeních a o nejzávažněj-
ších chybách.

Návrh novely zákona o dani z ne-
movitostí, který osvobozuje od zvý-
šení daně ornou půdu, chmelnice, 
vinice, zahrady, ovocné sady a tr-
valé travní porosty v celém území 
obce, uspěl ve druhém čtení v Po-
slanecké sněmovně Parlamentu ČR. 
Na uvedené nemovitosti se s účin-
ností od 1. ledna 2009 nebude vzta-
hovat případné zvýšení daně z ne-
movitostí místním koeficientem ve 
výši 2 až 5násobku z ceny půdy. 

Hlavním cílem novely zákona o da-
ních z nemovitostí, která vstoupila 
v platnost 1. 1. 2009, je zvýšit vliv ob-
cí na počet podnikatelských aktivit na 

svém území. Uvnitř území obce je totiž 
možné daň navýšit až na pětinásobek. 
Zmíněná opatření obce mohou využít, 
ale záleží jenom na nich, zda k tomuto 
kroku přistoupí. 

„Naší snahou bylo dosáhnout osvobo-
zení zemědělské půdy od tohoto možné-
ho navýšení. Zemědělci se nyní nemusí 
vyšších daní obávat, daň zůstane i v příš-
tím roce zachována na současné úrovni,“ 
uvedl ministr zemědělství Petr Ganda-
lovič.

Zavedení místního koeficientu při 
stanovení daně z nemovitostí dává ob-
cím možnost upravit podle vlastní úva-
hy a s ohledem na místní poměry je-
jí výši. Na rozdíl od předchozí práv-

ní úpravy mohou rovněž malé obce 
do svého rozpočtu získat větší objem 
finančních prostředků pro vybudová-
ní místní infrastruktury a rozvoj úze-
mí. Mohou tak zvýšit své rozpočtové 
příjmy. Toto opatření přináší možnost 
i pro nejmenší obce vybírat od roku 
2009 daň ve stejné výši, jako je tomu 
v současnosti v případě Prahy, tj. ve 
výši pětinásobku základní sazby da-
ně.

Daň z nemovitostí plyne přímo do 
rozpočtu obce. Podle údajů za rok 
2006 činila daň z nemovitostí 5 mld. 
Kč, z toho daň z pozemků byla 1,9 mld. 
Kč. Zemědělské pozemky se na této 
částce podílely cca 1,4 mld. Kč.

Zemědělci nebudou platit vyšší daň za půdu

Vláda odsouhlasila rozpočet Pozemkového fondu ČR pro rok 2009

V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

prevenci šíření karanténních virových 
a bakteriálních chorob a chorob pře-
nosných osivem či sadbou. Podpora 
umožňuje zvýšení kvality šlechtitelské 
práce, následně pak zvýšení kvality ge-
netického materiálu s vysokým výnoso-
vým potenciálem s odolností proti kli-
matickým faktorům a chorobám jako 
jednoho ze základních pilířů rostlinné 
výroby. 

Program Nákazový fond umožňuje 
podporu na nezbytnou laboratorní dia-
gnostiku a podporu vybraných činnos-
tí souvisejících s plněním Národního 
ozdravovacího programu od infekční 
rinotracheitidy skotu. Podpora systému 
ozdravování chovů od nebezpečných 
nákaz hospodářských zvířat slouží jako 
základ pro eliminaci nemocných zvířat 
a prevenci rozšíření nákaz. 

Dotační programy Biologická ochra-
na rostlin a Podpora tvorby rostlinných 
genotypů s vysokou rezistencí (šlechtě-
ní) musely být z důvodu pochyb ohled-
ně jejich slučitelnosti výrazným způso-
bem transformovány a notifikační pro-
ces těchto dvou podpor nebyl dosud 
ukončen. Existuje reálný předpoklad 
dokončení notifikace uvedených pod-
por do konce prvního čtvrtletí 2009. 

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe
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Z JEDNÁNÍ
LEGISLATIVNÍHO VÝBORU

PK ČR – 26. LISTOPADU 2008
V rámci jednání se mimo jiné disku-

tovala následující témata:
�  Členové byli informováni o prů-

běhu projednávání návrhu zákona 
o významné tržní síle.

�  Členové byli informováni o aktuál-
ním stavu a dalších krocích v pro-
blematice „Výživová a zdravotní tvr-
zení“.

�  Členové byli informováni o aktuál-
ním stavu a dalších krocích v pro-
blematice „Nutriční profily – národ-
ní košík“.

�  Členové byli seznámeni se situa-

cí týkající se Návrhu Nařízení EP 
a Rady na zajištění informací o po-
travinách spotřebiteli.

Z JEDNÁNÍ SEKCE
PRO BIOPOTRAVINY

PK ČR – 3. PROSINCE 2008
V rámci jednání se mimo jiné disku-

tovala následující témata:
�  Členové projednali a odsouhlasi-

li přijetí nového člena (LACRUM,
s. r. o., Velké Meziříčí). 

�  Byla vyhodnocena argumentace 
využívaná výrobci pro propagaci 
BIO.

�  Byla diskutována možnost uspořá-
dat seminář „Bio na kvadrát“ v rám-
ci 1. mezinárodního veletrhu potra-
vinářských, obalových a tiskařských 
technologií (Praha-Letňany 15.–17. 
4. 09)

Z JEDNÁNÍ VÝBORU
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PK ČR – 9. PROSINCE 2008
V rámci jednání se mimo jiné disku-

tovala následující témata: 
�  Revize směrnice o IPPC – aktuál-

ní vývoj;
�  Novela zákona o odpadech a novela 

zákona o obalech;
�  Biopaliva – členové byli seznámeni 

s posledním stavem v projednávání 
směrnice o podpoře využívání ener-
gie z obnovitelných zdrojů;

�  Udržitelná spotřeba a produkce 
(SCP) – Akční plán, aktuální vývoj.

Z JEDNÁNÍ SKUPINY
PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
PK ČR – 17. PROSINCE 2008
V rámci jednání se mimo jiné pro-

jednávala následující témata:

�  Byly diskutovány návrhy, které ak-
tivity by měly být zařazeny do plá-
nu činnosti na rok 2009.

�  Členové byli seznámeni s výsledky 
letošního ročníku projektu „Hravě 
žij zdravě“.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI
Dne 4. prosince 2008 se v Kaiser-

štejnském paláci uskutečnilo plenární 
zasedání České technologické platfor-
my pro potraviny. 
�  Místopředseda řídícího výboru Ing. 

Miroslav Kojan seznámil přítomné 
se změnami a doplněními, které by-
ly provedeny ve stanovách ČTP.

�  Prof. Pytloun, senior konzultant 
ČTP, vystoupil s prezentací na té-
ma „Koncepce zemědělského 
aplikovaného výzkumu do roku 
2015“.

�  Ing. František Sládek, vrchní ředi-
tel Sekce potravinářských výrob – 
Úřad pro potraviny, MZe, a rovněž 
doc. MVDr. Milan Malena, ústřed-
ní ředitel SVS ČR, seznámili pří-
tomné s hlavními prioritami jejich 
úřadů během českého předsednic-
tví. 

Upozornění:
Podrobnosti ke všem informacím uvá-
děným v rubrice Měsíc v PK ČR jsou 
členům PK ČR k dispozici na oficiál-
ní internetové stránce PK ČR http://
www.foodnet.cz v sekci PK ČR a dá-
le v rubrikách Výbory a sekce PK ČR 
a Agenda PK ČR. K přístupu do rubrik 
je nutné zadat jméno uživatele a hes-
lo.

PK ČR

Měsíc v Potravinářské komoře

Slovo prezidenta Potravinářské komory ČR
Ing. Miroslava Tomana, CSc.

Za poslední, pro potravinářský sek-
tor velmi důležitou událost považu-
ji skutečnost, že 29. října prošel Po-
slaneckou sněmovnou návrh zákona 
o významné tržní síle do druhého čte-
ní. V polovině listopadu se pak ten-
to zákon projednával v Zemědělském 
a Hospodářském výboru, kdy byl od-

ložen k dalšímu projednávání. V sou-
časné době je na nás, abychom zpra-
covali pozměňovací návrhy tak, aby 
byl splněn základní cíl tohoto zákona 
– narovnání dodavatelsko-odběratel-
ských vztahů. 

Přicházející rok 2009 bude zřejmě 
nejen pro potravinářský sektor velmi 
obtížný. Již dnes se řada potravinářů 
potýká s omezeným přístupem k úvě-

rům, protože banky nejsou ochotny 
poskytovat provozní úvěry. To ale v dů-
sledku znamená nižší investice do no-
vých technologií i do zvyšování konku-
renceschopnosti. Jsem zcela přesvěd-
čen o tom, že s podobnými problémy 
se setkají, pokud se tak už nestalo, 
i mnozí zemědělci, bez ohledu na výši 
unijních dotací.

Tuto situaci, která ohrožuje nejen 

konkurenceschopnost českých potra-
vinářů, ale mnohdy i jejich samotnou 
existenci se snažíme řešit. Na začát-
ku prosince jsme požádali ministra ze-
mědělství například o předfinancování 
projektů realizovaných v rámci podpůr-
ných schémat, ať již v rámci Programu 
rozvoje venkova nebo v rámci národ-
ních podpor, tedy dotačního titulu13, 
a to až o výše poskytnuté podpory. Rov-

něž jsme hovořili o možnostech záruky 
za komerční úvěr, který by banka po-
skytla pro financování projektu realizo-
vaného v rámci Programu rozvoje ven-
kova či dotačního titulu 13, eventuálně 
o podpoře úroků z úvěru. 

Do nového roku Vám tedy přeji mno-
ho štěstí, zdraví a hlavně pevné nervy, 
které nepochybně budeme pro zvládání 
finanční krize všichni potřebovat.

(Dokončení ze strany 1)

ODPOVĚDI  NA 3 AKTUÁLN Í  OTÁZKY 

od Ing. JAROSLAVA KURČÍKA,
předsedy představenstva a generálního ředitele
společnosti PENAM, a. s.

OTÁZKA PRVNÍ:
Velkokapacitní pekárenská kapacita PE-

NAMU v Herinku, takzvaná „Pekárna Zele-
ná louka“, má za sebou svůj první rok pro-
vozu. Náš list o této nové kapacitě průběž-
ně informuje. Cílem Vaší strategie je stát 
se jedničkou na českém a slovenském tr-
hu. Co tomu ještě chybí?

ODPOVĚĎ:
K naplnění naší strategie chybí již opravdu 

málo. Konkrétně k celoplošnému pokrytí České 
republiky nám chybí ještě dvě pekárny, a to ve 
východních a severních Čechách. Na Slovensku 
akvizicí společnosti Šarišské pekárny a cukrár-
ny v minulém roce došlo k pokrytí východního 
Slovenska, a tak je skupina PENAM SLOVA-
KIA schopna poskytnout zásobování prakticky 
v každém místě Slovenské republiky. Koupí spo-
lečnosti NOBRS, která provozovala mlýn Brně-
nec u Svitav, došlo k navýšení našich výrobních 
kapacit v této oblasti, což společně s našimi pů-
vodními třemi mlýny dává dostatečnou záruku 
pro rozvoj v pekárenské oblasti. Troufám si říci,

že již dnes je skupina PENAM obratově nej-
větším mlýnsko-pekárenským uskupením v bý-
valém Československu. 

OTÁZKA DRUHÁ:
Zavedení nové potravinářské jednotky 

není nijak jednoduché, zvláště po stránce 
personálního obsazení. Jak se Vám poda-
řilo získat kvalitní pracovníky, a to jak na 
řídících funkcích od mistrů počínaje, tak 
i kvalifikované dělníky? A řečeno jednodu-
še, má „Pekárna Zelená louka“ dostatek 
odborně zdatných pracovníků a kde jste je 
našli? 

ODPOVĚĎ:
Na start nové pekárny jsme se připravova-

li prakticky rok. Příprava neprobíhala pouze 
v oblasti stavební a technologické, ale i v oblas-
tech, jako je marketing, obchod a samozřejmě 
i v personální oblasti. Již půl roku před samot-
ným spuštěním zkušebního provozu jsme mě-
li vytvořen základní řídící tým, od ředitele pe-
kárny přes vedoucí výroby, expedice, technické-

ho útvaru až po některé mistry. I samotný jev, 
že stavíme a hodláme provozovat nejmoderněj-
ší pekárnu ve střední Evropě, přilákal některé 
pracovníky, kteří chtěli pokračovat ve svém pro-
fesním vývoji. V pekárně tak dnes pracuje ja-
kýsi mix zaměstnanců pracujících v PENAMU 
před startem Pekárny Zelená louka, zaměstnan-
ců z jiných, řekněme konkurenčních pekáren 
a zaměstnanců, kteří pochází z jiných oblastí 
potravinářského průmyslu. Mohu říci, že v Pe-
kárně Zelená louka zaměstnáváme prvotřídní 
pekaře, expedienty a další profese. 

OTÁZKA TŘETÍ:
Vstoupit na trh vlastně s novými výrob-

ky také nebylo nijak jednoduché. A podle 
dosahovaných hodnot prodeje byla i v tom-
to ohledu nová Vaše kapacita velmi úspěš-
ná. A tím se dostáváme k jakosti, zejména 
chleba a pečiva, z nové pekárny. Technolo-
gie je úplně nová a vlastně netradiční, ale 
výrobky musí chutnat tak, jak český spotře-
bitel očekává od housky a chleba. Jak se 
Vám podařilo zvládnout tento problém?

ODPOVĚĎ:
Naším cílem bylo v prvním roce fungování 

dosáhnout 50% vytížení. Dnes pekárny vyrá-
bí cca 900 t, což představuje vytížení na 60 %.
Jsme příjemně překvapeni z vývoje prodejů 
chleba i housek, musíme však upřímně přiznat, 
že od atypického vzhledu rohlíku jsme očeká-
vali více. Možná, že jeho někdy až strojově do-
konalý vzhled u obchodních partnerů vyvolává 
obavu, jak jej bude vnímat český konzervativní 
spotřebitel. V oblasti Prahy a středních Čech 
máme několik stovek odběratelů, kteří tento 
rohlík prodávají a jejich prodeje jsou srovnatel-
né s prodeji od předchozího dodavatele. 

Redakce – F. K.

www.FOODNET.cz:
web českých a moravských potravinářů

Oficiální internetová stránka Potravinářské komory ČR, Federace výrobců potravin, nápojů 
a zpracovatelů zemědělské produkce http://www.foodnet.cz má za cíl být webem všech českých 
a moravských potravinářů. Internetovou stránku komory denně navštíví více než 5 000 uživatelů 
Internetu.

Potravinářská komora České republiky,
Federace výrobců potravin, nápojů
a zpracovatelů zemědělské produkce

FOFOOODDNNEETT
INFORMAČNÍ SYSTÉM PK ČR
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Jan Veleba, prezident AK ČR, je na snímku se soukromými zemědělci, bratry Pet-
rem (vlevo) a Pavlem (vpravo) na Pražském Hradě během slavnostního večera udělo-
vání cen TOP 100 nejlepších.

Prezident pořádající společnosti Comenius Muzikář (na snímku uprostřed) se po-
zdravil s prezidentem holdingu Agrotrade Miroslavem Tomanem (vlevo) a generál-
ním ředitelem téhož holdingu Zdeňkem Tomanem (vpravo).

Předseda Akademie věd ČR Václav Pa-
čes předával ceny těm, co se zasloužili 
o výzkum a aplikaci těchto vynikajících 
výsledků do praxe. Sám byl vyznamenán 
titulem Džentlmen roku spolu s několi-
ka dalšími manažery. 

Mezi přítomnými, kteří se zhostili udě-
lování cen, byl i předseda ČSSD Jiří Pa-
roubek.

Generální ředitel a. s. ALIMA ZNAČKOVÁ POTRAVINA Zdeněk Štěpánek (na 
snímku uprostřed) převzal diplom od ministra zemědělství Petra Gandaloviče. 

Za ZŘUD - MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a. s., přejímal ocenění předseda před-
stavenstva Čestmír Motejzík (na snímku vlevo). Text a fota Eugenie Línková

Praha – V anketě Českých 100 nej-
lepších zvítězila již potřetí za sebou 
energetická společnost ČEZ. Na dru-
hém místě skončila stejně jako v před-
chozích třech ročnících automobilka 
Škoda Auto. Na třetím místě vystřídal 
mobilní operátor Vodafone ČR pojiš-

ťovnu Kooperativa. Je i to víc potěšují-
cí, že jako v předchozích letech se me-
zi stovku nejlepších firem dostal opa-
kovaně PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, a. s.,
AGROFERT HOLDING a. s., AGRO-
TRADE  a. s., BOHEMIA SEKT a. s., 
a ŽŘUD - MASOKOMBINÁT PÍSEK 

CZ, a. s. Ze zemědělců to byla společ-
nost AGROTECH, spol. s r. o. z Va-
lašského Meziříčí, kterou řídí Jindřich 
Šnejdrla, viceprezident AK ČR, dále 
firma soukromých zemědělců bratrů
Novákových ze Slánska a titul Lady Pro
získala Dagmar Mocová, bývalá poslan-

kyně a ředitelka Středočeské agrární ko-
mory. Hned tři ceny získala a. s. AG-
ROTRADE. První celkově holding, dal-
ší jeho firmy XAVERGEN a. s., a ALI-
MA ZNAČKOVÁ POTRAVINA a. s. 

Cílem soutěže je zviditelnit v Česku 
registrované firmy z co možná nejširší-

ho spektra ekonomických aktivit. Navr-
žený podnik musí platit v Česku daně, 
mít nejméně 20 zaměstnanců a vykázat 
roční tržby vyšší než 30 milionů korun. 
Systém vyhodnocení využívá znalosti ši-
rokého okruhu vybraných odborníků. 

 Eugenie Línková

Mezi českými sto nejlepšími firmami byli zemědělci i potravináři

 1. ČEZ, a. s.
 2. ŠKODA AUTO a. s.
 3. VODAFONE CZECH REPUBLIC a. s.
 4. ŠKODA HOLDING a. s.
 5. MICROSOFT s. r. o.
 6. VELETRHY BRNO, a. s.
 7. ALLIANZ POJIŠŤOVNA, a. s.
 8. EUREST, spol. s r. o.
 9. DELOITTE ADVISORY s. r. o.
 10. AGC FLAT GLASS CZECH a. s., člen AGC Group
 11.  KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a. s.,

Vienna Insurance Group
 12. UNICORN a. s.
 13. ČESKÁ SPOŘITELNA, a. s.
 14. TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, a. s.
 15. KOMERČNÍ BANKA, a. s.
 16. SEVEROČESKÉ DOLY a. s.
 17. TOP HOTELS GROUP a. s.
 18. PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, a. s.
 19. T-MOBILE CZECH REPUBLIC a. s.
 20. SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA s.p.
 21. RWE TRANSGAS, a. s.
 22. ERNST & YOUNG s. r. o.
 23. BEST a. s.
 24. EXIM TOURS a. s.
 25. KAREL HOLOUBEK - TRADE GROUP a. s.
 26. BOHEMIA SEKT a. s.
 27. KPMG ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o.
 28. EUROAGENTUR HOTELS & TRAVEL a. s.
 29. AGROFERT HOLDING a. s.
 30. SAZKA a. s.
 31. 2N TELEKOMUNIKACE a. s.
 32. ČESKÁ POJIŠŤOVNA a. s.
 33. AGROTRADE a. s.

 34. EURONEWS a. s.
 35. ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA a. s.
 36. KAPSCH TELEMATIC SERVICES spol.s r.o.
 37. IMPORT VOLKSWAGEN GROUP s. r. o.
 38. ZENTIVA a. s.
 39. ELTODO EG a. s.
 40. MOUNTFIELD a. s.
 41. VÍTKOVICE HOLDING a. s.
 42. EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a. s.
 43. PPF a. s.
 44. HOCHTIEF CZ a. s.
 45. IBM ČESKÁ REPUBLIKA spol.s r.o.
 46. DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA a. s.
 47. VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA a. s.
 48. ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA a. s.
 49. ZÁTIŠÍ CATERING GROUP a. s.
 50. GAMA GROUP a. s.
 51. ČESKÁ POŠTA s.p.
 52. ALTA, akciová společnost
 53. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
 54. EXCON a. s.
 55. INCO ENGINEERING s. r. o.
 56. SIEMENS s. r. o.
 57. ŠKODA JS a. s.
 58. LINDE GAS a. s.
 59. AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ s. r. o.
 60. ALIMA ZNAČKOVÁ POTRAVINA a. s.
 61. OKD a. s.
 62. BRISK TÁBOR a. s.
 63. ZVVZ a. s.
 64. OHL ŽS a. s.
 65. OREA HOTELS a. s.
 66. SCANSERVICE a. s.
 67. DELL COMPUTER spol.s r.o.

 68. PRŮMSTAV a. s.
 69. HEWLETT - PACKARD s. r. o.
 70. ABB s. r. o.
 71. NESS CZECH s. r. o.
 72. ZENOVA SERVICES s. r. o.
 73. SLÉVÁRNA ANAH PROSTĚJOV s. r. o.
 74. OLYMPUS C&S spol.s r.o.
 75. FIRO-TOUR a. s.
 76. METROSTAV a. s.
 77. GECO TABAK a. s.
 78. LINET spol.s r.o.
 79. JANEK spol.s r.o.
 80. ASE spol.s r.o.
 81. ODĚVNÍ PODNIK a. s.
 82. XAVERGEN a. s.
 83.  ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ

A ROZVOJOVÁ BANKA a. s.
 84. LENOVO TECHNOLOGY B.V. organizační složka
 85. PRAŽSKÁ ENERGETIKA a. s.
 86. LIRA, OBRAZOVÉ LIŠTY A RÁMY, a. s.
 87. PRAŽSKÉ SLUŽBY a. s.
 88. GRADA PUBLISHING a. s.
 89. RUDOLF JELÍNEK a. s.
 90. GRUND a. s.
 91. MSA a. s.
 92. VIAMONT a. s. 
 93. METRO ČESKÁ REPUBLIKA a. s. 
 94. WAREX spol.s r.o. 
 95. VÍTKOVICE TOURS s. r. o. 
 96. LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s. r. o. 
 97. LG ELEKTRONICS CZ, s. r. o. 
 98. POVODÍ ODRY, státní podnik 
 99. ICZ a. s. 
 100. CANADIAN MEDICAL CARE, Česká republika spol. s r. o. 

P O Ř A D Í :
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sino, vždy produkovala hodnotná vína 
a ta, která Sicílii proslavila nejvíce. Pěs-
tování vinné révy tu bylo odjakživa.

Mladá vinařská společnost CTR, kte-
rá vybírá hlavní sklepy okresu Trapa-
ni a z nich ty nejlepší produkty, měla 
27. 11. 2008 v pražském hotelu Bosco-
lo Carlo IV. prezentaci řady vín Qala-
th. Qalath je ucelená řada jednoodrů-
dových kvalitních vín s chráněným ze-
měpisným označením a vína z této 
řady jsou k dostání v ČR pouze v pro-
dejnách skupiny COOP. V téměř 2500 
prodejnách skupiny COOP, které jsou 
po celé České republice, naleznete vý-
běr typicky sicilských vín z řady Qalath,
a to Cataratto IGT, Frappato IGT, Ne-
ro D´Avola IGT, Grecanico IGT za vel-
mi příznivou cenu.

K V A L I T A  V Í N  Z  T R A P A N I 
V  Č E S K É  R E P U B L I C E

Okres Trapani je „nejviničnějším“ 
okresem v Itálii, tedy oblastí Itálie s nej-
vyšším procentuálním podílem vinic. Ob-
last kolem Trapani, která mimo jiné za-
hrnuje i města Alcamo, Marsala a Petro-

V A L I T A V Í N Z T R A P A N I

prodává vína
ze Sicílie

prodává vína

Národní značkou kvality KlasA byly v Praze dne 11. 12. 2008 nově oceněny výrobky:

Velkopavlovické drůbežářské závody, a. s.,
Tovární 510/3, 691 06 Velké Pavlovice, tel.: 519 308 211, 519 308 240, fax: 519 308 229, e-mail: info@vpdz.cz, obchod@vpdz.cz, http://www.vpdz.cz

Tatarská 
omáčka

Je ochucená majonéza, která 
bez dalších úprav slouží jako 
příloha k hlavním jídlům. Je 

mírně tekoucí konzistence 
s minimálním podílem 

škrobových zahušťovadel. Její 
chuť je výrazná s přirozenou vůní 

zeleniny, s výrazným aromatem 
okurky v sladkokyselém nálevu.

Majonéza
Brněnka
Je přirozeně krémovité 
konzistence, bez 
gumového efektu, 
s jemnou vaječnou chutí 
s přirozeným aroma.
Používá se k výrobě 
různých druhů salátů,
ať zeleninových 
či masných.

Společnost VOMA, s. r. o., Uherský Brod 
získala významné ocenění

Státního zemědělského intervenčního fondu. 
Získala prestižní 1. místo

v soutěži o nejlepší marketingové využití 
značky KLASA pro svoje výrobky.

Diplom s tímto oceněním převzal od ředitele SZIF 
dne 10. prosince 2008 v Praze 

pan Miroslav Mahdalík,
jednatel společnosti VOMA, s. r. o.
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CO JE DŮVODEM
KE SPOLUPRÁCI

Především je to obdobná struktu-
ra regionálního působení jednotlivých 
družstev a Agrární komory ČR. Vý-
znamná je i trvalá podpora regionál-
ní potravinářské výroby včetně prvo-
výroby ze strany spotřebních družstev. 
A třetím důvodem je vzájemná mož-
nost podpory ryze české produkce, 
a to i v návaznosti na podporu skupiny
COOP, největšího ryze českého ob-
chodního řetězce.

CO PŘINESL ANKETNÍ 
PRŮZKUM

„Dnes už víme, kam upřít pozor-
nost nejdříve. Například 15 spotřeb-
ních družstev uvedlo konkrétní po-
čet regionálních dodavatelů, jejichž 
sortiment se prodává v družstev-
ní obchodní síti. Někteří dodavate-
lé jsou považováni za významné, ji-
ní za středně významné, některým 
příliš velký význam přikládán není. 
Je zajímavé, že Obchodní družstvo 
Konzum Ústí nad Orlicí nakupuje 
u největšího počtu dodavatelů regio-
nálního charakteru (tj. 51 subjektů), 
přičemž všechny dodavatele považu-
je družstvo za významné. Obdobně si 
cení této kategorie dodavatelů Jedno-
ta Zábřeh na Moravě (16 z 20 ozna-
čeno jako významní dodavatelé). Vel-
ký význam regionálním dodavatelům je 
přikládán také v Jednotě, spotřebním 
družstvu České Budějovice (uvedeno 
9 firem, z toho 4 označeny za význam-
né). A rovněž se sortimentem těchto 
dodavatelů se musí pracovat, tady jsou 
ještě rezervy. Detailní průzkum napří-
klad ukázal, že až na některé výjimky 
zatím neexistuje výrazná podpora pro-
deje výrobků regionálního charakteru 
ze strany Agrární komory – zde je velký 
prostor pro zlepšení,“ uvedl Juračka. 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ 
POTRAVINÁŘSKÝ VÝROBEK 

„CHUTNÁ HEZKY, JIHOČESKY“
Dá se ale říci, že je to region od re-

gionu různé a například regionální ag-
rární komora v Českých Budějovicích 
v čele s ředitelkou Hanou Hricovou 
je naopak příklad, jak by to mělo být. 
Tam je podpora komory maximální.

„Úspěšnou spolupráci mezi agrár-
ním sektorem a obchodníky při pod-

poře prodeje regionálních výrobků je 
možné již v současnosti dokumento-
vat na příkladech z jihočeského kra-
je,“ dodal Juračka „Jednota, spotřeb-
ní družstvo České Budějovice, vnímá 
partnerství s Agrární komorou jihočes-
kého kraje na projektu „Chutná hezky, 
jihočesky“ jako aktivitu ve prospěch zá-
kazníků, protože jim chce nabízet nej-
čerstvější a biologicky hodnotné potra-
viny známého původu od regionálních 
výrobců. Projekt byl realizován za pod-
pory Jihočeského kraje pod záštitou 
hejtmana Jihočeského kraje a Minis-
terstva zemědělství ČR. Cílem je šíře-
ní dobrého jména jihočeských výrobců 
potravin,“ uvedl Pavel Primus, náměs-
tek pro obchod ze spotřebního druž-
stva Jednota České Budějovice.

Výrobky oceněné v soutěži „Chutná 
hezky, jihočesky“ nabízejí zákazníkům 
i supermarket Terno České Budějovi-
ce a prodejny Trefa. Více o projektu na 
www.chutnahezkyjihocesky.cz.

PROJEKT PODPORY 
REGIONÁLNÍCH DODAVATELŮ 

„Z NAŠEHO REGIONU“
„Další formou podpory výrobků 

od regionálních dodavatelů je projekt 
„Z našeho regionu“. Jednota, spotřební 
družstvo České Budějovice, se v rámci 
marketingového plánu pro supermarke-
ty Terno a prodejny Trefa zaměřuje na 
podporu regionálních dodavatelů jako 
na jednu z jedinečných konkurenčních 
výhod. Podpora regionálních dodava-
telů bude realizována pod hlavičkou lo-
ga „Z našeho regionu“. Chce tak využít 
marketingový potenciál, daný neopako-
vatelností přírodních podmínek a tra-
dicí produkce zemědělských produktů 
a dalších výrobků. 

Ze začátku bude projekt „Z našeho 
regionu“ realizován a odzkoušen v re-
gionu jižních Čech, konkrétně v su-
permarketu Terno České Budějovice. 
V další fázi počítá Jednota České Budě-
jovice s podporou regionálních doda-
vatelů také v dalších regionech, ve kte-
rých provozuje supermarkety Terno,“ 
vysvětluje Primus. 

PŘÍKLADY PROBÍHAJÍCÍ 
SPOLUPRÁCE V DALŠÍCH 

REGIONECH 
Dalším příkladem již probíhající pod-

pory spotřebních družstev v prodeji re-

gionálních výrobků je účast supermar-
ketu Terno v Hradci Králové v projektu 
„Potravinář a potravina královéhradec-
kého kraje“. Jednota Vsetín spolupra-
cuje na aktivní podpoře prodeje regio-
nálních potravin se svým hlavním doda-
vatelem mléčných výrobků Mlékárnou 
Valašské Meziříčí a také formou setkání 
s prvovýrobci, zástupci zemědělských 
družstev. Skupina COOP má samo-
zřejmě zájem podporovat tyto příklady 
úspěšné spolupráce mezi spotřebními 
družstvy a agrárním sektorem a usilo-
vat o rozšíření této spolupráce v dalších 
spotřebních družstvech a regionech.

PLÁNY COOP DO BUDOUCNA
Jde například o společné pořádání 

společných marketingových akcí s Ag-
rární komorou na podporu regionál-
ních výrobků a výrobců. V této oblasti 
mají spotřební družstva jedinečnou pří-
ležitost, jak se odlišit od globálně půso-
bících obchodních společností, a tuto 
odlišnost srozumitelně sdělovat svým 
zákazníkům. Samozřejmě je to i pokra-
čování ve výše zmíněných projektech 
a soutěžích. Obchodní družstvo KON-
ZUM Ústí nad Orlicí uvažuje o pod-
poře prodeje výrobků oceněných jako 
„Mls pardubického kraje“ a případně 
regionálních výrobků z celorepubliko-
vého projektu Asociace regionálních 
značek (viz http://domaci-vyrobky.cz). 
Další spolupráce se může rozvinout 
formou informačních plakátů v prodej-
nách, jasným označením regionálních 
výrobků, větší podporou těchto výrob-
ků v letácích apod. 

Konkrétní představu, jak dál pod-
porovat prodej regionálních výrob-
ků, má i Jednota České Budějovice. 
Půjde například o zalistování a vede-
ní v sortimentu vybraných regionál-
ních výrobků ze strany družstva, je-
jich podpora v letácích a při prezen-
taci zboží na prodejní ploše. V rámci 
podpory regionálních dodavatelů bu-
de Jednota České Budějovice podpo-
rovat regionální dodavatele také mar-
ketingovou kampaní šitou na míru pro-
jektu „Z našeho regionu“, a to formou 
velkoplošné reklamy (plachty, billboar-
dy), inzerce a PR aktivit, rozhlasové re-
klamy, tiskovin, in-store televize apod. 
Samozřejmostí je spolupráce na tře-
tím ročníku soutěže o nejlepší potra-
vinářský výrobek „Chutná hezky, jiho-
česky“ v roce 2009. Vítána bude při-
tom spolupráce Agrární komory ČR, 
např. formou prezentování družstva 
v jejich vlastních marketingových ak-
tivitách či spolufinancováním marke-
tingových aktivit spotřebních druž-
stev, členů skupiny COOP, zapojených 
do podpory prodeje regionálních vý-
robků.

Aktivní spolupráce mezi Agrární komorou ČR
a spotřebními družstvy odstartována

O SKUPINĚ COOP

COOP je obchodní značkou spotřebních družstev. V České republice tvoří 
skupinu COOP 59 spotřebních družstev sdružených ve Svazu českých a mo-
ravských spotřebních družstev (SČMSD), dvě nákupní centrály (COOP Cen-
trum se sídlem v Praze a COOP Morava se sídlem v Brně) a také Manažer-
ský institut COOP, jedenáct středních škol a dceřiné společnosti SČMSD ja-
ko např. Czech Rent a Car, která v České republice provozuje formou frančízy 
půjčovnu automobilů EUROPCAR.

Česká a moravská spotřební družstva provozují dohromady cca 3 000 pro-
dejen, s celkovou prodejní plochou 400.000 m2 a zaměstnávají celkem 16 000 
lidí. Více než 400 prodejen je začleněno do řetězců COOP TUTY, COOP TIP, 
COOP TERNO, COOP DISKONT a COOP STAVEBNINY. Skupina COOP 
(51 spotřebních družstev provozujících obchodní činnost) realizovala v roce 
2007 celkový maloobchodní obrat ve výši 27,3 miliardy korun, což je o 5,7 % 
více než v roce předchozím.

Nákupní centrála COOP Centrum družstvo, držitel Národní ceny ČR za 
jakost 2007, byla založena v roce 1993 s cílem sjednotit nákupní aktivity spo-
třebních družstev. Objem integrovaných nákupů členských spotřebních druž-
stev, uskutečňovaných prostřednictvím COOP Centra, se každoročně pohy-
buje okolo 10 miliard korun. COOP Centrum je tak dlouhodobě největší ryze 
českou nákupní centrálou v České republice. Převážná část nákupu se sou-
střeďuje do oblasti potravin a zboží denní potřeby. Nákupní centrála COOP
Morava, s. r. o., založená v roce 1992 moravskými spotřebními družstvy, rea-
lizuje výkony na vlastní účet v celkovém objemu 4 miliard ročně.

Spotřební družstva existují více než 160 let. V současnosti působí jako ná-
rodní sítě po celém světě. V Evropě je COOP jedničkou  v prodeji potravin ve 
Švýcarsku, Itálii a Finsku a silnou pozici má např. také na Slovensku, ve Vel-
ké Británii, USA, Kanadě a v Japonsku.

Manažer pekárny Znojmo Josef Škoda s pohárem 
a jedinou dochovanou podobiznou Františka Serafína
Odkolka, zakladatele značky Odkolek.

V září loňského roku se dohodli představitelé Agrární komory ČR a spo-
třebních družstev na vytvoření prostoru pro aktivnější a efektivnější spo-
lupráci. „Byla nabídnuta spolupráce všem krajským, regionálním a okres-
ním pracovištím Agrární komory ČR a všem místně příslušným spotřebním 
družstvům. Formou dotazníku byla celoplošně zmapována stávající úroveň 
spolupráce, možnosti jejího rozšíření a byly učiněny první vzájemné kon-
takty na regionální, resp. okresní úrovni,“ říká Zdeněk Juračka, předseda 
Svazu spotřebních družstev Čech a Moravy.

Eugenie Línková

výsledky byly hodně vyrovnané. Za Znojmem se umístily 
na stupních vítězů pekárny Brno a Karviná.

„Jsem velmi spokojený,“ uvedl Josef Škoda, manažer 
pekárny Znojmo. „Je to ocenění všech pracovníků ve 
Znojmě, kterým patří velký dík. Stejné poděkování pat-
ří ale také vedení společnosti za významné investice do 
modernizace pekárny, zejména pak za novou chlebovou 
linku.“ 

Ve společnosti byla založena nová tradice vyhlašová-
ní pekárny roku, navazující na dlouholetou tradici znač-
ky Odkolek. Vyhlášeni byli i zaměstnanci roku v pekár-
nách, kteří obdrželi Výuční list Františka S. Odkolka. 
Sága rodu Odkolků, kteří si právem zasloužili označe-
ní „nejznámější výrobci mouky a pekařských výrobků 
v Čechách“, přetrvává i ve 21. století. Delta a Odkolek 
jsou dnes nejznámějšími pekárenskými značkami v Čes-
ké republice.

Jaroslav Pomp
ředitel pro vztahy s veřejností /

 PR Director
UNITED BAKERIES a. s.

Cena
Františka
S. Odkolka
pro Znojmo

Historicky prvním držitelem Ceny Františka Serafí-
na Odkolka pro pekárnu roku v největší středoevrop-
ské pekárenské skupině United Bakeries se stali pe-
kaři ze Znojma. Putovní pohár, který nese jméno nej-
slavnějšího českého pekaře, převzal v Praze z rukou 
výkonného ředitele Jana Jedličky manažer pekárny 
Znojmo Josef Škoda.

V Praze hodnotila šestnáctičlenná komise odborníků 
kvalitu chlebů Šumava 1200 g a libovolné výrobky z jed-
notlivých pekáren. A zejména libovolné výrobky potvr-
dily invenci pekařů ve všech pekárnách United Bakeries, 

Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR při svém projevu. Ing. Zdeněk Juračka, předseda 
Svazu spotřebních družstev Čech a Moravy (druhý zleva)
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Na 5 otázek odpovídá:

Ing. Václav Bašek, CSc.,
ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Praha

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

1.  Výzkum a informatika v oblasti ekonomiky zemědělství a potravi-
nářství má u nás bohatou tradici. Ne všechny instituce zabývají-
cí se touto problematikou však dnes existují. V horizontu posled-
ních dvaceti let však Váš ústav navazuje na několik předchozích 
organizačních složek a od července roku 2008 je jedinou příspěv-
kovou organizací resortu zemědělství, která má na starosti eko-
nomiku i informatiku pro všechna resortní odvětví, tedy i potra-
vinářský průmysl. Mohl byste popsat genezi celého tohoto vývoje 
a sdělit, proč právě k poslední fúzi někdejšího Výzkumného ústa-
vu zemědělské ekonomiky a Ústavu zemědělských a potravinář-
ských informací došlo? 

Rád bych zdůraznil, že náš ústav má skutečně dlouholetou tra-
dici. V roce 2007 tomu bylo právě devadesát pět let, co byly polo-
ženy základy pro vznik nejstaršího výzkumného pracoviště v rám-
ci ČR. Výnosem vídeňského Ministerstva orby zahájila dne 1. 12. 
1912 činnost účetnická kancelář pod názvem „Ústav pro zeměděl-
ské účetnictví českého odboru Zemědělské rady pro Království 
české“. Postupně docházelo k rozšíření jeho funkcí, což následně 
vedlo ke zřízení „Zemědělského ústavu účetnicko spravovědného“ 
(v r. 1919). Ústav pod různými názvy fungoval i po celé válečné 
a poválečné období. V souvislosti s rokem 1989, rozpadem fede-
rativního uspořádání Československé federativní republiky k 31. 
12. 1992 a potřebou zeštíhlit agrárně ekonomický výzkum vznikl
k 1. 1. 1993 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky se zkrat-
kou VÚZE. VÚZE vznikl z Českého institutu agrární ekonomi-
ky a z Výzkumného ústavu ekonomiky zemědělství a výživy. Dále 
pak z rozhodnutí Ministerstva zemědělství došlo nejprve ke změ-
ně názvu a pak s platností od 1. 7. 2008 ke sloučení bývalého Vý-
zkumného ústavu zemědělské ekonomiky a Ústavu zemědělských 
a potravinářských informací do Ústavu zemědělské ekonomiky 
a informací. V preambuli k návrhu na sloučení obou příspěvko-
vých organizací je konstatováno, že cílem je vytvořit vědecko-vý-
zkumné, servisní a poradenské centrum plnící funkci výzkumné-
ho pracoviště v oboru „Zemědělská ekonomika“, poskytující ne-
zbytné servisní služby podle potřeb státní správy a odpovědné za 
metodické řízení odborného poradenství. Podle přijaté koncepce 
je sledován záměr propojit agrárně ekonomický výzkum bývalého 
ekonomického pracoviště Výzkumného ústavu zemědělské ekono-
miky s poradenskou činností organizovanou bývalým Ústavem ze-
mědělských a potravinářských informací. Očekává se, že výsledná 
struktura základních činností nového ústavu by se tak měla stát 
nositelem synergických efektů plynoucích z úzké spolupráce mezi 
tvůrčími a informačními pracovníky na straně jedné a pracovníky 
poradenské služby na straně druhé. Je zřejmé, že období necelé-
ho půl roku, po kterém nový ústav funguje, je nedostačující k reál-
nému zhodnocení, zda se daný záměr daří plnit, ale v každém pří-
padě nechybí vůle velké většiny pracovníků nového ústavu přispět 
k naplnění daných cílů.

2.  A jak dnes tento „nový ústav“ pracuje a co je jeho rozhodující ná-
plní? A vystačí si ekonomicky s finančními prostředky získanými 
od státu, nebo má také zdroje získané placenými službami kon-
krétních zákazníků, případně finance získané z přímých grantů 
bez účasti ministerstva?

Se založením Ústavu zemědělské ekonomiky a informatiky se 
podstatně rozšířily pracovní aktivity nově vzniklého ústavu. Kro-
mě tradiční výzkumné činnosti ve vědním oboru „Zemědělská 
ekonomika“ a zabezpečení odborného servisu pro Ministerstvo 
zemědělství a orgány státní správy se zásadně posílily informač-
ní složky ústavu a prohloubila poradenská činnost. Výzkumné 
aktivity se soustřeďují na řešení výzkumného záměru „Analý-
za a vyhodnocování možností trvalé udržitelnosti zemědělství 
a venkova v podmínkách Evropského modelu zemědělství“, dále 
na řešení výzkumných projektů v rámci Národní agentury pro ze-
mědělský výzkum, pod známou zkratkou NAZV, a na spoluúčast 
při řešení deseti mezinárodních projektů realizovaných v sou-
stavě šest Rámcového programu vědy a výzkumu. Do činnos-
ti našeho ústavu spadá provozování specializované zemědělské 
knihovny včetně následných činností souvisejících se zpracová-
ním fondů, s knihovními a informačními službami, se zabezpe-
čením metodické činnosti a se zajišťováním webové informační 
služby pro zemědělství a potravinářství. Ústav rovněž odpovídá 
za metodickou a organizační činnost v rámci státního poraden-
ství a resortního vzdělávání a daným činnostem poskytuje in-
formační podporu. Významné jsou rovněž vydavatelské služby, 
kdy na objednávku ať již zřizovatele, či ostatních zájemců o tyto 
služby tiskne ústav potřebné informace, odborné časopisy a ji-
né publikace.

Ústav plní funkci kontaktního pracoviště „Zemědělské účetní 
datové sítě“, označené jako FADN CZ, z hlediska potřeb „Gene-
rálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj“ a každoročně publi-
kuje hospodářské výsledky z výběrového šetření více jak šestnáct 
set podniků zařazených do této sítě.

Pokud jde o finanční krytí všech požadovaných aktivit zřizo-
vatelem, tedy Ministerstvem zemědělství, je zabezpečeno v rám-
ci příspěvku, přičemž tyto zdroje jsou každoročně navyšovány 
o prostředky získané z hospodářské činnosti. Podíl těchto pro-

o stavu zemědělství České republiky“ a každoroční monitoring 
a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky České re-
publiky pro OECD a WTO. Důležité je také využívání modelové-
ho aparátu pro vyhodnocení regionálních dopadů opatření SZP 
na české zemědělství, například konkrétně na vývoj ekonomik vy-
braných agrárních komodit za období po vstupu naší země do Ev-
ropské unie.

Další důležitou naší prací je zpracování detailních analýz k eko-
nomické výkonnosti zemědělských podniků, k vývoji nákladů 
a rentability, pak i návrhy a stanoviska k vymezení méně přízni-
vých oblastí, označovaných zkratkou LFA, k podmínkám posky-
tování plateb či o variantní výpočet sazeb pro tyto oblasti a také 
každoroční zpracování analýz k vývoji českého agrárního zahra-
ničního obchodu včetně „Ročenky Agrárního zahraničního ob-
chodu“. Náš ústav se věnuje řadě analýz. Jsou to například přípra-
vy podkladů souvisejících s českým předsednictvím v Radě Evrop-
ské unie, konkrétně se např. jedná o sledování a analýzy stanovisek 
členských států k navrhovaným reformním krokům, analýzy do-
padů jednotlivých opatření v rámci přijatého „Programu rozvoje 
venkova“ a analýzy nových přístupů k implementaci agroenviron-
mentálních opatření. Nesmím zapomenout na provoz specializo-
vané knihovny podle § 13 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách 
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informač-
ních služeb, ve znění pozdějších předpisů, a v rámci této činnosti 
získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování odborné li-
teratury a dalších forem dokumentových nebo datových informa-
cí z oblasti zemědělství a potravinářství. 

Jednou z klíčových činností našeho ústavu je informatika. S ní 
souvisí zajišťování přístupnosti, obsluha a údržba vybraných dato-
vých souborů veřejné části státního informačního systému v gesci 
Ministerstva zemědělství. A pak také transfer odborných zeměděl-
ských, potravinářských a příbuzných informací, zejména účelová 
vydavatelská a nakladatelská činnost, dále služby prezentačního 
a propagačního charakteru, vzdělávací činnost a služby souvisejí-
cí, včetně služeb polygrafických. 

A pak je to zabezpečování činností kontrolního a metodické-
ho orgánu poradenství, správy a vedení Registru poradců a im-
plementace Strategie celoživotního učení v sektoru zemědělství 
a rozvoje venkova včetně oblasti počátečního odborného vzdě-
lávání a vzdělávání zaměstnanců státní správy resortu. Za velmi 
užitečnou považuji metodickou a informační podporu poraden-
ského systému Ministerstva zemědělství pro oblasti zemědělství 
a rozvoje venkova.

Z celého přehledu o naší činnosti je zřejmé, že hlavní činnosti 
ústavu jsou velice diferencované a výběr je široký. Čtenáře budou 
především zajímat výzkumná témata z oblasti ekonomiky potra-
vinářského průmyslu a ekonomiky výživy, která jsou určena pře-
devším pro Ministerstvo zemědělství, ale i pro Ministerstvo prů-
myslu a obchodu a další subjekty veřejné správy. Výzkum v daném 
oboru se zaměřuje především na sledování výkonnosti a efektiv-
nosti jednotlivých oborů potravinářského průmyslu. V této sou-
vislosti každoročně vydává Ministerstvo zemědělství ve spoluprá-
ci s našimi specialisty publikaci „Panorama potravinářského prů-
myslu“, charakterizující potravinářský sektor a jeho obory v rámci 
střednědobé časové řady. V oboru „Ekonomiky výživy“ jsou ana-
lyzovány rozhodující socio-ekonomické aspekty vývoje poptávky 
a spotřeby potravin. Souhrnné komplexní informace jsou násled-
ně základními východisky pro utváření jednotné a cílené výživové 
a potravinové politiky státu. Krátkodobé predikce vývoje spotřeby 
potravin umožňují výrobcům se lépe orientovat na trhu potravin, 
včetně možnosti posoudit konkurenceschopnost jednotlivých po-
travinářských oborů.

Problémem v oblasti výzkumu vývoje spotřeby potravin se jeví 
rozhodnutí Českého statistického úřadu zrušit od roku 2009 sta-
tistické šetření ke sledování celkové spotřeby potravin. Tyto úda-
je budou nepochybně chybět při charakteristice dosažené životní 
úrovně v komparaci s členskými státy Evropského společenství dis-
ponujícími vyspělou informační základnou.

4.  K řešení výzkumu a vědecké problematiky je nezbytné mít vynika-
jící odborníky. S několika Vašimi výzkumníky naše redakce trva-
le spolupracuje a my si jejich práce velice vážíme. Jak snadné je 
udržet kvalitního člověka ve Vašem ústavu? To když se dá obecně 
předpokládat, že v hospodářských funkcích by byl tento odborník 
asi lépe zaplacen. A jak snadné, či obtížné, je řešení generační 
výměny a výchovy nových pracovníků? 

Je zřejmé, že práce ve výzkumu vyžaduje odborně slušně eru-
dované pracovníky, dobře jazykově vybavené a schopné písemně 
se vyjádřit formou, která je pro daný obor obvyklá. Nástupní plat 
na úrovni zhruba patnáct tisíc korun je v současnosti i jen pro ab-
solventy nepřijatelný, takže v konkurenci s ostatními nabídkami 
z atraktivnějších oborů na úrovni minimálně dvacet tisíc i málo 
atraktivní. Připomínám, že na zapracování a získání určité odbor-
né erudice i pro velmi schopného pracovníka nutno odhadem po-
čítat s pětiletým obdobím.

Konkrétní situace v oblasti náboru mladých pracovníků pak vy-
padá tak, že do ústavu nastupují pracovníci, resp. pracovnice, kteří 
si řeší problém vykázat nezbytnou praxi jako podmínku pro přijetí 

Ing. Václav Bašek, CSc.
Narozen 3. 8. 1946 v Kolíně. Sestra Ivanka, žije od roku 1969 
v Belgii. Jeho otec Václav Bašek, zemědělec v Benešovicích 
u Přelouče. V roce 1966 maturoval na Střední zemědělské 
technické škole v Chrudimi. V roce 1971 ukončil studia na 
provozně-ekonomické fakultě VŠZ v Praze. V roce 1970 ná-
stup do zaměstnání – katedra řízení PEF-VŠZ Praha, odbor-
ný asistent. V roce 1978 Pražské cukrovary, n. p., podniko-
vé ředitelství Čakovice, 1980 cukrovarnický průmysl, koncern 
Praha, GŘ ekonomický úsek. Od r. 1983 vědecký pracovník – 
Výzkumný ústav ekonomiky zemědělství a výživy Praha. 1990 
FMZVž a pak FMH – ředitel odboru zemědělské ekonomiky 
a financování. 1993 Kreditní a průmyslová banka Praha, ze-
mědělská divize. 1994 VÚZE Praha, ekonomický náměstek 
ředitele a od října 2007 ředitel VÚZE a po sloučení s ÚZPI 
od 1. 7. 2008 ředitel ÚZEI.

Koníčky: sport, rekreační cyklistika, rybolov.

Manželka Jarmila, syn Pavel a dcera Iva.

středků na celkových zdrojích našeho ústavu kolísá mezi pěti až 
deseti procenty v závislosti na uzavřených smlouvách spadajících 
do hospodářské činnosti a počtu získaných mezinárodních gran-
tů. Přitom zisk z jiné činnosti je zpětně využíván ve prospěch hlav-
ní činnosti.

3.  Bylo by tedy namístě uvést konkrétní úkoly, které v současnosti 
Vás ústav řeší. A mohl byste akcentovat zejména pracovní nasa-
zení Vašeho ústavu, která jsou zaměřena zejména na problemati-
ku potravinářského průmyslu a výživy lidí? 

Konkrétní úkoly našeho ústavu jsou plněny jednak v rámci zá-
vazných tematických úkolů, ale v nemalé míře i v souvislosti s ope-
rativními úkoly zadávanými zřizovatelem. Jmenovitě v této sou-
vislosti se jedná o každoroční zpracování podkladů pro „Zprávu 



Potravinářský zpravodaj 1 / 2009  rozhovor – informace / 11 

do atraktivnějších zaměstnání a nespojují svoje perspektivy s prací 
ve výzkumu. A protože ústav nemůže nabídnout byt, jedná se ob-
vykle o Pražáky či absolventy, kterým se podařilo nějakým způso-
bem vyřešit bytový problém. Tím chci také konstatovat, že mimo-
pražských nabídek není příliš mnoho. Do ústavu nastoupila i celá 
řada absolventek a z nich některé i výborně jazykově vybavené, ale 
mnohé z nich odešly, ať již na mateřskou anebo za pracovní příle-
žitostí s bytem. Řada mladých pracovníků v rámci svých pracov-
ních příležitostí a většinou slušně ovládajících angličtinu odešla 
za prací do zahraničí. Na jedné straně nás těší, že bývalí naši ko-
legové pracují např. v OECD nebo Světové bance, ale přináší nám 
to problém neustálé obnovy pracovního kolektivu.

I když výše platu není jediným kritériem atraktivnosti toho kte-
rého zaměstnání, mladá generace má aktuálně mnohem více pří-
ležitostí se uplatnit a konec konců situace našeho ústavu není zda-
leka specifická, ale spíše potvrzením všeobecného nezájmu, resp. 
malého zájmu o práci ve výzkumu.

Závěrem bych chtěl připomenout, že po mém nástupu do funk-
ce ředitele došlo v části bývalého Výzkumného ústavu zemědělské 
ekonomiky k výraznému omlazení pracovníků ve vedení jednotli-
vých odborů a oddělení. Takže bych chtěl zdůraznit, že již dlou-
hodobě děláme vše pro to, abychom vychovávali mladší generaci. 
U nás mají ve výchově „zelenou“. Bohužel, máme zkušenosti, že 
samotné mládí bez vlastního usilování o přechod z pracovníka vě-
dy a výzkumu k vědecko-výzkumnému pracovníkovi je procesem, 
kterým je ochotna projít jen relativně velmi malá část pracovníků. 
Ti, kteří tímto procesem prošli, včetně zapojení do různých domá-
cích výzkumných a hlavně mezinárodních projektů, dnes zastávají 
v ústavu významné funkce.

5.  Váš život nebyl v počátcích nijak snadný, neboť jste syn vystěho-
vaného sedláka. A to nebylo v padesátých a šedesátých letech ni-
jak snadné pro mladého člověka, který chtěl studovat. Mohl bys-
te o své minulosti a o cestě k odborné a vědecké práci trochu 
povyprávět? A i já rád akcentuji, že jste pracoval několik let v po-
travinářském průmyslu, a to v cukrovarnickém oboru. A jak hod-
notíte svoji nynější pozici, když vím, že v tomto ústavu pracuje-
te již dvacet pět let, tedy „od píky“? Vidíte ve Vaší nynější pozici 
i kousek spravedlivého zadostiučinění? 

Víte, nešlo samozřejmě jen o můj život. Mladý člověk, i když cí-
tí křivdu, tak ve věku čtrnácti či patnácti let si říká, že ono se to 
nějak zlepší a bude lépe. Horší byla tato doba pro rodiče, kteří se 
museli několikrát nuceně stěhovat a hledat si novou práci, proto-
že byli prohlášeni za kulaky, propagandou vnímané jako zlotřilec 
a gauner. A tak už člověk od mládí věděl, že nesmí na veřejnos-
ti mluvit o tom, že se doma poslouchá rádio Svobodná Evropa či 
Hlas Ameriky. Přes toto obtížné období, kdy o vašem dalším stu-
diu či bytí rozhodoval takzvaný třídní původ, nám rodiče vytvoři-
li pevné rodinné zázemí. A nenarušilo ho ani absurdní obvinění 
a následné uvěznění otce a posléze i matky. Snad i proto jsem měl 
motivaci v základní škole, učňovské škole, pak na střední země-
dělské škole a posléze i na vysoké škole úspěšně studovat. Bylo to 
i tím, že získat možnost vůbec studovat nebylo pro mě ani trochu 
jednoduché, a snad proto jsem absolvoval všechny typy škol teh-
dejší školské soustavy.

Určité politické uvolnění a posléze i podpora Provozně ekono-
mické fakulty na tehdejší Vysoké škole zemědělské mi umožnilo 
získat i vědeckou hodnost na katedře řízení pod vedením prof. Vla-
dimíra Pilíška, kde jsem následně působil jako odborný asistent 
do r. 1978. V tomto roce jsem řešil problém s bytem a nastoupil 
jsem do Pražských cukrovarů a v cukrovarnickém průmyslu jsem 
působil pět let.

V roce 1983 jsem byl přijat na místo vědeckého pracovníka do 
tehdejšího Výzkumného ústavu ekonomiky zemědělství a výživy 
se zaměřením na problematiku řízení a ekonomiky potravinářské-
ho průmyslu a jeho oborů. Teprve po revoluci se plně otevřel pro-
stor k uplatnění i pro ty, co nebyli členy KSČ. A další uplatnění 
jsem našel na Federálním ministerstvu zemědělství a výživy a po 
jeho zrušení v zemědělské divizi Federálního ministerstva hospo-
dářství. Porevoluční doba byla velmi hektická, pracovní nasazení 
enormní a rád vzpomínám na své spolupracovníky a jejich elán.

Po rozpadu federace a krátkém působení v bankovním sekto-
ru jsem se vrátil do výzkumu jako ekonomický náměstek ředitele 
Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky. I z této pozice jsem 
ale vývoj v potravinářském průmyslu pozorně sledoval a s kolegy 
v ústavu na této problematice spolupracoval.

Víte, těžko mluvit o zadostiučinění, když se stanete ředitelem 
významného ústavu. Beru to spíše jako ocenění mé dlouholeté prá-
ce zejména ve výzkumu, ale i v rámci státní správy a jsem rád, že 
to tak vnímají i moji spolupracovníci v ústavu.

Vzhledem k tomu, že toto číslo vychází v prvních dnech ro-
ku 2009, přeji všem čtenářům Potravinářského zpravodaje pevné 
zdraví, štěstí, spokojenost v osobním životě a hodně pracovních 
úspěchů v nadcházejícím roce.

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

V médiích napříč obory se v poslední době ve všech 
pádech skloňuje ekonomická krize, která již pomalu při-
chází i do České republiky. Nutno přiznat, že před firma-
mi stále více nabývá na důležitosti strategické plánování 
a optimalizace chodu společnosti. Součástí takovýchto 
kroků bývá většinou i krácení výdajů na ty nejnutnější. 
Často ale hrozí nebezpečí přílišného úbytku prostředků 
pro klíčové aktivity firmy. Mezi ně nepochybně patří také 
podpora budoucích obchodů, budování nových kontaktů 
a podobně, zkrátka propagace firmy. 

Neopomenutelnou součástí marketingového mixu moder-
ní, evropsky konkurenceschopné firmy je mezi dalšími akti-
vitami také účast na veletrhu. Nejde však již o tradiční mo-
del kontraktačního veletrhu, jaký známe z konce minulého 
století. 

V prvé řadě jde o jasný trend, který moderní odborný vele-
trh charakterizuje v daleko širším kontextu než „pouze“ uza-
vření kontraktů přímo na stánku. Přímý „byznys“ samozřej-
mě nemizí, ovšem není již jediným přínosem pro vystavova-
tele. Jde především o budování a posilování prestiže, získávání 
nových osobních kontaktů, které internet či inzerce v tisku 
neposkytne. Dále je to samozřejmě prezentace společnosti
a jejích produktů, novinek či budoucích projektů ve srovnání 
s konkurencí. V neposlední řadě má moderní veletrh ambici 
obohacovat odbornost zástupců zúčastněných firem či odbor-
ných návštěvníků nejen prezentací novinek v oboru, ale také 
kvalitním doprovodným programem, který účastníkům poskyt-
ne hodnotné aktuální informace a možnost otevřené diskuse 
daných témat se špičkovými odborníky.

Právě takovým projektem moderního střihu je mezinárodní 
veletrh potravinářských, obalových a tiskařských technologií 
FOR 3P, který se uskuteční ve dnech 15.–17. 4. 2009 v Praž-
ském veletržním areálu Letňany.

S blížícím se termínem konání veletrhu FOR 3P je čím dál 
více zřejmé, že organizátoři to myslí s kvalitou skutečně váž-
ně. Ve spojitosti s připravovanou akcí se skloňuje odbornost 
ve všech pádech. 

K již dříve prezentovaným doprovodným akcím (worksho-
py na téma RFID, Brand protection, Bio2) přibyl další atrak-
tivní seminář s názvem Průmyslový a obalový design. Při té-
to příležitosti přizvali organizátoři doprovodného programu 
k exkluzivní spolupráci Unii profesionálních designérů a Vel-
vyslanectví Nizozemského království. Cíl je zřejmý: zajiště-
ní špičkových odborníků v oboru z České republiky a z Ho-
landska. Otázka průmyslového a obalového designu je dlou-
hodobě velice aktuální, dá se říci, že z hlediska zákaznických 
preferencí klíčová. Očekávaná výměna zkušeností a diskuse 
současných tuzemských i evropských trendů je tedy tou nej-
lepší pozvánkou k účasti.

Aktuální informace o přípravě veletrhu FOR 3P s místem 
konání v Pražském veletržním areálu Letňany, o doprovod-
ném programu a také podmínky účasti pro vystavovatele jsou 
pro Vás k dispozici na stránkách www.for3p.cz, kde je možno 
využít komfortu elektronicky vyplnitelných přihlášek.

Závěrem si přípravný tým veletrhu FOR 3P dovoluje po-
přát čtenářům Potravinářského zpravodaje do nového roku 
mnoho štěstí, zdraví, úspěchů, prosperity a dobrých rozhod-
nutí.

FOR 3P – nový veletrh 
s moderní tváří

Potravinářská
Revue

je plnobarevný časopis
pro výživu, výrobu potravin a obchod.

Budeme velmi rádi, když v něm naleznete
pro Vás užitečné a odborné informace,
ale i poučení z ostatních oborů činností,

jež s problematikou
potravin souvisejí.

Nové číslo časopisu vyjde 3. února 2009!

www.agral.cz
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Dočetl jsem se 
v Zemědělci, že 
jsme v současné do-
bě svědky bezpre-
cedentní krize cho-
vu mléčného skotu, 
jednoho z pilířů ag-
rární soustavy.

Mlékárenský prů-
mysl potřebuje mlé-
ko, aby byl schopen 
vyrábět mlékáren-
ské výrobky, které 

jsou jednou ze základních potravin celé naší 
populace.

Koho by taková prohlášení o bezprecedent-
ní krizi nevyděsila? Vždyť se opakují několikrát 
do roka už celých 18 nebo 20 let!

Když se podíváte bez emocí na vývoj výroby 
mléka, dojivosti, počtu dojnic, spotřeby mléka 
a ceny syrového mléka za posledních deset let, 
jedná se v delším časovém období, například ro-
ku, o konstantní průběh. V rozmezí jednoho ro-
ku bylo možno vždy předpovědět, jak dopadne 
průměr roku ve všech těchto základních ukaza-
telích. Ani rok 2008 se všemi turbulencemi na 
trhu nebyl výjimkou, průměrná cena mléka za 
rok bude mezi 8,70 a 8,80 Kč/l (bude tak his-
toricky nejvyšší, ale v zásadě stálý průběh křiv-
ky v delším časovém období nebude výrazněji 
narušen, stejně jako v minulých letech). Na zá-
kladě těchto čísel lze říci, že málokteré odvětví 
má tak stálý a očekávatelný průběh jako výroba 
mléka, jeho zpracování a spotřeba.

Vždy jsem byl na straně dodavatelů mléka, 
když zdůrazňovali, že jejich práce potřebuje 
delší časový horizont (to když v minulosti mě-
nily státní orgány podmínky půjček a úvěrů 
z roku na rok).

Už mnohokrát jsem napsal, že práce chova-
telů mléčného skotu je složitá, vážím si jí a opa-
kuji, že my, zpracovatelé mléka, považujeme 
chovatele mléčného skotu za své nejbližší spo-
lupracovníky a samozřejmě bez jejich mléka ne-
můžeme být. (Platí to i obráceně.)

Také jsem mnohokrát složil poklonu lob-
by Agrární komory, která léta úspěšně vytváří 
ovzduší katastrofy a umí získat novináře a čas-
to i veřejnost pro podporu svých aktivit, ačko-
li realita je jiná.

Konečným smyslem práce nás všech, výrob-
ců mléka a farem, mlékárenského průmyslu 
i obchodníků, (kteří jsou integrální součástí ce-
lého systému a bez nichž bychom měli výrobky 
ve skladech a ne u konzumentů), je spotřebitel. 
Jen on je také zdrojem všech finančních pro-
středků, které do systému plynou, ať už proto, 
že platí za zboží, nebo že platí daně, z nichž do-
stává zemědělství subvence (loni skoro 50 mi-
liard Kč).

Tak se podívejme na navrhovaná opatření 
Agrární komory – k odvrácení už 20 let hrozí-
cí katastrofy v sektoru mléka – z hlediska toho, 
co přinesou spotřebiteli (to jsme my všichni, co 
jíme sýry a jogurty a pijeme mléko).

A G R Á R N Í  K O M O R A 
N A V R H U J E : 

Vytvořit fond na financování podpůrných (čtu 
správně protestních?) akcí.

Nuže – zablokovat dálnice, magistrálu v Pra-
ze, nasypat brambory před ministerstvo a vylé-
vat před novináři mléko do kanálů za společ-
né peníze a znepříjemnit tak několik dní nám 
všem – čtu to správně? 

Provést průzkum trhu s cílem zjistit, kolik je 
na pultech dovezených výrobků.

Připravit akce proti obchodním řetězcům 
s nejvyšším podílem dovezených výrobků.

To má sloužit k tlaku na to, aby se výrobky 
ze zahraničí pokud možno nedovážely. To už 
jsme tu měli za socialismu – prostě ne zákaz-
ník, ale nějaký úředník za vás provede výběr. 
Proč to? Protože ty kritizované obchodní řetěz-
ce, bez nichž bychom nakupovali jako před ro-
kem 89, mají zahraniční výrobky za nízké ceny, 
a to se nám nelíbí. My bychom chtěli, když už 
vy, zákazníci, jste tak tupí, prodávat naše potra-
viny za vysoké ceny. A když to neumíte pocho-
pit vy, zákazníci, tak prostě na výběr mít nebu-
dete a je to.

V roce 2008 se řada farmářů rozhodla do-
dávat mléko do Německa. Teď vadí, když se 
sem z toho mléka dovezou sýry. Z prodeje mlé-
ka do Německa měli ovšem profit dodavate-
lé mléka, kdežto teď by to byl spotřebitel. Co 
kdybychom my, mlékárenské firmy, nakupova-
ly mléko v Německu – teď je tam leckde lev-
nější!

Připravit akce proti mlékárně, která platí nej-
nižší cenu.

Cena se určuje dohodou mezi prodávajícím 
a kupujícím. Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže dbá, aby tržní prostředí nebylo naru-
šeno. A teď tohle! Výrobní náklady mlékáren-
ských výrobků jsou dány z 80 % nákupní cenou 
mléka. Zamyslete se nad tím, spotřebitelé!

Jednat se zahraničními subjekty o přesunutí 
mléka do zahraničí.

Tak tedy – zahraniční mléčné výrobky ne, ale 
naše mléko k jejich výrobě do zahraničí ano. 
Qui bono? Cenu mléka u nás dnes ovšem urču-
je trh v Evropě, hlavně v Bavorsku a Sasku. Tam 
je ale mnohde nižší než u nás. A vůbec, nepřipa-
dá vám starost o naše mlékařství trochu farizej-
ská ve světle ideje dodávat mléko jinam, aby náš 

průmysl měl potíže? Pořád nás straší ztrátou so-
běstačnosti v potravinách a teď tohle!

Každému půl kila másla na Vánoce.
Proč ne, když to dárce zaplatí. Nakonec más-

lo je nejzdravější tuk ve výživě. S tímhle nápa-
dem souhlasím!

Tak tedy, vážení spotřebitelé, čtenáři a zákaz-
níci, i naši kolegové a spolupracovníci v země-
dělství:

Tržní prostředí v evropském kontextu, jehož 
součástí jsme si přáli být, je tou nejlepší záru-
kou, že my, spotřebitelé-zákazníci, dostaneme 
výběr zboží za akceptovatelné ceny. Nikdo ne-
chce prodávat tak drahé potraviny, aby mu klesl
prodej a zisk. Nebo si Agrární komora myslí, 
že ano? Že zahraniční řetězce nakupují špatné 
a drahé zboží ze zahraničí (odkud asi, když je 
to ten dravý nadnárodní kapitál?), ač mají mož-
nost koupit české a levné?

Jako závěr si dovolím citovat z plakátu, urče-
ného nám všem: Nechceme, aby škrty v země-
dělském rozpočtu dopadly na vás, spotřebitele, 
v podobě zvýšení cen potravin!

Přeložme to do reálné řeči: Připlaťte si z da-
ní na drahé potraviny!

Tak tedy: Vydržte, chovatelé mléčného sko-
tu, u své náročné práce, a dodávejte nám, mlé-
kárnám v České republice, kvalitní mléko, aby-
chom ho měli dost pro sýry a jogurty a mléko 
na českém trhu i na export do zahraničí. My si 
vážíme vaší práce a budeme při naší (také ná-
ročné) práci platit za vaše mléko ceny, které 
nám bude určovat konkurenční trh. A budeme 
se snažit sýrů, mléka a jogurtů prodat co nejvíc, 
abychom nám i vám zajistili budoucnost v na-
šich povoláních. Jak to říkal můj profesor na 
škole: Nasytit hladové je vznešený úkol.

Ing. Oldřich Obermaier

Připlaťte si z daní na drahé sýry
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Olomouc – První trvanlivé mlé-
ko v litrovém obalu firmy Tetra Pak 
se objevilo v České republice v ro-
ce 1988. V roce 1988 jej do malo-
obchodní sítě začala distribuovat 
olomoucká mlékárna OLMA, která 
disponovala jako první v tehdejším 
Československu vhodnou plnicí 
linkou. Dnes je UHT mléko v oba-
le Tetra Pak nejprodávanějším 

mlékem v ČR. Olomoucká OLMA
dodala na trh za 20 let historie 
takto zabaleného mléka více než 
1 mld. kusů. Momentálně se trvan-
livé mléko z olomoucké mlékárny 
objevuje v prodejnách pod znač-
kou Populár. 

První linku v Česku, která zača-
la využívat obal Tetra Brik Aseptic™ 

pro balení trvanlivého mléka, zprovoz-
nila v listopadu roku 1988 olomoucká 
mlékárna OLMA. V tehdejším Česko-
slovensku se tak zrodil fenomén, který 
změnil trh s mlékem. 

„První sériově plněné mléko do lit-
rového Tetra Briku byl velký okamžik 
pro místní trh. Postupem času se stal 
tento obal nejoblíbenější formou bale-
ní mléka a je tomu tak dodnes,“ říká 

obchodní ředitel OLMA, a. s., Jan 
Vařeka. Mlékárna OLMA zažila nej-
větší boom s tímto typem obalu v le-
tech 1993 a 1994. Dle výzkumu spo-
lečnosti GFK je z každých deseti lit-
rů prodaného mléka osm spadajících 
do kategorie trvanlivých mlék. Za 20 
let historie „krabicového mléka“ doda-
la OLMA svým zákazníkům více než 
1 mld. kusů. 

Samotný obal Tetra Brik™ naplně-
ný čerstvým mlékem se na českém tr-
hu poprvé objevil v roce 1986 v rámci 
spartakiády. Šlo o mini sérii s malým 
objemem, která byla použita výhradně 
pro tuto akci. Běžní spotřebitelé si mu-
seli ještě dva roky počkat na sériovou 
výrobu v litrovém aseptickém balení. 

Lubomír Románek
OLMA, a. s.

V Česku se bude prodávat první kefírové BIO mléko
Olomouc – Milovníci kefírového 

mléka, kteří dosud postrádali ten-
to typ výrobku v BIO kvalitě, už ne-
musí zoufat. Společnost OLMA uvá-
dí jako první v České republice na 
trh kefírové BIO mléko. Produkt ob-
sahuje důležité probiotické kultury 
a ušlechtilé kvasinky, které dotvá-
řejí jeho lahodnou chuť. V přimě-
řené dávce má kefírové BIO mlé-
ko blahodárný vliv na střevní mi-
kroflóru. 

Průkopník BIO výrobků na českém 
trhu, společnost OLMA, uvádí jako 
první v České republice na trh kefírové 
BIO mléko. Jak říká obchodní ředitel 
společnosti OLMA Jan Vařeka, firma 
předpokládá velký zájem spotřebitelů: 

„Kefírové mléko má širokou základnu 
příznivců. Velmi silně jsme vnímali, že 
českým spotřebitelům absence BIO vý-
robku v této kategorii vadí. Proto očeká-
vám příznivé zprávy z trhu.“ 

První české kefírové BIO mléko ob-
sahuje probiotické kultury a ušlechti-
lé kvasinky, které dotvářejí lahodnou 
chuť výrobku. V množství 250 g denně 
má kefírové BIO mléko blahodárný vliv 
na střevní mikroflóru. Výrobek dispo-
nuje energetickou hodnotou 180 kJ/43 
kcal na 100 g výrobku. 

OLMA, a. s., je druhým nejvýznam-
nějším výrobcem mléčných výrobků 
v ČR. Byla založena v roce 1970 a v ro-
ce 1994 se stala akciovou společnos-

tí. Majoritním vlastníkem společnosti 
je Milkagro, a. s., Olomouc (sdružení 
prvovýrobců a dodavatelů mléka). Dal-
ším významným akcionářem je firma 
Eligo a. s., která vlastní 42% podíl. Mlé-
kárna OLMA, a. s., je ryze českou spo-
lečností, splňující ty nejnáročnější kri-
téria výrobní i ekologické kvality, jejíž 
sortiment je na světové úrovni a garan-
tuje svým zákazníkům výrobky a služ-
by, které jsou plně srovnatelné s mezi-
národní konkurencí. Převážnou část 
produkce tvoří čerstvé a trvanlivé mlé-
ko, jogurty, jogurtové nápoje, dezer-
ty, másla a ostatní zakysané výrobky. 
Ročně OLMA, a. s., zpracovává více 
jak 260 mil. litrů mléka a zaměstnává 
570 lidí.

Trvanlivé krabicové mléko slaví v Česku 20. narozeniny 

Jen za poslední tři roky mlékárna 
podle Z. Gebauera investovala do kva-
lifikace svých zaměstnanců, a to pře-
vážně z výrobních provozů, více než 
pět milionů korun. Další dva miliony 
korun čerpala na vzdělávání z prostřed-
ků Evropské unie. První rozsáhlý vzdě-
lávací projekt s podporu EU realizova-
la Mlékárna Kunín už v letech 2005 až 
2007. Plynule na něj navázal druhý pro-
jekt, který skončil teprve v polovině le-
tošního roku. Oběma projekty prošlo 
v součtu okolo 200 lidí, tedy přibližně 
dvě třetiny všech zaměstnanců mléká-
renského podniku. 

„Přestože tím vzrostla produktivi-
ta a naše výroba je silně automatizo-
vaná, potřebujeme přirozeně omlazo-

vat a doplňovat kvalifikovaný tým na-
šich zaměstnanců. Proto se postupně 
snažíme také více a více spolupraco-
vat s Vyšší odbornou školou potravi-
nářskou a Střední průmyslovou školou 
mlékárenskou v Kroměříži,“ upozornil 
generální ředitel. Mlékárna zatím pře-
devším umožňuje vybraným studentům 
absolvovat odbornou praxi a poskytu-
je odbornou a metodickou pomoc při 
zpracovávání závěrečných bakalář-
ských a diplomových prací. „Není ale 
vyloučeno, že podporu studentů časem 
rozšíříme,“ doplnil Z. Gebauer. 

Mlékárna Kunín tradičně vkládá fi-
nanční prostředky do zvyšování pra-
covní motivace svých zaměstnanců. 
Podnik nabízí řadu zaměstnaneckých 

výhod a má sociální program (v peněž-
ní i nepeněžní formě). Lidé tak v mlé-
kárně získávají například tzv. Bonus 
za odpracovanou dobu, který má dnes 
hodnotu 2 000 korun měsíčně, pět dnů 
placeného volna k regeneraci sil, pří-
spěvek na penzijní připojištění, nabíd-
ku výrobků za zvýhodněnou cenu a řa-
du dalších výhod. Jen v letošním roce 
vložila mlékárna do svého sociálního 
programu a zaměstnaneckých výhod 
částku ve výši bezmála 13 milionů ko-
run. Na letošní Burze práce v Ostravě 
se mlékárně podařilo získat 10 zájem-
ců o práci ve svých moderních provo-
zech. 

Eva Kijonková, mediální zastoupení 
společnosti Mlékárna Kunín, a. s.

 Praha (li) – Příčinou meziroč-
ního poklesu výrobních cen mléč-
ných produktů v listopadu uplynu-
lého roku o více než 13 procent, 
o kterém informoval Český statis-
tický úřad, je stagnující celosvěto-
vý trh s mlékem. Uvedl to předseda 
Českomoravského svazu mlékáren-
ského Michal Němec. Listopadový 
pokles byl nejvýraznějším cenovým 
propadem mléčných výrobků od ro-
ku 1991.

 
 Výrazný pokles cen u výrobců však 

zatím příliš nepociťují koneční spotře-

bitelé mléčných výrobků, uvedl Němec. 
Potravináři i zemědělci shodně uvádějí, 
že největší vliv na konečnou cenu ma-
jí prodejci. „Předávací ceny průmys-
lových výrobců klesají daleko rychleji 
než spotřebitelské ceny,“ řekl Němec. 

 Němcova slova potvrdil také prezi-
dent Agrární komory ČR Jan Veleba. 
Například ceny ochucených mléčných 
výrobků v obchodech podle něj nekles-
ly meziročně vůbec. 

 Podle údajů ČSÚ je však meziroč-
ní pokles cen některých mléčných vý-
robků na pultech obchodů také výraz-
ný. Čerstvé máslo bylo ve srovnání se 

svou rekordní cenou z konce předloň-
ského roku na počátku prosince roku 
2008 levnější o 28,1 procenta. Průměr-
ná cena eidamské cihly byla nižší té-
měř o pětinu. Polotučné mléko v tu-
zemských prodejnách zlevnilo o nece-
lá čtyři procenta, naopak bílý jogurt je 
o tři procenta dražší, než byl na konci 
předloňska. 

 Zemědělcům klesají výkupní ceny 
ještě razantněji než mlékárnám. V lis-
topadu 2008 se výkupní ceny suroviny 
meziročně propadly o 20,3 procenta. 
„Nastává doba, která bude pro země-
dělce nejsložitější od doby transforma-

ce českého zemědělství,“ komentoval 
současný stav Veleba. 

 Situaci zemědělců totiž kromě sní-
žení tržeb komplikuje také současná fi-
nanční krize a nižší dostupnost úvěrů, 
vysvětlil. „Já se bojím, že v řádu dvou 
tří měsíců bude mnoho farem v situaci, 
kdy nebude mít zabezpečeno finanční 
toky,“ podotkl Veleba. 

 Vedení Agrární komory ČR bude 
začátkem tohoto roku o problémech 
zemědělství jednat s vedením minis-
terstva zemědělství, informoval Vele-
ba. Zároveň potvrdil záměr zeměděl-
ců protestovat v lednu kvůli nízkým 

výkupním cenám před prodejnami ře-
tězců a některými mlékárnami. 

 Podíl zemědělské produkce na ko-
nečné ceně potravin se podle údajů Ze-
mědělského svazu ČR pohybuje od 10 
do 30 procent, u mléka je tento podíl 
vyšší, v některých případech (máslo, 
sýry) je i více než 80 %. Marže obchod-
níků naopak rok od roku rostou. „Za-
tímco v roce 2003 byla průměrná mar-
že za 15 vybraných potravinářských vý-
robků 20 procent, za první tři čtvrtletí 
roku 2008 to bylo již 35 procent,“ uve-
dl před časem předseda Zemědělského 
svazu Miroslav Jirovský. 

Ústí nad Labem (li) – Prosinco-
vý přechod výroby a všech zhruba 
750 zaměstnanců potravinářské spo-
lečnosti Setuza na firmy STZ, Ole-
ochem, Oleofin a Spolpharma se 
uskutečnil bez problémů. Do STZ 
a Oleofinu, patřících společnosti Via 
Chem Group, přešlo 550 lidí. Další 
produkci společnosti zajišťují nově 
firmy Oleochem a Spolpharma, do 
které přešlo zhruba 200 lidí. „V po-
zici generálního ředitele Setuzy na 
konci listopadu skončil i Martin Pro-
cházka, který se stal novým ředite-
lem společností STZ a Oleofin,“ řek-
la mluvčí firmy Marie Logrová. 

 Firma STZ od 1. prosince řídí hlav-
ní výrobu firmy – produkci rostlinných 
jedlých olejů, výrobu biopaliv a pra-
cích prášků. Oleochem vyrábí glyce-
rin a mastné kyseliny a Spolpharma 
kosmetiku a zubní pasty. Oleochem 
a Spolpharma jsou stoprocentními dce-
řinými firmami ústecké Spolchemie, ve 
které Via Chem Group drží 66procent-
ní podíl. Firma Oleofin pro Setuzu pů-
vodně nakupovala jen řepku. Nyní má 
nově zajišťovat také nákup materiálu 
a maloobchodní i velkoobchodní pro-
dej zboží. Oleofin kvůli tomu navýšil 
základní kapitál ze dvou na 202 mili-
onů korun. 

 Zaměstnanci přešli do nových firem 
se všemi původními právy a povinnost-
mi. Změna byla předem dohodnuta 
i s odboráři. Kolektivní smlouva Setuzy 
uzavřená vloni v polovině roku má po-
dle Logrové platit až do roku 2011 i pro 
nástupnické organizace. Všechny ope-
race při restrukturalizaci jsou podlože-
ny odbornými znaleckými posudky. Li-
dem ve společnosti přibylo podle Lo-
grové jen více práce. „Organizačně je 
náročnější administrativa a vše sladit, 
zaměstnanci to ale zvládli,“ uvedla. 

 Ze Setuzy se nyní stala nevýrobní 
společnost, která má vyřešit veškeré zá-
vazky ze své činnosti a postupně má jít 

do útlumu. Podle Logrové v ní zůsta-
ne jen přibližně desítka zaměstnanců. 
Společnost Setuza již loni kvůli špat-
né finanční situaci prodala firmě STZ 
Development, ovládané společností 
Via Chem Group, výrobní areály v Ús-
tí nad Labem a Olomouci a peníze po-
užila na vyrovnání svých závazků vůči 
státu. STZ Development bude spravo-
vat nemovitosti i nadále. 

 Setuza byla největším výrobcem 
rostlinných olejů a biopaliv v zemi. 
Značka STZ by měla podle generální-
ho ředitele Martina Procházky na ma-
pě potravinářské produkce nahradit 
pojem Setuza, který kvůli předchozím 

vlastníkům získal u veřejnosti negativ-
ní přívlastky. 

 V předloňském roce Setuza podle 
auditovaných výsledků zvýšila ztrátu 
z 802 milionů korun v roce 2006 na 
rekordních 1,85 miliardy korun. Tržby 
Setuzy v roce 2007 meziročně klesly 
zhruba o 146 milionů korun na 7 mili-
ard korun. Vloni dosáhla v prvním po-
loletí zisku 68 milionů korun. Tržby do-
sáhly výše 1,108 miliardy korun, ve stej-
ném období předloňského roku to bylo 
3,453 miliardy korun. Společnost Oleo-
fin, která převzala prodejní činnost Se-
tuzy, v pololetí vykázala tržby 3,5 mili-
ardy korun. 

Setuza se bez problémů „rozpustila“ do nových firem 

OSTRAVA – Mlékárna Kunín, a. s., která je významným exportérem mléč-
ných výrobků na evropské trhy a jedním z nejznámějších potravinářských 
výrobců v ČR, stále hledá kvalifikované zaměstnance. „Krize finančních 
trhů mnohde vyvolala propouštění, u nás naopak zaměstnance stále přijí-
máme – kvalifikované mlékaře i strojaře k našim linkám,“ uvedl Zbyněk 
Gebauer, generální ředitel Mlékárny Kunín. Firma potřebuje převážně vy-
učené mlékaře, tedy absolventy Střední průmyslové školy mlékárenské 
v Kroměříži, což snižuje šance najít dostatek lidí na trhu práce. 

Němec: Za poklesem výrobních cen produktů z mléka je stagnace trhu 

Mlékárna Kunín potřebuje kvalifikované zaměstnance 
P R O J E K T  J E  S P O L U F I N A N C O V Á N  E V R O P S K Ý M  S O C I Á L N Í M  F O N D E M  A  S T Á T N Í M  R O Z P O Č T E M  Č R

P R O S T Ř E D N I C T V Í M  M I N I S T E R S T V A  P R Ů M Y S L U  A  O B C H O D U
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Po dvou letech se na brněnské výstaviště 
vrací Mezinárodní veletrh gastronomie, hote-
lových služeb a veřejného stravování G + H 
– největší tuzemská specializovaná přehlíd-
ka určená profesionálům v oboru pohostin-
ství. Doprovázet ji bude čtrnáctý Mezinárod-
ní veletrh VINEX.

Krize klepe na dveře a boj o zákazníky se zos-
třuje. Majitelé restaurací hledají další cesty, jak 
snížit náklady a zatraktivnit nabídku. S nový-
mi trendy (slow food, místní speciality, etno ku-
chyně, biopotraviny...) se podrobně seznámí ve 
dnech 4. až 6. března 2009 v Brně, kde jim ve-
letrh G + H opět představí exponátové novinky 
z oblasti technologického vybavení, zařízení in-
teriérů, potravin včetně hotových jídel, conveni-
ence food a lahůdek, nápojů i near food zboží.

Veletrh bude zároveň příležitostí k porovnání 
konkurence. Aktuální trendy v přípravě pomů-
že zmapovat vzorová veletržní restaurace, kde 
se v permanentní kulinářské show představí na-
ši mistři kuchaři. Patronát nad touto restaura-
cí převzala společnost Electrolux – partner ve-
letrhu G + H 2009. Součástí výstavy bude také 
doprovodný program s odbornými přednáškami 
a třídenní finále 15. ročníku mezinárodního mis-
trovství ČR mladých kuchařů, cukrářů a číšníků 
Gastro Junior Brno 2009 – Nowaco Cup.

Poprvé se společně s G + H koná veletrh VI-
NEX, takže zvýšená pozornost bude věnována 
nápojům a jejich vhodnému skloubení s pokrmy. 
Představí se jak drobní vinaři, tak velcí dodava-
telé v čele se společností Bohemia Sekt, která 
vedle šumivých vín produkuje také vína klidná

a lihoviny. Není bez zajímavosti, že skupina Bo-
hemia Sekt jako nejvýznamnější vinohradnicko-
vinařská formace v České republice vloni pro-
dala celkem 27,5 milionů lahví klidných vín 
a sektů dvanácti vlastních a dalších deseti im-
portovaných značek (mj. Víno Mikulov, Cha-
teau Mikulov, Habánské sklepy, Vinařství Pav-
lov nebo Chateau Bzenec). Společnost Bohemia 
Sekt letos zpracovala rekordní množství tuzem-
ských hroznů – 10 milionů kilogramů – a na trh 
dodává celkem 175 různých produktů včetně li-
hovin. Známá však je především jako producent 
šumivých vín, jejichž kvalitu oceňují i znalci na 
prestižních zahraničních soutěžích. Za všech-
ny zmíníme zlatou medaili, kterou na výstavách 
Concours Mondial de Bruxelles a MUNDUS ne-
dávno získal suchý sekt Louis Girardot. Úspěchy 
tato značka sklízí i na Moravě, kde v letošní sou-

těži Grand Prix VINEX získala cenu Agrární ko-
mory ČR za nejlépe ohodnocenou kolekci. Spo-
lečnost Bohemia Sekt se stala partnerem veletr-
hu VINEX 2009, na kterém představí i zajímavé 
novinky svého sortimentu.

Je-li řeč o nápojích, nesmíme zapomenout ani 
na pivo, které tradičně doplňuje českou kuchyni. 
O překvapení a novinky ani zde nebude nouze, 
protože partnerem veletrhu G + H je společnost 
Heineken. A také v ostatních branžích bude z če-
ho vybírat. Mezi přihlášenými jsou lídři jednotli-
vých oborů, konkrétně firmy jako Go In a Veba 
(vybavení hotelů a restaurací), Elektrolux, Mie-
le a Fagor (gastronomické technologie), doda-
vatele potravin zastupuje například Bohemilk ze 
skupiny Interlacto nebo Gastroma, v sekci ká-
vy vystavují společnosti jako Segafredo, J.J.Dar-
boven a Petraco (zastoupení švýcarské společ-
nosti Jura) atd.

Na závěr si připomeňme výsledky poslední-
ho ročníku. Na veletrhu G + H 2007 se prezen-
tovalo 207 vystavovatelů ze sedmi zemí a jejich 
expozice si prohlédlo více než devět a půl tisíce 
návštěvníků, výhradně profesionálů ze segmen-
tu HORECA nebo jejich budoucích nástupců – 
dnešních studentů odborných škol. Zahraniční 
návštěvníci přijeli z 21 zemí a jejich podíl na cel-
kové návštěvnosti dosáhl zatím rekordních devíti 
procent. Zájem o letošní ročník by se vzhledem 
k souběžnému konání veletrhu VINEX měl dá-
le zvýšit. Pořadatelé chtějí návštěvnost podpo-
řit rozsáhlou propagační kampaní, která cíleně 
osloví na 25 tisíc odborníků v České a Slovenské 
republice a ve spolupráci s agenturou CzechTra-
de se zaměří i na další vybraná teritoria. Ná-
vštěvníci z velkých měst a center cestovního ru-
chu mohou k dopravě na veletrh využít výhodné 
autobusové zájezdy. 

Více informací je k dispozici na
www.bvv.g-h.cz

Připravují se veletrhy G + H a VINEX 2009 

Kvalitní proužky Twinsensor na inhibiční látky!

PF 2009

DĚKUJEME NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM,
OBCHODNÍM PARTNERŮM

A VŠEM PŘÁTELŮM DOBRÉHO PEČIVA
ZA PŘÍZEŇ A SPOLUPRÁCI V UPLYNULÉM ROCE.

DO ŠŤASTNÉHO ROKU 2009
PŘEJEME NEPŘETRŽITOU ŘADU ÚSPĚCHŮ,
POHODU V OSOBNÍM I PROFESNÍM ŽIVOTĚ

A PEČIVO OBZVLÁŠTĚ VYPEČENÉ.

PEKAŘI Z LA LORRAINE

La Lorraine, a. s., U Kožovy hory 2748, Kladno
www.lalorraine.cz, www.panesco.cz
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Vážení obchodní partneři a přátelé,

děkujeme Vám za spolupráci

v roce 2008

a do nového roku

Vám přejeme mnoho osobních

i pracovních úspěchů.

Drůbežářský závod Klatovy  a. s.

www.dzklatovy.cz

 Tlačenka z kuřecího masa

 Kuře na roláduKuře na roláduKuře na roládu

Tlačenka z kuřecího masaTlačenk k ř íh

Národní značkou kvality KlasA
byly v Praze dne 11. 12. 2008

nově oceněny výrobky:

www.penam.cz
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Praha – Na Valné hromadě Čes-
kého svazu pivovarů a sladoven byl 
do jeho čela zvolen Ing. František 
Šámal (*1956). Ve funkci nahradil 

Ing. Františka Krakeše, který bu-
de nadále působit v předsednic-
tvu svazu. Profesní kariéra Fran-
tiška Šámala je spojena především 
s Pivovary Staropramen, a. s., kam 
(tehdy Pražské pivovary) nastoupil 
po několikaletém působení v Zá-
padočeských pivovarech. Šámal je 
absolventem oboru kvasná chemie 
na Vysoké škole chemicko-techno-
logické v Praze, kde také absolvo-
val postgraduální kurz ekonomiky 
a řízení potravinářské výroby. Fran-
tišek Šámal zastával funkce pod-
nikového technologa, dále byl po-
stupně mj. výrobním ředitelem, ře-
ditelem pro logistiku a techniku 
a výrobně-technickým ředitelem. 
V současnosti je místopředsedou 
představenstva Pivovarů Staropra-
men, a. s.

„Zvolení do funkce předsedy svazu 
vnímám jako příležitost pokračovat 
v nastoupeném procesu ČSPS a pro-
sazovat zájmy a potřeby českého pivo-
varského průmyslu, tedy pivovarství, 
sladařství, ale i všech dalších organi-
zací a institucí, které k nim patří a po-
máhají na domácím i zahraničních tr-
zích v dosažených úspěších. S ohle-
dem na celosvětovou ekonomickou 
situaci, ale i vzhledem ke změnám, 
k nimž dochází na trhu piva u nás 
i ve světe v souvislosti s měnícím se 
životním stylem spotřebitelů, si záro-
veň uvědomuji potřebu nových přístu-
pů, které před námi stojí a na něž bu-
de třeba reagovat,“ uvedl Ing. Fran-
tišek Šámal, nově zvolený předseda 
Českého svazu pivovarů a sladoven.
„Využívám i příležitosti k tomu, abych 
svému předchůdci poděkoval za vy-

konanou práci,“ dodal František Šá-
mal.

Na valné hromadě byli za nové čle-
ny Českého svazu pivovarů a slado-
ven přijati společnost Mráz Agro CZ 
za přispívajícího člena a pivovar Ra-
kovník za činného člena. Český svaz 
pivovarů a sladoven v současné době 
sdružuje 60 organizací činných v pi-
vovarství a sladařství. Členy ČSPS je 
33 pivovarů, dále 9 sladoven a 18 při-
spívajících, kteří zastupují společnos-
ti, jako jsou vědecké a vzdělávací in-
stituce, výrobci zařízení a technologií 
v pivovarství a sladařství, firmy vyrá-
bějící sklo, tiskárenské závody a dal-
ší subjekty. Svaz má ve svých řadách 
i jednoho čestného člena, dlouhole-
tého pivovarsko-sladařského odbor-
níka. Předchůdce dnešního svazu byl 
založen v roce 1873.

František Šámal zvolen novým předsedou Českého svazu pivovarů a sladoven

Praha – Celkový výstav piva ze
všech pivovarů u nás činil za prv-
ních 9 měsíců roku 2008 15 265 184 
hl, což je ve srovnání se stejným 
obdobím rekordního roku 2007 
o 132 584 hl méně, pokles o téměř 
0,9 %. I tak se jedná o druhý nej-
vyšší výstav v historii českého pivo-
varství. Produkce pro tuzemsko či-
nila 12 361 865 hl a byla nižší o ne-
celé 2 % ve srovnání s prvními třemi 
čtvrtletími předchozího roku 2007. 
Pokračuje růst podílu výstavu ležá-
ků na úkor výčepních piv a vzrostla 
produkce ochucených piv a pivních 
speciálů, i když jejich podíl na cel-
kové spotřebě je nadále malý. Re-
kordní tempo nadále zaznamenává 
poptávka po nealkoholickém pivu, 
jehož meziroční produkce stoupla 
o více než 18 % a činila 461 118 hl. 
Na trhu je dnes nejméně 24 neal-
koholických piv, které vyrábí již 18 
pivovarských skupin nebo jednotli-
vých pivovarů.

Pokračují rekordní nárůsty expor-
tu českého piva. Celkem se vyvez-
lo 2 903 319 hl, tj. o téměř 4 % více 
než v roce 2007 (nárůst činil 107 521 
hl). Největšími odběrateli zůstává Ně-
mecko s meziročním růstem přes 6 % 
a Slovensko (pokles o 5,6 %). Výraz-
ně se zrychlil export do Ruska, kte-
ré se stalo třetím největším dovozcem 
českého piva, a předstihl tak Anglii. 
Mezi největší importéry piva z Čes-
ké republiky patří nadále Švédsko, 
USA, Rakousko a Maďarsko. S čes-
kým pivem se však lze setkat i v řadě 
zemí, jako např. v Hong Kongu, Bra-
zílii a Togu.

„Přes stagnaci na trhu piva přede-
vším v Evropě, která se ani nám ne-
vyhnula, považuji pokračující růst ex-
portu českého piva za nejen potěšitel-
ný, ale potvrzuje, že kvalitní pivo si 
své odběratele najde i za současné si-
tuace,“ komentoval výsledky Ing. Jan 
Veselý, výkonný ředitel Českého sva-
zu pivovarů a sladoven. „A skuteč-

nost, že obliba nealkoholického piva 
nejen u nás, ale i v zahraničí dlouho-
době roste, svědčí o jeho stále větší 
oblibě a tento druh piva se stal stan-
dardním nápojem především pro řidi-
če, ale nejen pro ně,“ dodal Jan Vese-
lý. Pivo je v tuzemsku stáčeno nadá-
le nejčastěji do sudů, roste však podíl 
prodeje lahvového piva a piva v ple-
chovkách. U exportu piva převládá 
stáčení do lahví. 

Pivo se dnes u nás vaří ve 48 prů-
myslových pivovarech. Dále je u nás 
na 80 restauračních pivovarů, ze kte-
rých je nejstarší pivovar U Fleků, za-
ložený v roce 1499 – všechny ostat-
ní vznikaly po roce 1991. Největším 
výrobcem piva u nás je nadále sku-
pina Plzeňského Prazdroje, která za-
hrnuje pivovary Prazdroj a Gambri-
nus v Plzni, Velké Popovice a Ra-
degast v Nošovicích, na druhém 
místě jsou Pivovary Staropramen, 
kam patří pivovary Smíchov v Praze
a Ostravar v Ostravě. Třetí je skupi-

na Heineken Czech s pivovary Sta-
robrno, Hostan, Královským pivova-
rem Krušovice, dále pivovary Krásné 
a Velké Březno, Louny a Kutná Ho-

ra. Do první pětky patří i Budějovic-
ký Budvar, n. p., a PMS Přerov, a. s., 
s pivovary v Hanušovicích, Litovli 
a Přerově.

Praha – Nejnovější výzkumy po-
tvrzují závěry vědeckých zkoumání, 
že rozumná konzumace alkoholu 
pozitivně ovlivňuje fyzickou a du-
ševní kondici zdravého člověka. Ve 
srovnání s abstinenty jsou ti, kteří 
dodržují relativně bezpečnou dávku 
konzumace alkoholu (pro zdravou 
dospělou populaci v rozmezí 20–40 g
alkoholu za den, např. 0,5–1 l pi-
va denně u mužů, u žen 0,3–0,6 l),
méně náchylní např. na kardio-
vaskulární onemocnění, která jsou 
nejčastější příčinou úmrtí součas-
né populace. Pokud se spotřeba al-
koholu pohybuje v uvedeném roz-
mezí, u zdravých jedinců dochá-
zí ke zvýšení sérové koncentrace 
HDL cholesterolu, což vede k po-
klesu krevního tlaku v důsledku 
rozšíření cév, změn vodního a mi-
nerálového hospodářství a sníže-
ní srážlivosti krve. Po požití piva 
se snižuje hladina krevního cukru 
a dochází např. ke zvýšení citlivos-
ti na inzulin, ke snížení frekvence 
infekcí apod. Na druhé straně má 
však nadměrná konzumace alkoho-

lu negativní účinky na lidské zdra-
ví. Projevují se rizikovým chováním 
pod vlivem alkoholu, např. při říze-
ní motorových vozidel. Je zajíma-
vé, že se při zkoumání výše spo-
třební daně a konzumace alkoho-
lu na vzorku 27 evropských zemí 
ukázalo, že neexistuje žádná kore-
lace mezi zdaněním alkoholu a je-
ho spotřebou. 

Realizované výzkumy umožnily vy-
vrátit názory o tom, že dostupnost al-
koholu má vliv na výši jeho spotřeby. 
To potvrzují i data z České republiky, 
kde spotřeba čistého alkoholu na jed-
noho obyvatele v letech 1996–2006 vy-
kazuje z dlouhodobého hlediska stag-
naci. Zatímco počet osob, které se léčí 
kvůli závislosti na alkoholu, u nás zů-
stává stejný, roste naopak počet léče-
ných drogově závislých mužů a žen. 
Stejný trend, tedy z dlouhodobého 
hlediska stagnaci, vykazuje i množství 
hospitalizací kvůli alkoholu, zatímco 
u drog počet hospitalizovaných trva-
le roste. Výzkumy potvrdily, že ačkoliv 
u nás existuje v rámci určitých omezení 

možnost propagace alkoholu, stagnuje 
jeho spotřeba a také počet osob s psy-
chiatrickými poruchami způsobenými 
alkoholem. Přestože se drogy nepropa-
gují, zvyšuje se počet jejich uživatelů 
a také je častější výskyt poruch spoje-
ných s drogami. Problémem se ukazuje 
být nikoliv propagace, ale změna život-
ního stylu současné populace.

„Musíme se co nejvíce ohradit pro-
ti tomu, abychom se nestali rukojmím 
politiky některých úředníků nebo poli-
tiků. Ti nejdříve bojovali proti kouření 
a nyní hledají nové téma, kterým by se 
zviditelnili, a spatřují jej v boji proti al-
koholu,“ uvedl prof. MUDr. Bohumil 
Fišer, bývalý ministr zdravotnictví a bý-
valý přednosta Fyziologického ústavu 
Masarykovy univerzity v Brně. „Vědec-
ké výzkumy prokazují, že střídmá kon-
zumace alkoholu, především vína a pi-
va, přináší pozitivní účinky na lidské 
zdraví, a to především v oblasti snižová-
ní výskytu srdečně-cévních chorob. Ty 
jsou nepřítelem číslo jedna a podílí se 
na všech úmrtích naší populace 54 %,“ 
doplnil Bohumil Fišer.

„Vědecké práce, které zkoumají pro-

blematiku vztahu alkoholu a lidského 
zdraví, nám pomáhají objektivně ob-
jasnit podstatu tohoto jevu a jsou pro 
výrobce nápojů, ať s nižším nebo vyš-
ším obsahem alkoholu, potvrzením to-
ho, co se už delší dobu tvrdí. Rozumná, 
umírněná konzumace alkoholu, pokud 
není výslovně zakázána ze zdravot-
ních důvodů, člověku pomáhá a přispí-
vá k jeho vyváženému rozvoji,“ uvedl
Ing. Jan Veselý, výkonný ředitel Čes-
kého svazu pivovarů a sladoven. „My, 
kteří se na výrobě alkoholických nápo-
jů podílíme, jsme nejen občané, ale ta-
ké otcové a dědové a máme zájem na 
tom, aby se život kolem nás rozvíjel co 
možná nejharmoničtěji. Proto věnuje-
me tolik pozornosti etice v podnikání 
a podporujeme odpovědný přístup ke 
konzumaci alkoholu. V rámci komuni-
kačních aktivit bojujeme proti alkoho-
lismu, který představuje pro populaci 
jednoznačně škodlivý a antispolečen-
ský fenomén,“ dodal Jan Veselý.

Podle profesora Fišera je třeba roz-
víjet některá z následujících opatření 
z nedávno zveřejněné studie British 
Medical Association: vznik programů 

zaměřených na poučování veřejnosti 
o poškozeních spojených se zneužívá-
ním alkoholu, zákony a předpisy, které 
by odrazovaly od řízení po konzumaci 
alkoholu, vhodně financované léčebné 
služby, vymáhání právní odpovědnos-
ti maloobchodníků za prodej alkoho-
lických nápojů v souladu se zákony 
a předpisy, podpora výzkumu a výmě-
ny informací mezi zeměmi, stanovení 
priorit pro jednání v oblasti veřejného 
zdravotnictví o regulaci mezinárodní-
ho obchodování s alkoholem, meziná-
rodní spolupráce v boji proti nezákon-
né výrobě a obchodování s alkoholem. 
Fišer se naopak domnívá, že filozofie 
a politika vedoucí k regulaci dostup-
nosti alkoholu prostřednictvím povo-
lování, vyššího zdanění alkoholických 
nápojů nebo regulace reklamy a propa-
gace alkoholu a sponzorství od společ-
ností vyrábějících alkohol je cesta ne-
správným směrem. 

Další informace naleznete na interne-
tových stránkách Českého svazu pivova-
rů a sladoven www.cspas.cz.

Ing. Jan Veselý
Český svaz pivovarů a sladoven

Alkohol a zdraví ve světle současných vědeckých výzkumů

Výstav českých pivovarů za první tři čtvrtletí 2008
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Mikulov – Ve čtyřleté olympij-
ské periodě se na jihu Moravy ko-
ná mezinárodní soutěž vín z odrůd 
Sauvignon (Sauvignon blanc) a Ca-
bernet Sauvignon (při zachová-
ní obecně platné čistoty nejméně 
85 % deklarované odrůdy) a červe-
ných cuvée s alespoň 50% podílem 
odrůdy Cabernet Sauvignon – SAU-
VIGNON FORUM.

Již čtvrtý ročník pořádala společ-
nost Vinselekt Michlovský a. s., v ro-
ce 2008 pod záštitou primátora statu-
tárního města Brna Romana Onderky 
a Svazu Vinařů ČR, za podpory Vinař-
ského fondu ČR. Hodnocení vín pro-
běhlo 12.–14. listopadu 2008 v prosto-
rách hotelu Galant v Mikulově.

„IV. ročník Sauvignon Fora 2008 na-
vázal na ročníky 1998, 2000 a 2004 s cí-
lem vyzvednout význam velmi ušlech-
tilých odrůd révy vinné – Sauvignon 
blanc a Cabernet Sauvignon. Unikát-
nost a vysoká kvalita sauvignonů, pěs-
tovaných v originálních podmínkách 
tratí jižní Moravy, nás přivedla k uspo-
řádání této ojedinělé mezinárodní sou-

těže, na níž se potkávají moravská vína 
s předními víny Evropy a zámoří,“ kon-
statoval prezident soutěže doc. Ing. Mi-
loš Michlovský, DrSc. „Naše vinařství, 
které je pořadatelem, neobeslalo soutěž 
žádným vzorkem ani se žádný náš zá-
stupce neúčastnil degustací v hodnoti-
telských komisích. Jsem přesvědčen, že 
je to krok správným směrem k objekti-
vitě a serióznosti u tak významné sou-
těže a věřím, že i ostatní pořadatelé-vý-
robci nás budou v tomto následovat.“

Na letošním Sauvignon Foru byly
hodnoceny 233 vzorky ze 16 zemí, z to-
ho bílých Sauvignonů 136 a červených 
Cabernet Sauvignonů včetně cuvée 87 
vzorků. Vína byla rozdělena do 5 ka-
tegorií:
A –  suché bílé do 4 g, 100

resp. 9 g zbytkového cukru                
B –  bílé 9 g –45 g 27

zbytkového cukru                                      
C –  bílé sladké nad 45 g 9

zbytkového cukru                               
D –  suché červené do 4 g, 79

resp. 9 g zbytkového cukru           
F – suché červené cuvée 8

Hodnocení probíhalo ve třech odbor-
ných sedmičlenných komisích a souběž-
ně s nimi i ve třech paralelních komisích, 
do nichž byli přizváni ředitelé význam-
ných vinařských podniků, vinaři, ob-
chodníci, sommeliéři – lidé, kteří se pro-
fesně vínem zabývají.

Odborným komisím předsedali novo-
zélandský vinař Nigel Davies, hlavní 
technolog společnosti IN VINO, Fran-
couz Alex Wagner, sommelier z bur-
gundského Beaune, nyní vinař v Lu-
cembursku a ředitel vinařské Grand 
Jury Européen a profesor Univerzity 
v Lublani Marin Berovič, jedna ze svě-
tových hodnotitelských špiček. 

I složení samotných komisí bylo me-
zinárodní podle principů, zavedených 
při soutěžích garantovaných O.I.V., ač-
koliv letošní Sauvignon Forum do to-
hoto seriálu zařazeno nebylo – napří-
klad Mitja Herga ze Slovinska, vinař 
a doktorand Biotechnologické fakulty 
v Lublani, ředitel awc-vienna Micha-
el Edlmoser z Rakouska, italští vinaři 
Raffaele Niedda a Francesco Anacle-
rio, španělský profesor Javier Carmona 
z Univerzity v Alicante, maďarský vi-
nař Tamás Borbély, slovenské vinařské 
špičky Ing. Vlado Mrva a Peter Maty-
šák a další. V předsednictvu Sauvignon 
Fora zasedli prof. Ing. Vilém Kraus, 
CSc. (předseda hodnotitelských komi-
sí), doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. 
(prezident soutěže), Ing. Robert Mül-
ler (enolog soutěže), Ing. Jaroslav Ma-
chovec (čestný host) a Miroslav Majer 
(ředitel soutěže).

Pro hodnocení byl použit modifi-
kovaný 100bodový systém – v tabulce 
chyběl prostřední sloupec pro „dob-
ré“ hodnocení a hodnotitelé se museli 
u všech aspektů vína rozhodnout, zda 
vzhled, vůně či chuť je velmi dobrá, ne-
bo jen dostatečná. Tento způsob se ne-
setkal s úplným pochopením, i když 
splnil svůj účel – přimět hodnotitele 
k polarizaci jejich názorů. „Myslím, 
že tato skvělá soutěž by měla hodnotí-
cí systém vrátit k mezinárodnímu stan-
dardu, mnoha profesionálním hodnoti-
telům způsobila absence středních hod-

not očividné problémy,“ komentoval 
novinku profesor Marin Berovič. „Mys-
lím, že tradiční systém OIV je vhodněj-
ší. Naopak způsobem volby šampionů 
předsedy všech tří komisí + předsed-
nictvem soutěže + zástupci hostitelské 
země jsem byl velmi nadšen. Silně na 
mě zapůsobil Miloš Michlovský jako 
skutečná autorita. Jeho rozhodnutí ne-
účastnit se soutěže vlastními víny za-
slouží nejvyšší ocenění.“

Podobně se vyjádřil i Novozélanďan 
Nigel Davies: „Na Novém Zélandu po-
užíváme 20bodovou hodnotící šká-
lu, uznávám ale potenciál této odlišné 
100bodové metody. Uvědomoval jsem 
si, že vypuštění sloupce „dobré“ bylo 
trochu sporné, ale posuzovatelé tak ale-
spoň museli o kvalitách vína přemýš-
let. V některých případech však víno 
nebylo tak dobré, aby ho bylo možné 
označit za „velmi dobré“, bylo ale lep-
ší než „dostatečné“. Nicméně degustá-
toři si s danou metodou hodnocení po-
radili...“

„Organizace degustací byla profesi-
onální, úroveň a kvalita vín byla dob-
rá až velmi dobrá, členové porot byli 

profesionálové z různých oblastí svě-
ta vína – enologové, sommelieři, ob-
chodníci,“ hodnotí soutěž Alexandre 
Wagner. „Takové degustace dávají vel-
mi přesvědčivé výsledky při hodnocení 
tak rozdílných vín! Pro mě bylo zajíma-
vé zjištění, jak výrazný vinařský region 
je Morava – s dobrým potenciálem pro 
výrobu klasických vín s pečetí terroiru, 
stejně jako vín moderního stylu!“

Samotná mezinárodní soutěž, vyni-
kající zázemí v hotelu Galant i rámco-
vý program s návštěvou vinařství Son-
berk doznaly všeobecného uznání, 
stejně jako práce organizačního štábu, 
který připravil kvalitní podnik na sku-
tečně mezinárodní úrovni s vynikající-
mi a uznávanými degustátory.

Výsledky soutěže byly vyhlášeny 12. 
prosince 2008 na slavnostním večeru, 
spojeném s přehlídkou vín na Nové br-
něnské radnici. Výsledky najdete na ad-
rese www.sauvignonforum.com.

Radka Richterová, Ing. Martin Půček, 
Ing. Vlastimil Černý a Dr. Luboš Bárta

Fota: Ing. Iveta Lošonská,
www.e-sommelier.cz

SAUVIGNON FORUM 2008, Mikulov

Starý Plzenec (Plzeňsko) (li) – 
Největší český výrobce vína, Bo-
hemia Sekt, vloni prodal 12 milio-
nů lahví sektů, o 700 000 lahví ví-
ce než předloni. Rozhodly poslední 
dva týdny roku, kdy firma prodala 
25 až 30 procent produkce. Růsty

prodeje v maloobchodech včetně 
supermarketů a hypermarketů jsou 
velmi slibné, v gastronomii, kde se 
prodá asi třetina produkce, je to 
slabší, řekl šéf marketingu Mar-
tin Fousek. Dopady finanční krize 
v obchodech zatím podnik nepoci-
ťuje, pouze je tuší v propadech pro-
deje v restauracích. 

„Za 12 měsíců vzrostl prodej sektů 
v maloobchodech o 12,8 procenta v ob-
jemu a v penězích o 15,1 procenta,“ do-
dal. Gastro mírně kleslo vinou úbytku 
turistů, silné koruny a menší návštěv-
nosti hotelů a restaurací. Právě tam se 
mohou projevovat úspory. Také řetězce 
jsou opatrnější, tolik se nepředzásobují 
a nakupují operativně. 

Velkou výhodu, kterou má firma 
oproti jiným letům, jsou tři pracovní 
dny mezi Vánoci a Silvestrem. Lidé 
tak nakupovali pití i jídlo nadvakrát. 
Po Vánocích si doplnili zásoby mezi 

27. až 30. prosincem. První velký ná-
kup zaznamenala firma druhý advent-
ní víkend. 

Podnik prodá zhruba devět milionů 
lahví sektů značky Bohemia Sekt, z to-
ho polovinu má tvořit Bohemia Sekt 
Demi Sec, nejprodávanější šumivé ví-
no na českém trhu, i když jeho cena 
119 korun už patří ke střednímu ceno-
vému segmentu. Podle Fouska je dnes 
na trhu hodně konkurentů, kteří ho ata-
kují zespoda cenou pod 100 korunami, 
ale „Bohemka“ neztrácí. Češi prý dáva-
jí přednost tomu, co znají. Například 
známý ruský sekt nabízí nyní podle ře-
ditele Kaufland za 69 korun. 

Dále podnik prodá 1,5 milionu lahví 

„Bohemky“ brut a 500 000 lahví růžo-
vé. Kolem 100 000 lahví by se měl po-
hybovat prodej nealkoholického sektu. 
Všechny výrobky prodával v prosinci 
za nižší akční ceny. 

Firma už „jede naplno“ ve dvou smě-
nách od září. Podnik expeduje denně 
kamiony sektů a reaguje na každoden-
ní poptávku. 

Trh sektů v ČR poslední roky ros-
te, také vloni se jeho odbyt mírně zvý-
šil. V ČR se vloni prodalo 15,1 milio-
nu lahví šumivých vín, předloni to bylo
o 400 000 lahví méně. Tento rok by 
měl podle současných prognóz vystou-
pat na 16,5 milionu lahví. 

„Sekt se už pije jako osvěžující ná-
poj, už nejen v rámci rituálu oslav, na-
příklad příchodu Nového roku,“ řekl 
Fousek. Česká spotřeba sektů, 1,2 lit-
ru na osobu a rok, je třetinová než ně-
mecká, a trh má proto velmi slušný po-
tenciál růstu. 

Dovoz sektů a šampaňského dnes 

tvoří asi pět procent trhu. Zhruba stej-
ný podíl zaujímají privátní značky, kte-
ré má každý obchodní řetězec. Tam ne-
dochází k zásadním změnám, pořád je 
ten trh značkový a lidi jdou po nápo-
jích, které mají standard, dodal Fou-
sek. 

Bohemia Sekt prodal vloni o šest procent více sektů než loni 

 Starý Plzenec (Plzeňsko) (li) – 
Historicky rekordní objem hroz-
nů z moravských vinic si vloni za-
jistil největší český výrobce vína 
a sektů Bohemia Sekt. Přes de-
set milionů kilogramů je o čtvrti-
nu více než předloni. Menší část 
uzrála na 242 hektarech vlastních 
vinic podniku, zbytek nakoupi-
la firma od desítek smluvních do-
davatelů z více než 1300 hekta-
rů. Uvedl to generální ředitel Jo-
sef Vozdecký. 

„Zajistili jsme si tak rozhodující po-
díl suroviny pro příští rok,“ řekl výrobní 
ředitel Slavomír Hermann. Podnik vy-
pěstoval nebo nakoupil celé spektrum 
odrůd pro výrobu bílých i červených 
vín. Předloňský i loňský rok dopadly 
podle Hermanna výborně. Hrozny by-
ly zdravé, kvalita výborná, cukernatost, 
hlavně ve druhé polovině kampaně, vy-
soká. Sklizeň na vlastních i smluvních 
vinicích byla mírně nadprůměrná s vý-
nosem nad šesti tunami z hektaru. „Ví-
na z loňského roku budou příjemně 

aromatická a svěží,“ dodal šéf Vína Mi-
kulov Jaroslav Hlaváč. 

Hrozny pocházely ze všech čtyř 
moravských podoblastí. Podnik je 
zpracoval ve svých lisovnách Velké 
Bílovice, Dolní Dunajovice a Pavlov. 
„Moderní technologie nám umožňu-
jí získat vysoce kvalitní tuzemská ví-
na pro sekty a vína značek Bohemia 
Sekt, Víno Mikulov, Vinařství Pavlov, 
Habánské sklepy a Chateau Bzenec,“ 
řekl Vozdecký. Meziročně zpracoval 
podnik o 2,5 milionu kilogramů hroz-

nů více, čímž si vytvořil pro příští ko-
lekce vín „skvělý potenciál“. Bohemia 
Sekt, čerstvě 26. firma v Českých 100 
nejlepších a stříbrná mezi potraviná-
ři, má tříčtvrtinový podíl na českém 
trhu sektů. 

Podle tajemníka Svazu vinařů ČR 
Martina Půčka byla loňská úroda ví-
na hodně podobná předloňské. Výnos 
se pohyboval kolem šesti tun na hek-
tar. V polovině 90. let zaujímaly vini-
ce v ČR asi 11 500 hektarů, vloni už 
19 200 hektarů. Čeští vinaři totiž před 

vstupem do EU, jež výsadbu vinic ome-
zuje, rozšířili s podporou státu plochy 
vinic zhruba o 7 000 ha. Domácí pro-
dukce vína tak po dozrání nových vinic 
vzroste ze současných 570 000 hekto-
litrů na 700 000 až 800 000 hektolit-
rů ročně. 

Spotřeba vína v Česku stoupá. Za-
tímco v roce 1993 byl průměr 12 lit-
rů vína na osobu ročně dvojnásobný 
oproti 50. letům, nyní je kolem 17 lit-
rů. Evropský průměr ale převyšuje 30 
litrů na hlavu. 

Bohemia Sekt nakoupil rekordní množství moravských hroznů

Ing. Pavel Vajčner, předseda představenstva ZNOVÍN ZNOJMO, a. s., při degus-
taci

Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc., prezident soutěže (vlevo) a prof. Ing. Vilém 
Kraus, CSc., předseda hodnotitelských komisí
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Ballantine’s Finest je nejprodáva-
nější značkou skotské whisky v Evro-
pě, přičemž si drží vedoucí pozici na 
trzích ve 12 zemích, včetně České re-
publiky. V Ballantine’s Finest se mísí 
více než 40 různých sladových whis-

ky ze čtyř proslulých oblastí výroby 
whisky ve Skotsku – Islay, Highlands, 
Speyside a Lowlands. Její nezaměni-
telný elegantní styl je harmonií jem-
né a nasládlé chuti, za kterou vděčí 
svým hlavním chuťovým komponen-

tům – sladovým whisky Glenburgie 
a Miltonduff.

Murray popisuje míchanou whisky 
Ballantine’s Finest jako „mimořád-
né umělecké dílo“ a dodává, že „pou-
hým douškem lze vychutnat mistrov-
ství master blendera na vrcholu svých 
schopností“. Dále ji popisuje jako 
„hru váhy a protiváhy obilí, lehkých 
sladů a jemné kouřové chuti“.

Coby autor mnoha uznávaných 
knih o whisky zastává Jim Murray 
se svými mimořádnými zkušenost-
mi pozici kapacity ve svém oboru. Je-
ho Bible whisky se prodává v celosvě-
tovém ročním nákladu přesahujícím 
145 000 výtisků, přičemž poslední vy-
dání uvádí degustátorské poznámky 
k ohromujícímu množství 3 850 zna-
ček whisky.

Společnost Chivas Brothers je fir-

mou zaměřenou na výrobu skotské 
whisky a ginu. Je součástí skupiny 
Pernod Ricard, druhého největšího 
světového výrobce vína a destilátů. 
Chivas Brothers je světovou jednič-
kou v kategorii luxusních skotských 
whisky, s portfoliem, které zahrnuje 
takové značky jako Chivas Regal, Bal-
lantine’s, Beefeater Gin, The Glen-
livet, Royal Salute, Aberlour, Long-
morn, Scapa, 100 Pipers, Clan Cam-
pbell, Something Special a Passport.

Více o whisky Ballantine’s nalez-
nete na stránkách www.ballantines.
cz, www.w-o-w.cz či www.ballanti-
nes.com.

Eva Kotýnková,
manažerka komunikace a PR,

Jan Becher - Karlovarská Becherovka

BALLANTINE´S FINEST, WHISKY ROKU 2009

Plzeň (li) – Plzeňský Stock, nej-
větší český výrobce lihovin, vloni 
prodal minimálně stejný objem ná-
pojů jako v rekordním předloňském 
roce, kdy uplatnil na trhu 26,65 mi-
lionu litrů lihovin. Tržby podniku by 
se měly zvýšit o jednotky procent, 
zisk o více než desetinu. Uvedl to 
generální ředitel Martin Petrášek. 
Stejný výsledek jako předloni bu-
de úspěchem, protože celkový trh 
lihovin v ČR klesá. 

Předloni firma vydělala 470 milionů 
Kč, meziročně o 55 procent více. Tržby 

meziročně vzrostly z 1,72 miliardy na 
1,86 miliardy korun bez započtení spo-
třební daně. Šlo přitom o nejlepší vý-
sledky v téměř devadesátileté historii. 
Stock zdražil vloni v lednu v průměru 
o tři procenta u všech téměř 40 vlast-
ních produktů. 

„Rozhodly poslední tři týdny v ro-
ce. V prosinci každoročně prodává-
me dvakrát tolik lihovin než v jiných 
měsících," dodal šéf likérky. Podle ob-
chodního ředitele Richarda Švédy je 
od října v prodejích znát „mediální 
masáž s tématem finanční krize". To 
se projevuje také v obchodních řetěz-

cích, které za listopad hlásily dvace-
tiprocentní propad v tržbách. Prodá-
vají se více nejlevnější lihoviny s logy 
řetězců. Například půllitr této vod-
ky nebo rumu je až o 30 korun lev-

nější než výrobky Stocku. Většina Če-
chů ale stále volí kvalitní značkové li-
hoviny. 

„Silně roste řada Božkov, hlavně ze-
lená (peprmintka), vodka, griotka a sa-
mozřejmě rum (Božkov tuzemský)," ře-
kl Petrášek. Rumu prodává firma ko-
lem sedmi milionů litrů, vodka Božkov 
je nejprodávanější vodkou v ČR, daří 
se také vodce Amundsen. Mírný po-
kles zažívají fernety, tedy celá katego-
rie hořkých a bylinných likérů. Roste 
ale loňská novinka Fernet 8000, který 
kupují spíš mladí lidé. 

Mírně se zvyšuje prodej ovocných 

destilátů, slivovice a hruškovice, po-
hybující se ve statisících litrů. Češi se 
podle Petráška vracejí k tradičním liho-
vinám, ale preferují známé značky. 

Dovozových lihovin prodá Stock asi 
1,5 milionu litrů, loni to bylo 1,2 mili-
onu. Téměř polovinu má tvořit whisky 
Tullamore Dew, nejprodávanější irská 
whisky na českém trhu. 

STOCK Plzeň - Božkov se 187 za-
městnanci patří do nadnárodní prů-
myslové skupiny Stock Spirits Group. 
Majoritním vlastníkem likérky je ame-
rický finanční fond Oaktree Capital 
Management.

Stock Plzeň chce prodat nejméně stejný objem lihovin jako předloni

Praha – Ballantine’s, druhá nejprodávanější skotská whisky na světě, 
pozvedá sklenku ke slavnostnímu přípitku na oslavu toho, že přední zna-
lec whisky Jim Murray prohlásil Ballantine’s Finest za whisky roku v ka-
tegorii Scotch Standard Blended. Toto ocenění bylo zveřejněno v Jim Mur-
ray‘s Whisky Bible 2009, ročence, která je považována za nejvlivnější svě-
tovou knihu s tématem whisky.

Od Vánoc a začátku roku 2009 již 
uplynul nějaký čas, přesto nám, 
obchodně technologickému týmu 

KåKå CZ, dovolte, abychom Vám, všem 
našim odběratelům, dodavatelům, spolu-
pracovníkům a přátelům fi rmy, poděko-
vali za Vaši spolupráci a projevenou spo-
kojenost v minulém roce a popřáli jen vše 
dobré pro rok 2009, především pak zdra-
ví, úspěch, radost a spokojenost. Přejeme 
Vám také rok plný pracovní pohody a sou-
kromých jistot.

Nás potravinářů se obvykle obávaný vá-
noční shon příliš nedotýká, vyhýbáme se 
mu celkem úspěšně díky velkému množ-
ství práce. Předvánoční čas je pro nás vel-
mi pracovně náročným obdobím, ale cel-
kově máme všichni dojem, že jsme potřeb-

ní a důležití pro hladký průběh konce jed-
noho a začátku dalšího roku. Dovolíme 
si tvrdit, že jste všichni v potravinářském 
oboru nepostradatelní. Jen díky Vám je sa-
mozřejmostí, že všichni fi nální zákazníci 
dostanou vždy včas vše, co potřebují. Vaše 
výrobky nejsou většinou určeny jako dár-
ky pod stromeček, ale přesto jsou tím, co 
zajistí většině lidí tu pravou vánoční po-
hodu a atmosféru.

Vážení obchodní přátelé, dovolte nám na-
stínit to, co jsme si připravili pro Vás, na-
še zákazníky, v roce 2009. Mnohé určitě 
potěší nové kvalitní suroviny ze skandi-
návských zemí, dále nabídka našich vý-
robních sesterských společností v Polsku, 
Litvě, Rumunsku. Připravujeme pro Vás 
ucelené řady směsí pro speciální výrobky, 

zdravé chleby, cereální pečivo, lité hmoty, 
marcipány, fondány, náplně a další. Na-
ší snahou je zajistit pro Vás i běžné suro-
viny za velmi zajímavé ceny. Naší mateř-
ské společnosti KåKå Sweden se ve spolu-
práci s koncernem Orkla Food Ingredients 
podařilo získat výrobní závod pro produk-
ci našich tuků řady Favorit. Novým doda-
vatelem se stala společnost Beluša Foods 
na Slovensku. Díky tomuto spojení v rám-
ci jednoho koncernu jsme připraveni pra-
covat na dalších možnostech zkvalitnění 
surovin dle vašich požadavků.

Závěrem bychom Vám ještě jednou chtěli 
poděkovat za spolupráci v uplynulém ro-
ce a těšíme se na spolupráci s Vámi v ro-
ce 2009.

Tým KåKå CZ

www.kaka-cz.cz

Partner pro pekaře a cukráře
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Objednací kupon zašlete na firmu ABONT, s.r.o.,
Chlumova 17, 130 00 Praha 3

O B J E D N Á V K A  P Ř E D P L A T N É H O
Jméno (název podniku):  ..............................................................................................................................
Adresa:  .........................................................................................................................................................
Město: ........................................................................... PSČ:  ......................................................................
IČO: ............................................................................... DIČ: .......................................................................
Číslo účtu/kód banky:  .................................................................................................................................
Počet výtisků:  ..............................................................................................................................................
Datum objednávky: ......................................................................................................................................
Jméno objednávajícího:  ..............................................................................................................................
Telefon:  .........................................................................................................................................................

Objednávka je stálá – není nutno každoročně obnovovat.
Žádáme pouze nahlašování veškerých změn (adresy, počet výtisků apod.) v co nejkratší době.

Objednávaný titul označte v příslušném rámečku.

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 805,- Kč

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

Roční předplatné
+ částečná úhrada

RevuePOTRAVINÁŘSKÁ

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 216,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 320,- Kč

oční předplatnéRo
čá č á úh dč

Potravinářský
zpravodaj

·  Návrhy začlenění potravinářských výrobků a správné zatřídění jejich názvů a zákon-
ných textací pro označování etiket (obalů) pro potraviny. Dle zákona o potravinách 
a prováděcích vyhlášek v platném znění.

DOPORUČUJEME REVIZE SOUČASNÝCH ETIKET,
návazně na realizované legislativní změny.

·  poradenství v oblasti zákonů o obalech a odpadech,·  školení pracovníků z hygienického minima,·  podnikatelské záměry, studie a projekty výroby potravin,·  profesní uplatnění v potravinářském průmyslu, nabídka-poptávka,
bezplatně (viz www.infak.cz),·  další potravinářské služby dle specifických potřeb zákazníka,·  POHLEDÁVKY - profesní zkušenost od r. 1993.

Tel.: 296 374 656, 241 445 863, 296 374 655, fax 296 374 658
E-mail: agral@agral.cz

Zelený pruh 1560/99, 140 02 P r a h a  4 

ŠUNKA LADA - VÝBĚROVÁ
Tato šunka je novinkou na našem trhu. Je vyrobe-

na z dokonale opracovaných vybraných svalových 
partií vepřové kýty. Obsahuje max. 5 % tuku, který 
je přirozenou složkou libového masa a je potřebný 
k projevení chuti a šťavnatosti. Při výrobě se k suro-
vině přidává 1,10% včelího medu, který svou kvalitou 
odpovídá normě Český med. Přídavek tohoto medu 
spolu s vybraným masem a speciální směsi koření 
též dotváří nezaměnitelnou chuť tohoto výrobku.

Výrobní postup vychází ze zkušeností mistrů 
uzenářů a je precizně vyladěn. Toto vše vyúsťuje 
v dokonalý výrobek.
– Nízký obsah přídatných látek
– Minimální obsah tuku a soli
–  Obsahuje testovaný pravý včelí med, který odpo-

vídá svou kvalitou normě Český med

ALPSKÝ PÁREK SE SÝREM
Tepelně opracovaný masný výrobek typu klobás-

ky ve skopových střívkách. Příjemná masová chuť 
a na skusu šťavnatý. U tohoto výrobku je zvláště 
dbáno na výběr kvalitní suroviny. Směs koření je 
vyvinuta jen pro tento druh výrobku a vybraný sýr 
mu dodává zvláštní jemnou chuť.
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T Y T O  V Ý R O B K Y
O B D R Ž E L Y  N Á R O D N Í 

Z N A Č K U  K V A L I T Y
K L A S A .

Jaroslav  R a d o š - masná výroba

Jaroslav Radoš – řeznictví, uzenářství,  Osecká 179, 435 11 Lom, email: jrados@seznam.cz, www.krusnohorskeuzeniny.cz
Expedice - objednávky: tel.: 476 744 267, tel./fax/zázn.: 476 744 423, Účtárna: tel.: 476 745 423

www.ekokom.cz

Přejeme
úspěšný
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2009


