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

Předložil jsem 
spolu s dalšími kole-
gy z ČSSD a ve spo-
lupráci s Potravinář-
skou komorou ČR 
zákon, který regulu-
je působení obchod-
ních řetězců na do-
mácím trhu. Zákon 
o významné tržní sí-

le a jejím zneužití, který bude postavení ře-
tězců na trhu regulovat a omezovat. Úloha 
velkoobchodních distribučních řetězců je na 
současném trhu, a to nejenom s potravina-
mi, zcela zásadní. Jedná se víceméně o síťové 
monopoly s ohledem na koncentraci jejich 
logistických a skladovacích kapacit a jejich 
téměř 75% podílu na trhu. Jejich tržní síla 
je ve vztahu k producentům potravin (země-
dělcům i potravinářům) zásadní a ovlivňu-

je jejich ceny a platební podmínky. Na dru-
hé straně jejich konkurence na trhu, pokud 
je, udržuje cenu relativně nízkou vůči spo-
třebiteli a za předpokladu, že se snaží maxi-
malizovat svůj zisk, přenášejí problém tlaku 
na nižší vstupní ceny na zemědělce a potra-
vináře. Nesmyslný tlak na co nejnižší ceny 
potravinářského zboží vede k paradoxu hle-
dání co nejlevnějších „objemových“ náhra-
žek za kvalitní zemědělské suroviny, hledání 
způsobů, jak prodat co nejvíce vody a mou-
ky v „masných“ výrobcích a podobně. To ne-
ní v žádném případě, a to bych chtěl zdůraz-
nit, výtka vůči potravinářům. Jejich úloha je 
v tomto případě jasně determinována, buď 
se přizpůsobí, nebo zboží obdobné „výbor-
né“ kvality bude přivezeno odjinud a oni po-
stupně odejdou z trhu a zaniknou. Není tedy 
divu, že se tomuto trendu snaží se skřípěním 
zubů přizpůsobit.

Revize politiky kvality
Priority předsednictví tvoří páteř každého předsednického man-

dátu. Předsednická země může představit své národní zájmy, aniž 
by zpochybnila důležitou funkci předsednictví jako mediátora a hle-
dače všeobecně přijatelných kompromisů a narušila pravidlo odhlí-
žení od partikulárních zájmů a řízení chodu EU ve prospěch celého 
společenství. A jsou to také oblasti, kolem nichž se nejen v průběhu 
předsednického půlroku točí nejvíc pozornosti i práce, ale na kte-
rých si zároveň předsednická země může „udělat jméno“. Při hod-
nocení a posuzování úspěšnosti předsednictví jsou priority a jejich 
naplnění nejvíc na očích. Jak důležité je zvolit priority správně, je 
tedy nasnadě. Zodpovědně, sebevědomě, ale se smyslem pro reali-
tu a nepominutelné vnější limity. 

Velkým tématem pro ČR i celou unii je revize politiky kvali-
ty EU, která zajistí kvalitním zemědělským a potravinářským vý-
robkům, zejména s registrovanými názvy zeměpisných označení 
(CHZO) nebo označení původu (CHOP), dlouhodobou perspek-
tivu. Česká republika bude podporovat diskuzi ohledně jejich pro-
pagace jak na vnitřním trhu EU, tak posílení jejich pozice na tr-
zích třetích zemí. 

Proces přehodnocování politiky kvality zemědělských a potravi-
nářských produktů Evropských společenství bude zahájen v nejbliž-
ší době a právě na českém předsednictví bude shrnutí široké od-
borné diskuze, kterou odstartovala komise 15. října zveřejněním 
tzv. Zelené knihy. Mezi hlavní témata bude patřit ochrana země-
pisných označení a označení původu, certifikace kvality potravin, 
značení země původu, souvislost s politikou rozvoje venkova, poža-
davky na kvalitu potravin pro spotřebitele a další. České předsed-
nictví chce uspořádat konferenci k politice kvality 12.–13. března 
příštího roku. Ochraně spotřebitele a jeho informovanosti se ČR 
věnuje dlouhodobě, hned po přistoupení k EU podala největší počet 
přihlášek názvů zeměpisných označení a označení původu ze všech 
nových členských států. 

Vnímáme tato označení jako konkurenční výhodu, která se ale 
nesmí zvrhnout v protekcionismus. České předsednictví chce také 
zamezit jisté devalvaci významu těchto označení. Jde nám o zpřes-
nění pravidel jejich udělování a zkrácení neúměrně dlouhých lhůt 
posuzovacích procedur. Tradiční zemědělské produkty členských 
států EU, jiné než víno a lihoviny, které byly zapsány do Rejstří-
ku chráněných zeměpisných označení a označení původu, dosahují 
v současné době počtu kolem 800. Evropská komise aktuálně po-
suzuje dalších zhruba 300 žádostí o zápis do Rejstříku. Zaručených 
tradičních specialit je registrováno 20. 

Narůstá zájem spotřebitelů o informace o původu a kvalitě ku-
povaného zboží. Právě zeměpisná označení a označení původu jsou 
v tomto ohledu pro spotřebitele určitým vodítkem. Potvrzují výluč-
nost a atributy produktu dané místem výroby a zaručují určité ne-
měnné kvalitativní parametry produktu. Evropský systém označo-
vání potravin se zaměřuje právě na ochranu spotřebitelů před ne-
pravdivými a klamavými údaji o původu potravin a zemědělských 
produktů a zároveň chrání výrobce před nekalou soutěží. 

Celá řada potravinářských a zemědělských výrobků má u spotře-
bitelů dobrou pověst. Spotřebitel ví a spoléhá na to, že se za urči-
tým označením schovává jistá kvalita či očekávané vlastnosti dané-
ho produktu. Ale jakmile nějaký výrobek dosáhne věhlasu a spotře-
bitelé se k němu rádi vracejí pro jeho výjimečnost a kvalitu, ostatní 
výrobci začnou takový produkt napodobovat. Je tedy v zájmu výrob-
ců a zpracovatelů ochranu práv k označení takovýchto specifických 
a výjimečných výrobků zajistit. 

Systém byl zaveden v EU v roce 1992 se smyslem ochránit ná-
zvy zemědělských a potravinářských výrobků, které si získaly vě-
hlas v EU i ve světě, před konkurencí produktů neprávem se za 
tyto produkty vydávajícími. Cílem je ochránit spotřebitele před 
nežádoucím klamáním a také propagovat systém kvality EU na-
venek, tj. vůči třetím zemím. Registrační řízení v případě zeměpis-
ných označení a označení původu je zahájeno na úrovni členského 
státu, v němž se nachází příslušná zeměpisná oblast. Sdružení vý-
robců nebo zpracovatelů podá žádost včetně dalších předepsaných 
náležitostí u odpovědného národního orgánu. V ČR je tímto orgá-
nem Úřad průmyslového vlastnictví. Ten přezkoumá věcnou správ-
nost žádosti, zveřejní ji a umožní podávání připomínek na národní 
úrovni. Pokud je vše v pořádku a nejsou vzneseny připomínky, pře-
dá žádost Evropské komisi k rozhodnutí. EK zahájí proceduru po-
suzování, která by podle platné legislativy neměla přesáhnout 12 
měsíců. Považuje-li komise žádost za oprávněnou, zveřejní v Úřed-
ním věstníku Evropské Unie zkrácenou verzi specifikace výrobku. 
Do šesti měsíců od zveřejnění mohou být podávány proti zápisu ná-
mitky ostatních členských států a třetích zemí. Pokud komise žád-
nou námitku neobdrží (nebo není-li podaná námitka přípustná), 
název je zapsán do „Rejstříku chráněných označení původu a chrá-
něných zeměpisných označení“. Tento poslední krok je de-jure na-
plněn prostřednictvím nařízení EK.

Mgr. Petr Gandalovič, ministr zemědělství ČR

 V zákoně jsme definovali, co je význam-
ná tržní síla, a pro vlastní regulaci jsme zvo-
lili model obdobný anglické praxi, kdy ob-
chodníci s obratem vyšším než 5 mld. Kč 
ročně budou muset vypracovat etický kodex. 
Tedy pravidla poctivého obchodního styku, 
která budou povinni dodržovat a jejichž do-
držování bude pod kontrolou Úřadu pro hos-
podářskou soutěž. V případě, že kodex jak-
koli změní, budou muset jeho úpravy nahlásit 
nejpozději do dvou měsíců Úřadu pro ochra-
nu hospodářské soutěže. Nesplní-li řetězce 
tyto povinnosti, mohou dostat pokutu až do 
výše 100 tisíc Kč. V případě, že obchodníci 
poruší etická pravidla a jakkoli zneužijí své 
výsadní postavení na trhu, bude jim hrozit po-
kuta v rozmezí od 100 tis. korun až po 10 mil.
Kč, a to i opakovaně. Zaplacené sankce pak 
poputují do státního rozpočtu. Dodržování 
zákona má kontrolovat Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže. Náš návrh zákona ta-
ké v zásadě upravuje základní administrativ-
ní postupy při realizaci tohoto zákona.

 Je na čase si uvědomit, že „trh nevyře-
ší vše“ a že je třeba nastavit takové podmín-
ky, které budou přínosem jak pro české ze-
mědělce, potravináře a obchodníky, tak i pro 
spotřebitele. Podmínky, které jsou naprosto 
běžné v jiných členských státech EU. Chová-
ní obchodních řetězců se navíc nelíbí ani Ev-
ropskému parlamentu. Ten vyzval Evropskou 
komisi k zahájení vyšetřování. Jeho cílem má 
být zjištění, jaké důsledky s sebou nese kon-
centrace supermarketů v Unii pro malé podni-
ky, dodavatele, zaměstnance, ale i spotřebite-
le. Šetření se má zaměřit především na veške-
ré případy zneužívání kupní síly, které mohou 
z této koncentrace vyplývat. Chceme tím od-
stranit neoprávněné požadavky: např. zalisto-
vací poplatky, regálné, dlouhodobé splatnosti 
faktur za dodané zboží, povinný podíl doda-
vatelů na propagaci svého zboží a především 
povinnost odebrat zpět některé druhy zbo-
ží, pokud se neprodají, a další nepříliš etické 
praktiky panující na českém trhu. 

 Na tomto místě je také dobré připome-
nout si některé kauzy obchodních řetězců, 
které zásadním způsobem porušily ve svých 
provozech zásady provozní a osobní hygieny, 
nebo kdy došlo ze strany obchodního řetěz-
ce k uvádění prošlých a zkažených potravin 
po patřičné „úpravě“ znovu do oběhu, a tak 
přímo ohrožovaly zdraví spotřebitele.

 Na druhé straně je třeba aktivně přistou-
pit k výchově spotřebitele takovým způso-
bem, aby on začal preferovat kvalitní potravi-
nu před nízkou cenou, aby vzdělaný a infor-
movaný spotřebitel začal aktivně ovlivňovat 
nabídku supermarketů tím, že změní svo-
ji poptávku, tím, že mu pomůžeme pomo-
cí propagačních a výchovných akcí nalézt to 
správné a kvalitní zboží na regálech obchodů 
a supermarketů.

Stanovisko Mgr. Michala Haška,
místopředsedy Zemědělského 

výboru PS PČR, 
stínového ministra zemědělství 

k problematice obchodních 
řetězců

Pane místopředsedo Zemědělského výboru PS PČR, dlouhodobě kritizujete chová-
ní obchodních řetězců na našem trhu. Připravujete zákon, který by chování obchod-
ních řetězců v ČR reguloval?

Za nejdůležitější 
událost uplynulého 
období považuji to, 
že 29. října prošel 
Poslaneckou sně-
movnou návrh záko-
na o významné tržní 
síle do druhého čte-
ní. V polovině listo-
padu se tento zákon 

projednával v Zemědělském a Hospodář-
ském výboru, kdy byl odložen k další-
mu projednávání. V současné době je 
na nás, abychom zpracovali pozměňova-
cí návrhy tak, aby byl splněn základní 

cíl tohoto zákona – narovnání dodava-
telsko-odběratelských vztahů.

V polovině září se rovněž rozběhla ostrá 
diskuse na téma rozpočet kapitoly Zeměděl-
ství. V průběhu října se podařilo příslibem 
předsedy vlády Topolánka tento rozpočet na-
výšit, nicméně i tak zůstává zemědělský roz-
počet značně napjatý. I přesto, že ministr 

Gandalovič nám slíbil zachování všech stá-
vajících podpor včetně České technologické 
platformy, je pro potravinářský sektor rovněž 
důležité zachování úrovně přímých podpor 
v zemědělství. Je totiž více než jasné, že ze-
mědělci, kteří nedostanou slíbené dotace od 
státu, budou samozřejmě požadovat od zpra-
covatelů vyšší cenu za svoje produkty. Tak-
že se nám úspěšně roztočí spirála zvyšování 
cen, což předpokládám, že si nikdo z nás, co 
zde sedíme, ani naše vláda nepřeje. 

Jak stávající podpory, tak zabezpečení no-
vých podpor by byly pro potravinářský sektor 

(Dokončení na str. 4)

České Vánoce a Český kapr k sobě neodmyslitelně patří.
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I když se někomu může zdát, že voda, ve které jsou vylovení kapři sád-
kováni, je studená, rybám neuškodí. Však ani v rybníce není teplo. Pod-
statné pro bezproblémové přežití kaprů je dostatek kyslíku. 

Opravdu se ukazuje, že nemoc 
šílených krav neboli bovinní spon-
giformní encefalopatie, BSE, bude 
zanedlouho minulostí. V prosinci to 
bude rok, kdy u nás byl diagnosti-
kován poslední případ.

Od počátku roku 2001 dosud bylo 
vyšetřeno 1 338 834 kusů skotu, při-
čemž pozitivních bylo 28 kusů. Samo-
zřejmě nelze vyloučit, že by se další pří-
pad nemohl objevit, je to ale díky přís-
ným veterinárním opatřením, která byla 
v uplynulých letech podniknuta, málo 
pravděpodobné. Obdobná situace je 
i v ostatních členských zemích EU.

Z těchto důvodů Evropská komise ta-
ké uvažuje o zmírnění pravidel pro testo-
vání skotu na BSE. Dosud se musí vyšet-
řovat všechen zdravý jatečný skot, který 
je starší než 30 měsíců a nutně poraže-
né kusy starší než 24 měsíců. Podle návr-
hu Evropské komise by se za splnění ur-
čitých podmínek mohl věk testovaných 
zvýšit v obou případech na 48 měsíců. 

Základní podmínkou, aby se věk 

testovaných mohl zvýšit, je například 
úplný zákaz zkrmování masokostních 
mouček pro hospodářská zvířata po do-
bu nejméně šesti let, ucelené testování 
na BSE nejméně po stejnou dobu, sys-
tém pro sledování a identifikaci zvířat 
funkční opět nejméně šest let a přízni-
vá situace ve výskytu BSE v dotyčném 
členském státě. 

Zákaz zkrmování masokostních 
mouček se v naší legislativě objevil až 
v 2003, proto budeme moci požádat Ev-
ropskou komisi o přehodnocení moni-
toringu BSE až v roce 2009, kdy uplyne 
zmíněná šestiletá lhůta. Po této naší žá-
dosti Komise vyšle kontrolní misi, kte-
rá na místě prověří, zda námi uváděné 
údaje odpovídají skutečnosti, a pokud 
tomu tak bude, nebude nic bránit tomu, 
aby došlo ke změně. Státní veterinární 
správa ČR předpokládá, že by se věková 
hranice pro vyšetřování skotu na BSE 
u nás mohla zvýšit již od roku 2010. To 
bude dobrá zpráva především pro cho-
vatele, neboť to pro ně bude znamenat 
významné snížení nákladů.

Jako příklad může sloužit dne 18. 11. 
Krajskou veterinární správou pro Par-
dubický kraj vyřešený případ hluboce 
zmrazených prsních řízků, které obsa-
hovaly nepovolené množství vody – zá-

silka o hmotnosti 2 592 kg byla vráce-
na zpět výrobci do Polska.

Veterinární inspektoři KVS pro Par-
dubický kraj provedli u českého prodej-
ce kontrolu dne 16. 10., a to na základě 

stížnosti postoupené Státní zeměděl-
skou a potravinářskou inspekcí. Ode-
brané vzorky hluboce zmrazeného ku-
řecího masa vyšetřili ve Státním vete-
rinárním ústavu v Jihlavě s výsledkem, 
že fyzikálně chemické parametry nevy-
hovovaly nařízení Komise č. 543/2008, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Rady č. 1234/2007, pokud 
jde o obchodní normy pro drůbeží ma-
so. Po dohodě bylo veškeré pozastave-
né zboží dne 18. 11. vráceno výrobci.

Podobný případ lze zmínit ze Stře-

dočeského kraje, kde krajská veteri-
nární správa nařídila dne 18. 11. vrá-
tit zpět do země původu 513 000 vajec. 
Šlo o polského producenta, v zásilce je-
hož vajec jich bylo více než 50 % zne-
čištěných zejména trusem, popřípadě 
vyteklým žloutkem. Šlo o prokazatelné 
nesplnění jakostních ukazatelů.

Někdo by možná řekl, že výrobek 
nebyl zdravotně závadný, „jen“ obsaho-
val více vody, popřípadě byl špinavý…, 
to ale je velký prohřešek, neboť výrob-
ce nedodržel podmínky jakosti stanove-

né legislativou, v prvním případě nabí-
zel za cenu masa vodu, ve druhém by 
mohlo dojít ke druhotné kontaminaci. 
A to si zákazník „nezaslouží“. 

I na odhalování takovýchto přípa-
dů nedodržování předpisů se zaměřu-
jí orgány státního veterinárního dozo-
ru. A podle Milana Maleny, ústředního 
ředitele Státní veterinární správy ČR, 
je vhodné, zejména ve výše uvedeném 
případě, ocenit fungující spolupráci se 
Státní zemědělskou a potravinářskou 
inspekcí.

Státní veterinární správa ČR již 
13. října zveřejnila výsledky prv-
ních osmnácti vyšetření mléč-
ných výrobků na obsah melaminu 
– všechny byly v pořádku, šlo o vý-
robky ze zemí EU i mimo EU. 

Nyní uvádíme výsledky dalších 54 
vyšetření na melamin, která na zákla-
dě požadavků krajských veterinárních 
správ uskutečnili ve Státním veterinár-

ním ústavu v Praze. Na základě roz-
hodnutí Milana Maleny, ústředního 
ředitele Státní veterinární správy ČR, 
odebírali inspektoři vzorky především 
mléčných výrobků, neboť v Číně a po-
sléze i v jiných zemích bylo nadlimit-
ní množství této látky zjištěno právě 
zde. Prověřeno bylo 27 vzorků mléč-
ných výrobků, včetně kojenecké vý-
živy, a to jak z domácí produkce, tak 
například z Velké Británie, Německa, 

Holandska, Chorvatska, Francie, Ra-
kouska, Španělska, ale i Turecka. Nic 
závadného, všechny výrobky splňova-
ly limit, tj. v tomto případě hluboko 
pod povolený 2,5 miligramů melami-
nu na kilogram.

Kromě toho se orgány státního ve-
terinárního dozoru soustředily i na ji-
né výrobky, kde by bylo možné vyšší 
množství obsaženého melaminu oče-
kávat. Prověřili jsme 27 vzorků ryb 

a výrobků z nich, tj. zejména panga-
se, tresky, makrely, ale i tyčinek suri-
mi či sépiových kroužků, především 
původem z jihovýchodní Asie (Čína, 
Vietnam). Ani u těchto produktů ne-
bylo zjištěno nadlimitní množství me-
laminu. 

Laboratorní vyšetření na obsah me-
laminu byla provedena ve Státním vete-
rinárním ústavu Praha, ale je možné je 
zajistit i ve SVÚ Jihlava a Olomouc.

Na základě uvedených výsledků ve-
terinárních vyšetření i podle zjištění 
ostatních dozorových orgánů, zejmé-
na Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce, se ukazuje, že „kauza mela-
min“ neznamená v ČR přímé ohrožení 
zdraví lidí. (Pozn.: I když na základě
systému rychlého varování RASFF 
Státní zemědělská a potravinářská in-
spekce řešila 20 balení závadných bon-
bonů).

O „Pohár ústředního ředitele 
Státní veterinární správy ČR“ usilo-
valy ve Školicím středisku SVÚ Pra-
ha - Lysolajích od 20. 10. do 22. 10.
týmy středních veterinárních škol 
z ČR i ze Slovenska. Šlo o druhý 
ročník soutěže ve veterinárních 
znalostech a dovednostech, letos 
s mezinárodní účastí. 

Soutěžní týmy studentů 4. ročníků 
středních odborných škol s veterinár-
ním zaměřením tvořilo pět čtyřčlen-
ných družstev. Účastnily se 3 školy 
z ČR (České Budějovice, Hradec Krá-

lové a Kroměříž) a dále 2 školy ze Slo-
venska (Nitra a Košice). Tedy celkem 
20 soutěžících, které vždy doprovázeli 
dva či tři členové pedagogického sboru 
jako doprovod. Ve čtyřech soutěžních 
disciplínách studenti mohli prokázat 
jak své znalosti, tak schopnost prezen-
tovat je na veřejnosti a hlavně, obhájit 
je. Je to dobrá průprava pro praxi, řekl 
Milan Malena, ústřední ředitel Státní 
veterinární správy ČR. 

Studenti museli představit své měs-
to a školu, a to v českém i v anglickém 
jazyce, absolvovali vědomostní test, 
provedli laboratorní práce a nakonec 

představili svou ročníkovou práci. Jed-
notlivé disciplíny hodnotila pětičlen-
ná komise, jejímž předsedou byl prv-
ní den profesor Alfred Hera, ředitel
ÚSKVBL v Brně, a další dva dny prodě-
kanka VFU – Fakulty veterinární hygie-
ny a ekologie v Brně, Bohuslava Trem-
lová. Dalšími členy pětičlenné komise 
byli ředitelé podobných, avšak nesou-
těžících škol (Střední průmyslová ško-
la technologie masa v Praze a Střední 
průmyslová škola mlékárenská v Kro-
měříži), dále vedoucí laboratoře SVÚ 
Praha a Předseda Společnosti veteri-
nárních techniků ČR. 

Všech pět soutěžících družstev si od-
neslo Pohár za 1.–5. místo dle velikosti 
od největšího po nejmenší. Také každé 
družstvo obdrželo DIPLOM podepsa-
ný ústředním ředitelem a pamětní me-
daili SVS ČR. Určitě stojí za zmínku 
i doprovodný program, který všichni 
ocenili, návštěvu ZOO Praha, jejímuž 
řediteli Petru Fejkovi patří velký dík. 
Po pavilonu Indonéská džungle a pa-
vilonu malých afrických šelem všech-
ny zaujala odborná přednáška veteri-
nárního lékaře Romana Vodičky, který 
mimo jiné ukázal, jak se uspávají velká 
zvířata pro operační účely. 

Podle slov Milana Maleny, která po-
tvrdili všichni účastníci, je čeká uspo-
řádat příští rok již třetí ročník soutě-
že a setkání středních odborných škol 
s veterinárním zaměřením. Ukazuje se, 
že tato iniciativa šéfa SVS ČR je velmi 
dobrá, už i jen proto, aby o sobě stu-
denti těchto škol i pedagogové věděli. 

Josef Duben, SVS ČR

Kapři potřebují hlavně kyslík
Aby kapři připravovaní pro vánoční 

stůl nestrádali a byli zdraví, na to dozí-
rají inspektoři krajských veterinárních 
správ. Kontrolují především zdravotní 
stav ryb, prověřují, aby používaná vo-
da byla čistá, zdravotně nezávadná, ob-
sádka rybami nepřekračovala legislati-
vou dané limity a aby voda byla dosta-
tečně prokysličená. 

Požadované parametry stanoví vy-
hláška č. 382/2004 ve znění vyhlášky č. 
424/2005. Zde je uvedeno v příloze 1,
že hustota obsádky kaprů může činit 
u vody teplé do 5 °C až 1 200 kg ryb na 
tisíc litrů vody, při teplotě 5–10 °C až
1 000 kg ryb a při teplotě 10–15 °C ma-
ximálně 700 kg ryb na tisíc litrů vody. 
Základním požadavkem je také patřič-
né okysličení, a pro zimní období pla-
tí, že při teplotě do 10 °C musí být na-
sycení vody kyslíkem minimálně 40 %. 
O úrovni prokysličení je možné se pře-
svědčit poměrně jednoduchým a rych-
lým testem. Zatím pracovníci státního 
veterinárního dozoru nezjistili v sád-
kách ryb žádné problémy.

Zde je třeba dodat, že zvěřina na-
bízená do restaurací smí být staho-
vána a bourána jedině pod veteri-
nárním dozorem, musí být posouze-
na jako poživatelná a musí tak být 
označena (ovál s číslem subjektu, 
zkratka státu a zkratka ES, jedná-
li se o podnik na území Evropského

společenství). Seznam subjektů schvá-
lených k této činnosti lze nalézt na 
stránkách Státní veterinární správy 
www.svscr.cz. 

Toto vše vyplývá jednak z novely ve-
terinárního zákona č. 182/2008 Sb., 
jednak z evropských předpisů obsa-
žených v tzv. „hygienickém balíčku“, 

Zvěřinu v kůži či peří, anebo bez?
Jednoduše to lze říci tak, že prověřenou ulovenou volně žijící zvěř – zvě-

řinu – lze nabídnout konečnému spotřebiteli pro využití v jeho domácnosti 
v kůži nebo peří, přičemž je tak možné učinit i v místní maloobchodní pro-
dejně, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, 
kde byla zvěř ulovena. A jen bez kůže a peří, tj. rozbouraná, se smí uvádět 
do tržní sítě, a jedině tak smí být nabízena i do stravovacích zařízení. 

jde o nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady č. 178/2002, č. 852/2004,
č. 853/2004 a č. 854/2004. 

Systém veterinární prohlídky pak 
může proběhnout následujícím způso-
bem. A to posoudí-li zvěřinu bezpro-
středně po lovu schválená proškolená 
osoba, že nejeví žádné známky změn, 
které by mohly znamenat ohrožení kon-
zumenta, a pak nemusí být kus před-
ložen úřednímu veterinárnímu lékaři, 
a takováto zvěřina může být i nabíd-
nuta konečnému spotřebiteli. O tomto 
vyšetření proškolená osoba vydá pro-
hlášení např. formou razítka na lístku 

o původu zvěře, s uvedením data vyšet-
ření a jeho výsledku.

A pokud takovéto prohlášení ne-
ní u zvěře přiloženo, je nutné, aby byl 
k úřední veterinární prohlídce předlo-
žen kus s hlavou a orgány se zajištěním 
jednoznačné identifikace kusu a přilo-
žených orgánů.

Zacházení se zvěřinou, jak je kontro-
lována a uváděna jak do místní maloob-
chodní prodejny i do tržní sítě obecně, 
to kontrolují orgány státního veterinár-
ního dozoru, tj. konkrétně inspektoři 
místně příslušných krajských veterinár-
ních správ.

„Mokrá“ kuřata a špinavá vejce nebereme, vracíme

Melamin nebyl ani v rybách z Asie

BSE se nebojíme

Už podruhé o pohár ústředního ředitele

I potraviny živočišného původu z členských zemí EU, které byly vete-
rinárním dozorovým orgánem dotyčné země uvolněny na intrakomunitát-
ní trh, se kontrolují. Samozřejmě vždy v místech určení inspektoři míst-
ně příslušné krajské veterinární správy prověří doklady a potvrzení o zdra-
votní nezávadnosti. Namátkově provedou i kontrolu fyzickou s odebráním 
vzorků, v případě podezření či na základě upozornění, popřípadě stížnos-
ti vždy.

Další informace z oblasti
Státní veterinární správy lze získat 
na internetových stránkách SVS ČR:

www.svscr.cz 
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„O NEJATRAKTIVNĚJŠÍ 
VÝROBEK“. 

V úterý a ve středu proběhly ve fir-
mě IREKS ENZYMA (Brno, Kšíro-
va 257, www.ireks-enzyma.cz) vlastní 
soutěže a ve čtvrtek byly v prostorách 
Střední školy potravinářské a služeb 
(Charbulova ul. 106, Brno, www.sou-
ps.cz) veřejnosti představeny soutěžní 
výrobky. V rámci slavnostního vyhláše-
ní výsledků byl ve spolupráci s pelhři-
movskou agenturou Dobrý den zástup-
ců ustanoven národní rekord šestičlen-
né štafety zkušených pekařů v upletení 
300 housek na čas. Další informace 

lze získat přímo v agentuře Dobrý den 
(www.dobryden.cz).

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ 
JEDNOTLIVÝCH

KATEGORIÍ:
Český pekař roku (kategorie senior) 

– 5 soutěžících:
1.  Martin Jarkovský, Pekárny a cukrár-

ny Náchod, a. s.
2.  Vladimír Petr, Pekárny a cukrárny 

Náchod, a. s.
3.  Bohumil Kubíček, NOPEK, a. s., 

Vysoké Mýto

Český pekař roku
(kategorie junior)
– 14 soutěžících: 

1.  Jana Tužínová, Střední škola potra-
vinářská a služeb, Charbulova ul., 
Brno 

2.  Tereza Žaludová, Střední průmyslo-
vá škola potravinářská Pardubice

3.  Jiří Marcián, Středná škola hotelová 
a služeb Kroměříž

Český cukrář roku
(kategorie junior)
– 6 soutěžících:

1.  Oldřich Šmídek, Střední škola po-
travinářská a služeb, Charbulova 
ul., Brno

2.  Alena Hučíková, Střední škola prů-
myslová a hotelová Uherské Hra-
diště

3.  Zuzana Skalická, Střední průmyslo-
vá škola potravinářská Pardubice

V soutěži
„O nejatraktivnější výrobek“

se sešlo 9 exponátů, které vyrobilo cel-
kem 11 autorů. Hodnocení muselo být 
z ohledem na různost použitých suro-
vin i technologií výroby rozděleno na 
dvě samostatné kategorie – pekařskou 
a cukrářskou:

„O nejatraktivnější
pekařský výrobek“

1.  Bohumil Kubíček, NOPEK, a. s., 
Vysoké Mýto – dílo „Smyslnost zla-
tých věků“

2.  Martin Hruška, Luboš Pilař, SPŠP 
Pardubice – dílo „Stadion“

„O nejatraktivnější
cukrářský výrobek“

1.  Libuše Maléřová, VOŠ, SOŠ a SOU 
Bzenec – dílo „Kouzelné variace“

2.  Daniela Netrefová, VOŠ, SOŠ 
a SOU Bzenec – dílo „Krakonošo-
va zahrada“

Soutěžní exponáty tradičně oslo-
vují hodnotitelské komise i veřejnost 
kvalitou, designem, chutí i uměleckým 
ztvárněním zvolených témat. Potěšitel-
ný je rovněž vzrůstající zájem mladých 
pekařů a cukrářů o účast v této sou-
těži, což je příslibem pro udržení ře-
meslné úrovně našich oborů i do bu-
doucna.

Ing. Stanislav Musil,
předseda PSPaC v ČR

Celostátní soutěže pekařů a cukrářů 

Podle evropského vinařského ča-
sopisu Vinum předvídá francouzský 
vinařský úřad Viniflhor o 5 % nižší 
úrodu, která by tak mohla dosáhnout 
43,8 milionů hektolitrů francouz-
ských vín. Kvalita se ukazuje dobrá 
i výborná přes nepříznivé počasí bě-
hem vegetačního období. Západ a jih 
Francie byly zasaženy jarními mrazí-
ky, které zničily 30–50 % úrody v ob-
lastech Bordeaux, Alsasko, Proven-
ce i Loira. Vlhké počasí v červen-
ci a srpnu vyžadovalo velké úsilí na 
ochranu proti houbovým chorobám. 
Ale slunný a teplý podzim to pilným 
a svědomitě pracujícím vinařům do-
konale vynahradil výbornou kvalitou 
hroznů, pokud byly uchráněny před 
hnilobou. Na jihu Itálie byly sklizně 
vysoké, na severu se sklidilo střední 
množství. Jakost hroznů je na jihu 
Itálie výborná. Rozšíření houbových 
chorob bylo v Itálii malé, vzhledem 
k dlouho trvajícímu vysokému tlaku 
vzduchu a omezenému množství srá-
žek. Na jihu i ve střední části Itálie by-
ly zaznamenány škody suchem. Na se-
veru bylo počasí proměnlivé, místně 
i s krupobitím. Vinaři ve Španělsku 
zažili v první polovině vegetace chlad-
né a deštivé počasí. Léto přineslo sice 
menší množství dešťů, ale teploty zů-
stávaly nezvykle nízké. Tím se opro-
ti jiným ročníkům sklizeň opozdila 
a protáhla. Kromě Mosely a Franken, 
kde je kvalita mladých vín průměrná, 
je většina vinařských oblastí Němec-
ka s kvalitou spokojena. Největší pro-
blémy přinesl vlhký počátek podzi-
mu a situace byla problematická, jak 
uvedl prezident VDP (Sdružení ně-
meckých vinařských statků vyrábějí-
cích predikátní vína) A. Christmann. 
Potom ale nasadilo v Německu su-
ché a chladné počasí, které přispě-
lo k tvorbě výrazných ovocných vů-
ní. Hrozny dosáhly plné zralosti, ky-
seliny bílých vín jsou stabilní – nejsou 
ani vysoké, ani nízké. Mnohde snížilo 
sklizně krupobití až o 10 %. Vlhké po-
časí pozdního léta se odrazilo znáso-
beným úsilím o ochranu sklizně před 

škodlivými činiteli i ve švýcarských vi-
nicích a velké obavy o kvalitu rozptý-
lil teprve říjen, který přinesl slunný 
závěr podzimu. V posledních létech 
byly nižší sklizně u nejrozšířenější od-
růdy Chrupky, a proto se zvedly ceny 
za její hrozny na 1,7 eur za kilogram. 
V Rakousku se vyjádřil A. Liegen-
feld, předseda Vinařského komitétu 
pro Burgenland, hlavně v tom smys-
lu, že letošní ročník nepřinesl tak vy-
soké cukernatosti jako většina před-
chozích ročníků a nelze očekávat tak 
vysoký obsah alkoholu v letošních ví-
nech, ale zato se objevují nádherné 
ovocné tóny nejen v bílých vínech, ale 
i v červených, z nichž nejlépe odolá-
valy škodlivým činitelům odrůdy s tu-
hou slupkou, jako je Frankovka a Ca-
bernet Sauvignon. Vlhké září přineslo 
i zvýšení sklizní všude tam, kde byla 
ochrana dostatečně intenzivní. S je-
ho slovy lze souhlasit i pro naše vi-
nařské oblasti jižní Moravy. Intenziv-
ní a promyšlená ochrana vinic, úměr-
ná kontrola výšky sklizně korigovaná 
probírkou hroznů, spojená s eliminací 
hroznů napadených hnilobou a pozd-
ní sklizeň, to byl celkem jednoduchý 
recept na vysokou kvalitu vín ročníku 
2008. Ten, kdo se vinicím intenzivně 
a s rozmyslem věnoval, může potvr-
dit, že tento ročník stál za námahu, 
kterou většině vinařů Evropy přinesl.

Patří k dávným poznatkům člově-
ka, že odrůdy révy vinné jsou matkou 
vína, půda a poloha vinice jeho otcem 
a ročník sklizně hroznů jeho osudem. 
Ale konečná jakost vína závisí stejnou 
měrou i na umění člověka, který ví-
no ztvárnil a který dokázal jeho při-
rozené vlastnosti nejen zachovat, ale 
i vyzvednout to, co je pro dané odrů-
dy a stanoviště významné z hlediska 
kvality vína.

Ke kvalitě pomyslné patří i kvalita 
reálná, kterou má každé dobře ztvár-
něné přírodní víno po stránce zdravot-
ní. Národy jižní Evropy pily odedáv-
na víno k běžným denním pokrmům 

z obilovin, ryb, zeleniny a olivového 
oleje. Víno podávané pravidelně k jíd-
lu v optimálním množství udržuje „ře-
čiště krve“ v dobrém stavu a zabraňu-
je jeho zanášení inkrustacemi cévních 
stěn. Dokazují to nejen lidové zkuše-
nosti, ale i četné statistiky získávané 
na tisícových vzorcích obyvatelstva 
s různými stravovacími návyky a sou-
časně s pravidelným užíváním vína ve 
srovnání s jeho abstencí. Skupiny uží-
vající víno trpí podstatně méně nemo-
cemi krevního oběhu a infarkty, což 
se odůvodňuje obsahem antioxidač-
ních látek ve víně, jmenovitě flavono-
idů resveratrolu a quercetinu, jejichž 
příznivé účinky byly prokázány i proti 
rakovinným onemocněním.

Víno působí příznivě na zažívací 
trakt podporou tvorby žaludečních 
kyselin a vylučování pepsinu, což oce-
ní zvláště starší lidé vzhledem ke kle-
sající výkonnosti žaludku. V zažíva-
cím traktu působí víno dezinfekčně, 
hlavně červené, svým obsahem tříslo-
vin, a proto bývalo vždy cenným po-
mocníkem při propuknutí epidemií 
tyfu, cholery či úplavice. Trávení pod-
porují i bílá vína s vyšším obsahem 
vinného kamene, tedy vína mladá, 
kde se zatím vinný kámen nevysrá-
žel, a to hlavně u lidí s nižší tvorbou 
žaludečních kyselin. Srdeční činnost 
uklidňují vína s vyšším obsahem dras-
líku a nervové vzruchy s vyšším ob-
sahem fosforu. Celkové uklidnění při-
nášejí vína přírodně sladká – ledová, 
poslamná, bobulové výběry nebo pl-
ná vína červená. Laxativně působí ví-
na s vyšším obsahem glycerolu, krve-
tvorbu podporují vína s vyšším obsa-
hem železa. Antialergicky působí vína 
s vyšším obsahem hořčíku. Víno má 
stimulační účinky na nervový systém, 
rozvíjí představivost a dodává vzlet 
lidské duši. Víno je ale alkoholickým 
nápojem. Alkohol dráždí buňky ner-
vového systému a ty pak vylučují se-
rotonin, který vyvolává v mozkovém 
centru uklidnění, spánek, zbavuje po-
citu strachu. Problém je ale v tom, že 
nervově labilní lidé, hledající uvolně-

ní, sáhnou po alkoholu a vzniká ne-
bezpečí návyku na alkohol. Při stup-
ňování dávek může být poškozena ja-
terní i mozková tkáň. Aby se člověk 
vyhnul rizikům pramenícím z požit-
ku vína, neměl by překračovat vše-
obecně uznávanou hranici, která je 
u mužů kolem 50 g alkoholu denně 
a u žen 20 g. Požívání vína se má vždy 
spojovat s požitkem stravy. Plný žalu-
dek brzdí resorpci alkoholu. Nejlépe 
se osvědčuje strava ze směsi bílkovin 

a škrobu, bohatá na vlákninu zeleni-
ny a na vitaminy, zejména na vitamin 
C, který je alkoholem z krve vyplavo-
ván. Pití vína na lačný žaludek je kraj-
ně nevhodné. Víno zavádí chuť k jíd-
lu. Bílá, suchá, méně alkoholická vína 
podporují redukční dietu. Víno zlep-
šuje sociální kontakty mezi osoba-
mi. Proto je vhodné stolování spoje-
né s pitím vína v rodinném kruhu ne-
bo ve společnosti přátel. 

Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc.

Ročník 2008 stál za námahu

Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR ve spolupráci se společnos-
tí Ireks Enzyma s. r. o. a za podpory firem Čempek, družstvo, J4 s. r. o.,
Lesaffre Česko, a. s., Linde Gas a. s., Michelské pekárny a. s., Mill-
ba - Czech a. s., PEKASS, s. r. o., a TEN ART, spol. s r. o., uspořádal ve 
dnech 24.–27. listopadu v Brně již XIV. ročník soutěží odborných doved-
ností o čestné tituly „Český pekař roku“ a „Český cukrář roku“ v katego-
riích junior a senior a soutěž. 

Letošní rok byl pro nás – vinaře 
– odlišný oproti předchozím létům 
hned v několika aspektech.

Po odkvětu révy, který proběhl bez 
výraznějších odchylek, nastalo obdo-
bí silného tlaku houbových chorob. 
V praxi to pro pěstitele znamenalo vě-
novat zvýšenou péči chemické ochra-
ně, což se v některých lokalitách zrov-
na stoprocentně nepodařilo a výsled-
kem bylo poškození hroznů. Naštěstí 
těchto případů u našich členů, kteří 
jsou našimi rozhodujícími dodavateli, 

bylo velmi málo. Celkový průběh po-
časí léta ani nás – vinaře – moc nepo-
těšil. Po několika minulých létech, kdy 
jsme si spíše stěžovali na tropická ve-
dra, jsme letos na sluníčko čekali. To-
to mělo za následek oddálení zahájení 
sklizně o deset až čtrnáct dnů. A aby 
těch nepříjemností nebylo málo, zača-
lo nám asi od 13. září pršet. Nemusím 
nijak zdůrazňovat negativní vliv tohoto 
rozmaru počasí na nejen další průběh 
sklizně, ale hlavně na kvalitu. Takže 
jsme se rázem dostali do situace, kdy 
jsme většinou zpracovávali hrozny pou-

ze v jakostní kvalitě, na přívlastková ví-
na jsme ještě museli čekat a doufat, že 
k nám bude „nebe milostivější“. A sku-
tečně se „nebe umoudřilo“ a v prvních 

říjnových dnech jsme s radostí začali li-
sovat „přívlastky“. Takže celkové zhod-
nocení letošní sklizně může znít – lep-
ší průměr.

V podmínkách našeho vinařského 
družstva představuje letošní sklizeň 
objem více než 7,5 milionu kilogramů 
zpracovaných hroznů v široké škále od-
růd, a jak jsem se již zmínil, i v přija-
telné kvalitě. O tomto se již milovníci 
vína mohli přesvědčit ochutnávkou le-
tošního Svatomartinského vína. V naší 
nabídce byly tři druhy – bílé v podo-
bě Müller Thurgau, rosé ze Svatovavři-

neckého a červené z čeho jiného než 
z Modrého Portugalu. Podle reakcí na-
šich zákazníků z různých koutů repub-
liky jim moc chutnalo a již se těší na 
představení dalších mladých vín.

Takže závěrem mi dovolte vyjádřit 
optimistickou předpověď pro kvalitu
vín letošního ročníku a všem našim 
zákazníkům popřát co nejvíce příjem-
ných chvil strávených u našeho vína...

Ing. Pavel Pastorek,
ředitel Templářských sklepů

Čejkovice, vinařského družstva

Templářské sklepy hodnotí rok



4 / zpravodajství PK ČR – z domova Potravinářský zpravodaj 12 / 2008

Měsíc v Potravinářské komoře

Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 - Malešice
Tel./fax: 296 411 187, tel.: 296 411 184–5, 296 411 189–93
E-mail: foodnet@foodnet.cz,  internet: http://www.foodnet.cz

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

Slovo prezidenta Potravinářské komory ČR

velmi vítanou podporou, zvláště v do-
bě probíhající světové finanční krize. 
Ač komisařka Marianne Fischer Böe-
lová při své návštěvě České republiky 
uvedla, že finanční krize se zeměděl-
ského sektoru díky štědrým dotacím 
z EU příliš nedotkne, nedomnívám se, 

že je to celá pravda. Rozhodně se ome-
zí i v našem sektoru přístup k úvěrům, 
což znamená nižší investice do nových 
technologií a do zvyšování konkuren-
ceschopnosti. 

Pozornost jsme rovněž věnovali 
označování potravin, a to zejména nu-
tričním profilům. Jde zejména o po-
žadavek na vytvoření zvláštní katego-

rie pro čokoládu a výrobky z kakaa či 
o zvýšení prahové hodnoty pro nasyce-
né tuky u mléčných výrobků jiných než 
sýry. Ministerstvo zdravotnictví má na 

tyto otázky poněkud odlišný názor, nic-
méně, pevně věřím tomu, že i v těchto 
otázkách najdeme společnou řeč.

Nesouhlas jsme vyjádřili také s pí-
semným prohlášením o koordinaci sys-
tému zálohování a návratnosti hliníko-
vých obalů v rámci Unie, které vyzývá 
evropské instituce k zavádění zálohova-
ných plechovek ve všech členských stá-

tech. Podle názoru Komory jde o zjed-
nodušený a nekomplexní pohled, navr-
hované zálohování by mohlo vytvořit 
překážky trhu a poškodit spotřebitele. 
Navíc by to znamenalo až desetinásob-
né zvýšení nákladů na recyklaci obalo-
vého odpadu, což by mohlo vést k růs-
tu cen potravin, u některých nápojů až 
o 10 %.

(Dokončení ze strany 1)

Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉ RADY
PK ČR – 20. 11. 2008

VÝKONNÁ RADA:
�  Projednala a odsouhlasila přijetí no-

vých členů PK;
�  Projednala vypracování analýzy 

potenciálních exportních destinací 
českých potravin;

�  Souhlasila s vypracováním obecné-
ho kodexu člena Potravinářské ko-
mory ČR s obratem vyšším než 5 
mld. Kč.

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PK ČR 
PRO VĚDU A VÝZKUM

– 30. ŘÍJNA 2008
V rámci jednání se mimo jiné disku-

tovala následující témata:

�  Členové výboru byli informováni 
o činnosti a aktivitách České tech-

nologické platformy pro potraviny;
�  Byla představena francouzská vize 

technologické platformy, která pojí-
má otázku francouzské gastronomie 
jako součást kulturního dědictví;

�  Členové výboru byli informováni
o výsledcích zasedání Evropské 
technologické platformy v Buda-
pešti a Paříži.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI

�  V lednu se rozeběhne druhá série 10 re-
gionálních seminářů v r. 2009

�  Potravinářská komora ČR uspořádá 
v období od 20. ledna do 24. března 
2009 cyklus seminářů nazvaný „Po-
žadavky na ochranu životního pro-
středí a jejich dopady do konkuren-
ceschopnosti zpracovatelských pod-
niků“. Semináře se uskuteční na 
deseti místech České republiky. 

Cílem semináře je seznámit účast-
níky s evropskou politikou ochrany ži-
votního prostředí, odpovídajícím le-
gislativním rámcem, včetně transpozi-
ce do české legislativy, a v neposlední 
řadě s dopady na praktické fungování 
podnikatelských subjektů. Bude zamě-
řen i na základní porovnání s dalšími 
státy EU. V průběhu semináře budou 
prezentovány možnosti, jak plnit pří-
slušné požadavky s minimem nákla-
dů a investic, včetně zavádění nových 
technologií šetrných k životnímu pro-
středí a požadavků kladených na tyto 
technologie v rámci IPPC. 

Seminář je určen pro zástupce ma-
nagementu malých a středních podni-
ků s odpovědností za oblast výroby, 
resp. ekologie, dále podnikatele pod-
nikající jako fyzické osoby, kteří zajiš-
ťují výše uvedené činnosti sami nebo 
na smluvní bázi, odpovědným pracov-

níkům velkých podniků s odpovědnos-
tí za oblast ekologie. 
�  Ve dnech 22.–24. 10. 2008 proběhla 

ve Volgogradu (Ruská federace) Ná-
rodní Výstava České republiky, kte-
ré se účastnilo mimo jiné také šest 
zástupců PK ČR. Hlavním tématem 
jednání, která probíhala v rámci vý-
stavy, bylo uplatnění konkrétních vy-
stavovaných výrobků na ruském trhu, 
konkrétně ve Volgogradské oblasti. 
Zástupce sekretariátu PK ČR poskytl
rozhovor do Volgogradského deníku. 
Tématem byla nabídka ČR v oblasti 
výroby a dovozu potravinářské pro-
dukce do Volgogradské oblasti.

�  Dne 24. 11. 2008 uspořádali zástup-
ci PK ČR a ČTP „Snídani s noviná-
ři“, které se zúčastnil rovněž posla-
nec Evropského parlamentu a člen 
Výboru EP pro regionální rozvoj 
PhDr. Vladimír Železný. 

DISKUTOVÁNA
BYLA TÉMATA:

1/  Návrh českého zákona o významné 
tržní síle a jejím zneužití z pohledu 
EU

2/  Poslanecká iniciativa EP k prošetře-
ní zneužívání postavení velkých su-
permarketů v EU

3/  Reorganizace trhu s vínem v EU
4/  Politika kvality zemědělských pro-

duktů a potravin

Upozornění: Podrobnosti ke všem infor-
macím uváděným v rubrice Měsíc v PK 
ČR jsou členům PK ČR k dispozici na ofi-
ciální internetové stránce PK ČR http://
www.foodnet.cz v sekci PK ČR a dále
v rubrikách Výbory a sekce PK ČR 
a Agenda PK ČR. K přístupu do rubrik 
je nutné zadat jméno uživatele a heslo.

PK ČR

Ing. Miroslava Tomana, CSc.

Ing. Jakub Šebesta se naro-
dil 16. listopadu 1948 v Krumví-
ři na Moravském Slovácku v rodi-
ně sedláka. Rodinné zázemí před-
určilo jeho další životní cestu 
– nikdy neztratil vztah k venkovu, 
k půdě, k lesu a krajině typické 
nekonečnými vinohrady. A právě 
s vinicemi a vínem byla a je celá 
životní cesta Jakuba Šebesty do-
slova osudově propojena. 

Doba, v níž vyrůstal, nepřála sku-
tečným zájmům mladých lidí, a tak 
přesto, že původním přáním Jakuba 
Šebesty bylo studovat přesné strojí-
renství na průmyslové škole v teh-
dejším Gottwaldově, rozhodly místní 
stranické orgány, že potřebnější bude 
jiné, venkovu bližší budoucí zaměře-
ní mladíka. Jeho studium v Gottwal-
dově bylo proto zamítnuto a místo ně-
ho dostali rodiče patnáctiletého Jaku-
ba Šebesty doporučení, aby pro syna 
vybrali buď kovářství, nebo vinařství. 
Dnes už není jasné, co přesně roz-
hodlo o jeho dalších životních osu-
dech, zda jeho tehdy malá a slabá po-
stava pro kovařinu naprosto nevhod-
ná, nebo spíš nedorozumění v tom, 
kde přesně se vinohradnictví studu-
je. Když v roce1963 přišla pozvánka 
ke zkouškám, nebylo to, jak v Krum-

víři předpokládali, do Modré poblíž 
nedalekého Velehradu, ale do Mod-
re v Malých Karpatech na Slovensku. 
Vinohradnické a vinařské obzory mu 
tak po čtyřech letech studia otevřela 
Stredna poĺnohospodárska technic-
ka škola vinohradnicko-ovocinárska 
v Modre v okrese Bratislava-vidiek. 
Studium na této škole mu definitiv-
ně předurčilo celé jeho další životní 
směřování.

Po maturitě se Jakub Šebesta vrá-
til do rodné vsi a nastoupil do míst-
ního JZD, kde prošel doslova od pí-
ky všemi profesemi. Ve dvaadvaceti 
letech se opět dostal k vínu a stal se 
vedoucím vinařské skupiny. Na tom-
to místě setrval až do roku 1976, kdy 
odešel do Brna do tehdejší Státní in-
spekce jakosti výrobků potravinářské-
ho průmyslu. Původní záměr stát se 
inspektorem však nevyšel. Aniž by to 
vedení úřadu požadovalo, přišel na 
inspekci dopis od bývalého zaměst-
navatele, v němž byl Jakub Šebesta 
označen za člověka, který „nesocia-
listicky jedná“. Bylo mu proto nabíd-
nuto mnohem méně „odpovědné“ 
místo řidiče-vzorkaře. Přesto, že tato 
práce byla časově nesmírně náročná, 
začal Jakub Šebesta v této době dál-
kově studovat tehdejší Vysokou ško-
lu zemědělskou, obor vinohradnic-

tví na zahradnické fakultě v Lednici. 
Po jejím absolvování v roce 1981 se 
konečně mohl stát inspektorem vína 
pro Českou republiku. Své znalosti vi-
nohradnictví a mimořádné schopnos-
ti a cit pro víno po celý život neustá-
le rozvíjel a rozvíjí. Ještě donedávna 
pečoval o vlastní vinohrad a je sběra-
telem vybraných vín. Dnes patří ke 
špičkovým znalcům vína nejen mo-
ravských a českých, ale je uznáva-
ným mezinárodním odborníkem, čle-
nem celé řady prestižních hodnotitel-
ských komisí. 

Zásadní přelom do života Jakuba 
Šebesty přinesl začátek 90. let. Úřa-
dující ředitel krajského inspektorátu,
nyní již České zemědělské a potra-
vinářské inspekce v Brně, byl v roce 
1990 odvolán a na základě konkur-
zu byl na jeho místo 30. června té-
hož roku jmenován ing. Šebesta. V té-
to funkci se však příliš dlouho nezdr-
žel. Ministr zemědělství Josef Lux 
jej v září 1992 jmenoval do funkce 
ústředního ředitele s úkolem převést 
ústředí úřadu za pouhé čtyři měsíce 
– k 1. lednu 1993, z Prahy do Brna. 
Málokdo z nás si dnes dokáže před-
stavit, jak těžký to byl v té době úkol. 
Především bylo potřeba definovat zá-
kladní cíle, vybudovat novou struktu-
ru úřadu a postavit nový tým spoleh-
livých a kompetentních spolupracov-
níků. Bylo nezbytné vybudovat nové 
sídlo úřadu, zajistit jej úplně od zákla-
du personálně (nikdo z pražských za-
městnanců neměl zájem se stěhovat 
do Brna), zabezpečit technicky jeho 
fungování a samozřejmě především 
získat dostatek finančních prostřed-
ků. To vše ve zcela nových politic-
kých a ekonomických podmínkách. 
K tomu všemu bylo brzy potřeba za-
čít pracovat na zcela nových právních 
předpisech, sbírat zkušenosti doslo-
va kde se dalo, především v zahrani-

čí, a později zahájit přípravu na vstup 
do Evropské unie. Zcela zásadní změ-
ny, kterými inspekce prošla, se ode-
hrály a stále odehrávají nesmírně dy-
namicky, s velkým nasazením nejen 
top managementu úřadu, ale i všech 
ostatních zaměstnanců. Mnozí z bý-
valých pracovníků, s nimiž dodnes 
jednotlivé inspektoráty udržují kon-
takt, „svůj“ úřad nepoznávají. Prošel 
a stále prochází tolika veskrze pozi-
tivními změnami, že během každo-
ročních setkání se inspekční senioři 
těší na další novinky. 

Státní zemědělská a potravinář-
ská inspekce (SZPI – v roce 2002 do-
šlo opět ke změně označení úřadu) 
je dnes moderní, efektivně fungují-
cí institucí, která se neustále rozvíjí. 
Má svou vizi, strategii, pracuje kon-
cepčně. Velmi často bývá dávána za 
vzor obdobným evropským úřadům. 
Je zřejmé, že bez silného a mimo-
řádně schopného muže v jejím če-
le by se dnes nenacházela tam, kde 
je. Ústřední ředitel Ing. Jakub Šebes-
ta nyní slaví šedesátiny. Celých třicet 
dva let pracoval pro úřad. Zcela jistě 
v něm však ještě neřekl své posled-
ní slovo. 

RNDr. Daniela Kolejková, CSc.,
ředitelka Kanceláře úřadu

Ústředního inspektorátu SZPI

Ing. Jakub Šebesta, ústřední ředitel SZPI, slaví šedesátiny
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Státní země-
dělská a potra-
vinářská inspek-
ce má k dispozi-
ci další výsled-
ky rozborů, které
byly zaměřeny 

na obsah melaminu v rizikových 
potravinách. Tím se myslí potravi-
ny z Číny nebo jiných asijských ze-
mí, které obsahují mléčnou složku 
v jakékoliv podobě. Ani v dalších 
jedenácti vzorcích však nebyl zjiš-
těn nadlimitní výskyt této chemic-
ké látky. 

Celkově tak SZPI analyzovala 19 
vzorků, všechny s negativním výsled-
kem. Odběry dalších vzorků však stá-
le pokračují, stejně jako kontroly, při 
nichž se inspektoři více zaměřují na 
asijské tržnice, obchody specializo-
vané na potraviny z Asie či dovozce 
těchto potravin. Jediným případem 
potraviny kontaminované melaminem 
na území ČR tak zůstává dovoz pou-
hých dvaceti balení bonbonů White 
Rabbit, o kterém SZPI informovala 
24. října. 

V druhé vlně byly kvůli obsahu me-
laminu analyzovány tyto vzorky:

–  KOPIKO Cappuccino – kávové 
bonbony v mléce, země původu 
Thajsko

–  Želé dezert – želé s ovocnou pří-
chutí, země původu Čína

–  Želé dezert – želé s ovocnou pří-
chutí (jiná šarže), země původu
Čína

–  Mr. Brown Coffee – ledová káva (ji-
ná než dosud analyzovaná šarže), 
země původu Tchajwan

–  Dezert – cukrovinka v plastových 
mističkách, země původu Malajsie

–  Kamínky čokoládové – cukrovinka, 
země původu Čína

–  Thin Crackers – trvanlivé slané pe-
čivo, země původu Čína

–  No Additional Sugar Sea laver Bis-
cuits – trvanlivé slané pečivo, země 
původu Čína

–  Sesame Soft Flour Cake – trvanlivé 
pečivo, země původu Čína

–  Egg Soft Flour Cake – trvanlivé pe-
čivo, země původu Čína

–  Sesame Crisp Flakes, sezamová po-
choutka – cukrovinka, země půvo-
du Čína 

Martina Šmídtová,
SZPI

Inspekce zveřejňuje další výsledky rozborů na melamin

Státní zemědělská a potravi-
nářská inspekce se v rámci svých 
kompetencí dlouhodobě věnuje 
kontrole medů. Kromě kontroly do-
držování jakostních požadavků se 
také zjišťuje, zda nedochází k fal-
šování medů. V minulých dnech

inspekce odhalila osm falšovaných 
výrobků. 

Analýzy v laboratořích SZPI totiž 
v těchto medech odhalily vyšší přítom-
nost tzv. C4 cukrů. Jde o cukry, kte-
ré vytvářejí nemedonosné rostliny, jako

je například kukuřice nebo cukrová 
třtina. Zjištěný obsah C4 cukrů tedy 
prokazuje dodatečné doslazování me-
du, které není dovoleno. Med je totiž 
v předpisech definován jako potravina 
přírodního sacharidového charakteru, 
do které se nesmí přidávat žádné jiné 

látky, včetně aditiv. Do medu lze při-
míchat pouze jiný druh medu. V přípa-
dě všech osmi nevyhovujících vzorků 
se jednalo o směsi medů ze zemí Evro-
py i mimo ni. 

Doslazování cukrem potravinářská 
inspekce kvalifikovala jako klamání 

spotřebitele, a proto bylo nařízeno oka-
mžité stažení těchto medů z obchodní 
sítě. Zároveň SZPI předala veškeré in-
formace Státní veterinární správě, kte-
rá je kompetentní k provedení kontro-
ly přímo u výrobců či dovozců těchto 
falšovaných medů.

Potravinářská inspekce odhalila osm falšovaných medů

TABULKA NEVYHOVUJÍCÍCH VZORKŮ:

Název výrobku (balení)  Šarže (datum minimální 
trvanlivosti) Vzorky byly odebrány Výrobce/ Prodejce/Dodavatel Obsah C4 

cukrů [%]
Včelí med luční, med květový (250 g) 27. 05. 11 AHOLD Czech Republic, a. s. Prodejce: JSG Food s. r. o. 30
Včelí med lesní (500 g) 14. 06. 11 PLUS - DISCOUNT spol. s r. o. Prodejce: JSG Food s. r. o. 25
Albert quality, Med luční, Med květový (500 g) 16. 07. 11 AHOLD Czech Republic, a. s. Dodavatel: JSG med a. s. 19
Včelí med luční (250 g) 23. 07. 11 MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o. Výrobce: JSG med a. s. 17
Med květový (500 g) 23. 06. 11 Lidl Česká republika v. o. s. Výrobce: JSG med a. s. 16
Včelí med květový (900 g) 19. 05. 11 AHOLD Czech Republic, a. s. Prodejce: JSG med a. s. 10
Včelí med lipový (500 g) 02. 05. 11 AHOLD Czech Republic, a. s. výrobce: DELPHI spol. s r. o., prodejce: JSG Food s. r. o. 8
Med lipový (500 g) 06. 06. 11 Lidl Česká republika v. o. s. Výrobce: JSG med a. s. 8

Martina Šmídtová, SZPI

K Vánocům neodmyslitelně patří 
tradiční vánoční trhy – stánky s drob-
nostmi, kterými můžeme obdarovat 
své blízké, svařené víno a něco dob-
rých pokrmů. Národní značka KLASA 
se stala součástí sedmi vánočních 
trhů v Praze a v Brně. Přijměte na-
še pozvání a přijďte nasát atmosféru 
KLASA Vánoc!

Kvalitní potraviny se značkou KLASA 
doplňují vánoční sortiment na tradičních 
vánočních trzích v Praze a v Brně. Jedny 
z nejznámějších vánočních trhů v centru 
Prahy jsou ty na Václavském náměstí. Ve 
dřevěných stáncích zde najdeme přede-
vším výrobky tradičních řemesel – drobné 
ozdoby, dřevěné hračky, háčkované ubru-
sy, svíčky a ve dvou stáncích rovněž vý-
robky se značkou KLASA. V podobném 
duchu se nesou také vánoční trhy v Pra-
ze na Andělu a na Náměstí Jiřího z Po-
děbrad nebo v Brně na Náměstí Svobody. 
Jiné to je před obchodním centrem Palla-
dium na Náměstí Republiky v Praze. Drži-
telé značky KLASA zde mají k dispozi-

ci vlastní stan označený logem KLASA.
Pokud se obáváte nepřízně počasí, zkuste 
navštívit některý z krytých vánočních tr-
hů – na Výstavišti v Praze a na Výstavišti 

BVV v Brně. Výrobky se značkou KLASA 
jsou v samostatném stánku nedaleko pó-
dia, kde se koná doprovodný program. 

Držitelé národní značky kvality KLASA

nabízejí spotřebitelům prvotřídní potra-
viny, které by neměly chybět na sváteč-
ní tabuli – vánoční pečivo, vánočky, ko-
láče, čaje, med, různé uzeniny a také ně-
co na přípitek.

Každý, kdo na Vánoční trhy se znač-
kou KLASA zavítá, dostane drobný dá-
rek v podobě pohlednic s recepty nebo 
pexesa. Za nákup výrobků se značkou 
KLASA je možné vyhrát sadu formi-
ček, termohrnek, nebo stolní hru Nakup 
KLASA nákup! O metodice soutěží jsou 
návštěvníci trhů informováni jak samot-
nými prodejci, tak hosteskami a letáčky. 
Na každý den jsou připraveny výhry, sta-
čí jen kupovat výrobky se značkou KLA-
SA a sbírat za ně razítka. 

Vánoční trhy se značkou KLASA za-
čaly na konci listopadu a skončí těsně 
před Vánocemi. Přijďte se na ně podívat 
a nechte se vtáhnout do té pravé vánoční 
atmosféry. Dárek vás nemine a ještě po-
řídíte dobroty, kterými doplníte své vá-
noční menu. 

Dobrou KLASA chuť a veselé Vánoce!

Vánoční trhy se značkou KLASA

Nové číslo časopisu
Potravinářská Revue

vyšlo 25. listopadu 2008!
www.agral.cz

Místo konání vánočních trhů Termín od - do

Praha Václavské náměstí 29. 11. 21. 12.
Praha Anděl 29. 11. 23. 12.
Praha Palladium  2. 12. 21. 12.
Praha Náměstí Jiřího z Poděbrad  8. 12. 23. 12.
Praha Výstaviště  5. 12. 21. 12.
Brno Náměstí Svobody 28. 11. 23. 12.
Brno BVV 12. 12. 21. 12.

SZIF
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Celkem 1 miliarda a sto milio-
nů korun bude v roce 2009 prou-
dit do českého zemědělství v rám-
ci tzv. dotačních programů. Jejich 
výši na zasedání 3. listopadu 2008 
schválil kabinet.

Dotační programy pro rok 2009, 
které slouží k podpoře restrukturali-
zace a zvýšení konkurenceschopnosti 
českého agrárního sektoru, musí pod-
pořit Poslanecká sněmovna Parlamen-
tu ČR současně se státním rozpočtem. 
Návrh finančních prostředků určených 
na dotační programy pro rok 2009 vy-
chází z celkového 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.

„V návrhu pro rok 2009 došlo k dal-
ší stabilizaci spektra dotačních progra-
mů, pouze dotační program Podpora re-
strukturalizace ovocných sadů je rozšířen 
o podporu zakládání ekologicky pěstova-
ných sadů,“ uvedl ministr zemědělství 
Petr Gandalovič. Nezbytnost zvyšová-
ní plemenné hodnoty hospodářských 
zvířat s ohledem na eliminaci šíření 
karanténních virových a bakteriálních 
chorob a chorob přenosných osivem či 
sadbou a v souvislosti s možnými do-
pady na aktuální nákazovou situaci ČR 
je podle jeho slov možné pro rok 2009 
považovat za velmi důležité realizace 
zejména následujících programů:
�  Program podporující udržování 

a zlepšování genetického potenciálu 
hospodářských zvířat. Program za-
bezpečuje udržování a zlepšování 
genetického potenciálu vyjmenova-
ných hospodářských zvířat a umož-
ňuje zvyšování plemenné hodnoty 
hospodářských zvířat. 

�  Program podporující ozdravování 
polních a speciálních plodin. Pod-
poruje prevenci šíření karantén-

ních virových a bakteriálních cho-
rob a chorob přenosných osivem 
či sadbou. Podpora umožňuje zvý-
šení kvality šlechtitelské práce, ná-
sledně pak zvýšení kvality genetic-
kého materiálu s vysokým výnoso-
vým potenciálem s odolností proti 
klimatickým faktorům a chorobám 
jako jednoho ze základních pilířů 
rostlinné výroby. 

�  Program Nákazový fond umožňu-
je podporu na nezbytnou labora-
torní diagnostiku a podporu vy-
braných činností souvisejících s pl-
něním Národního ozdravovacího 
programu od infekční rinotracheiti-
dy skotu. Podpora systému ozdravo-
vání chovů od nebezpečných nákaz 
hospodářských zvířat slouží jako zá-
klad pro eliminaci nemocných zví-
řat a prevenci rozšíření nákaz. 

Dotační programy Biologická ochrana 
rostlin a Podpora tvorby rostlinných ge-
notypů s vysokou rezistencí (šlechtění) 
musely být z důvodu pochyb ohledně 
jejich slučitelnosti výrazným způsobem 
transformovány a notifikační proces 
těchto dvou podpor nebyl dosud ukon-
čen. Existuje reálný předpoklad dokon-
čení notifikace uvedených podpor do 
konce prvního čtvrtletí 2009. 

Na svém zasedání 12. října 2008 
schválila vláda rozpočet státního 
zemědělského intervenčního fondu 
(SZIF) na rok 2009. Rozpočet putuje 
do poslanecké sněmovny, kde bu-
de vláda o jeho schválení součas-
ně s návrhem státního rozpočtu ČR 
na rok 2009. Navrhované rozpočto-
vé zdroje SZIF na rok 2009 přesa-

hují třicet miliard, většina jde na 
zabezpečení Společné zemědělské 
politiky.

„Návrh rozpočtu Státního zemědělské-
ho intervenčního fondu na rok 2009 se 
pohybuje kolem třiceti miliard. Z toho ví-
ce než dvacet osm miliard připadá na za-
bezpečení Společné zemědělské politiky,“ 

uvedl ministr Gandalovič. Navrhované 
rozpočtové zdroje SZIF na rok 2009 
představují 30 406 334 tis. Kč. Z toho 
na zabezpečení Společné zemědělské 
politiky připadá 28 540 290 tis. Kč.

Z této částky na Společnou zeměděl-
skou politiku je určeno: 17 594 000 tis. 
Kč na Přímé platby, 3 245 897 tis. Kč na 
Společnou organizaci trhu a 7 250 000

tis. Kč na Program rozvoje venkova. 
„Pro financování Programu rozvoje ven-
kova se však počítá i s nevyčerpanými 
prostředky z minulých let,“ doplnil mi-
nistr Gandalovič. 

Předkládaný „Návrh rozpočtu Stát-
ního zemědělského intervenčního fon-
du na rok 2009“ plně respektuje a za-
bezpečuje příslušné předpisy dané naří-

zeními Rady (ES) a nařízeními Komise 
(ES) a současně vychází z příslušné le-
gislativy ČR.

V případě, že dojde ze strany státní-
ho rozpočtu ČR nebo ze strany rozpoč-
tu EU ke změnám alokovaných finanč-
ních prostředků, je SZIF připraven ty-
to změny dodatečně do rozpočtu SZIF 
na rok 2009 zapracovat.

Na konci října 2008 hospodařilo 
v České republice ekologicky 1 802 ze-
mědělských podniků, to je téměř o 500 
farem více oproti loňskému roku, po-
čet výrobců biopotravin se zvýšil z loň-
ských 253 na 410, což znamená nárůst 
o 62 %. Výměra zemědělské půdy do-
sáhla 338 722 ha, to představuje téměř 
8 % z celkové výměry zemědělské pů-
dy. Mezi nejrychleji rozšiřující se eko-
zemědělské plochy patří sady a vinice, 
jejichž výměra se v letošním roce zvý-
šila o cca 70 %. Ekologických sadů je 
v současné době 277 ha, plocha vinic 
dosáhla 408 ha. Výměra orné půdy se 

v letošním roce zvýšila o téměř 20 % na 
současných 35 000 ha. Je registrováno 
9 ekologických chovatelů včel.

„Ukazuje se, že ekologické zeměděl-
ství a produkce biopotravin není pouze 
módní trend, ale že jde o stabilní a per-
spektivní podnikatelskou možnost pro 
zemědělce i potravináře. Hlavním stimu-
lem rozvoje není jen státní podpora, ale 
také vysoká poptávka spotřebitelů po bio-
potravinách. Ta se odráží nejen v nárůs-
tu počtu výrobců biopotravin, ale i v roz-
šiřujících se plochách certifikované orné 
půdy,“ vysvětlil důvody nárůstu ministr 
zemědělství Petr Gandalovič.

V souvislosti se zvyšující se výmě-
rou orné půdy lze předpokládat také 
rozvoj trhu s certifikovanými bioosi-
vy. „Po zrušení všeobecné výjimky, která 
umožňovala zemědělcům poměrně jed-
noduchým způsobem používat pro osev 
a sadbu necertifikovaný rozmnožovací 
materiál, lze předpokládat, že se rozší-
ří poptávka ekozemědělců po bioosivech. 
Současně stoupne zájem osivářských 
a obchodních společností o produkci či 
dovoz těchto komodit,“ doplnil očekáva-
né trendy rozvoje ekologického země-
dělství náměstek ministra zemědělství 
Jiří Urban.

Podle změny pravidel, které přinese 
nové nařízení o ekologickém zeměděl-
ství bude od 1. 7. 2010 používání loga 
EU pro biopotraviny povinné, do té do-
by bude užití tohoto loga na obale bio-
potravin stále dobrovolné.

Do zemědělství půjde příští rok v dotačních programech více než miliarda

Gandalovič představil současné 
priority zemědělské politiky

Vláda schválila rozpočet SZIF na rok 2009

AKTUÁLNÍ  STATISTICKÉ ÚDAJE K 31.  10 .  2008 

31. 12. 2007 31. 10. 2008 Nárůst
za leden–říjen 2008

Nárůst
(%)

Počet výrobců biopotravin 253 410 157 62,1

Počet ekofarem 1318 1 802 484 36,7

Výměra zemědělské půdy 
v ekologickém zemědělství (ha)

312 890 338 722 25 832 8,3

Podíl ekologického zemědělství na 
celkové výměře zemědělské půdy 
(%)

7,35 7,97 0,62 8,4

Výměra orné půdy (ha) 29 505 34 990 5 485 18,6

Výměra trvalých travních porostů 
(ha)

257 899 278 913 21 014 8,1

Výměra trvalých kultur (sady) 
(ha)

1 625
2 777 1 152 70,9

Výměra trvalých kultur (vinice) 
(ha)

245 408 163 66,5

Ostatní plochy (ha) 23 616 21 634 -1 982 -8,4

Ekologicky se hospodaří již na osmi 
procentech zemědělské půdy

Z aktuálních statistických údajů ekologického zemědělství ke konci říj-
na vyplývá, že dynamický rozvoj ekologického zemědělství a produkce bio-
potravin pokračuje. Počet ekologických zemědělců již přesáhl 1 800, eko-
logicky se hospodaří na téměř osmi procentech zemědělské půdy, biopo-
traviny se produkují na 410 místech.

Kroky, které by měly snížit do-
pady ekonomické krize na země-
dělce, představil 12. listopadu 
2008 na výročním sněmu Agrár-
ní komory ČR v Brně ministr ze-
mědělství Petr Gandalovič. Mi-
nistr rovněž hodnotil spolupráci 
MZe s Agrární komorou jako jed-
ním z nejvýznamnějších nevlád-
ních partnerů ministerstva.

Na výročním sněmu Agrární ko-
mory ČR se dnes ministr Gandalo-
vič vyjádřil k aktuální ekonomické 
situaci, která se zatím českého ze-
mědělství příliš nedotkla, přičemž 
je velmi pravděpodobné, že k tomu 
v dohledné době dojde. Ministr ze-
mědělce ujistil, že příslib dorovná-
ní přímých plateb, na kterém se ne-
dávno dohodl s premiérem a minis-

terstvem financí, stále platí a může 
představovat jeden z nástrojů, jak 
dopady ekonomické krize v země-
dělském sektoru zmírnit. 

V souvislosti s aktuální ekonomic-
kou krizí může dojít k tomu, že čeští 
zemědělci nebudou schopni dosáh-
nout na peníze pro své podnikání 
a ministerstvo zemědělství samozřej-
mě hledá řešení takovýchto situací. 

„Pokud se sníží dostupnost úvěrů 
pro české zemědělce, jsme připraveni 
diskutovat o tom, zda opět nenastarto-
vat garance Podpůrného garančního 
rolnického a lesnického fondu,“ uvedl 
Gandalovič. Stát by měl být v sou-
vislosti s ekonomickou krizí také při-
praven spustit intervenční systém 
nákupů u některých komodit.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe
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Česku se povedlo do konečného kompromisu prosadit všechny zásadní 
požadavky. Skutečné zjednodušení a odstranění nerovností mezi členskými 
státy ale Health Check nepřinesl. ČR proto bude usilovat o další zjednodu-
šování SZP, a to především v rámci svého nadcházejícího předsednictví.

„Podařilo se vyjednat výrazné snížení sazby progresivní části modulace: tam 
zůstala čtyři procenta z původních devíti v pásmu nad 300 tisíc eur, ostatní pás-
ma byla úplně zrušena,“ vysvětluje ministr Gandalovič. 

Novým členským státům se podařilo vyjednat mimořádné navýšení pro-
středků na podporu zemědělského sektoru. Jedná se o 90 milionů eur ročně.  
V rámci článku 68 došlo k navýšení ze 2,5 na 3,5 procenta u podpor pro tzv. 
citlivé sektory. Součástí kompromisního balíčku se stalo i prohlášení Rady 
a Komise o úsilí srovnat úroveň přímých plateb v rámci Společenství po roce 
2013. Jedním z úspěchů je dále jednání o míře kofinancování peněz přesouva-
ných na podporu venkova, která byla navýšena na 90 procent z rozpočtu EU. 

V závěrečném hlasování se Česko zdrželo, nicméně bylo dosaženo kvali-
fikované většiny.

Brusel, 18. listopadu 2008 – Pro-
gram Ovoce a zelenina do škol po 
konzultaci v Evropském parlamentu 
prošel i na radě ministrů zeměděl-
ství. Politická dohoda má i českou 
podporu. Revidovaný návrh EK totiž 
zohlednil zásadní připomínky Česka, 
jako byla možnost finanční spolu-
účasti rodičů, a tedy nižší nároky na 
státní rozpočet. Bylo také umožně-
no rozdávat ovoce místní a sezonní. 
Ovoce a zeleninu by měli dostávat 
zdarma školáci a případně předško-
láci. V Česku by tak bylo do progra-
mu zahrnuto téměř půl milionu dětí.

„V průběhu projednávání došlo k zá-
sadnímu posunu. Například se dohodlo, 
že bude možné přednostně místní a se-
zonní ovoce, které se tak k dětem dosta-
ne čerstvé a bez velkých nákladů na pře-
pravu,“ vysvětluje ministr Gandalovič. 
„Pozitivní je také možnost zapojení hlav-
ně rodičů, případně i soukromého sekto-
ru do financování, což přinese menší ná-
roky na státní rozpočet.“

Česko se rozhodně postavilo za co 
nejjednodušší administrativu a způsob 
realizace programu, proto chce využít 

školních jídelen a ovoce a zeleninu dis-
tribuovat jejich prostřednictvím. MZe 
už v tom smyslu zahájilo jednání s re-
sorty školství a zdravotnictví. Minister-
stvo chce také do programu zahrnout 
vedle čerstvého i zpracované ovoce, kte-
ré je méně náročné na skladování. Člen-
ským státům by podle ministra Ganda-
loviče měla být ponechána značná míra 
flexibility v naplňování programu.

Ovoce je primárně rozpočtováno 
pro školáky ve věku 6–10 let, ale člen-
ské státy by měly mít možnost věkové 
skupiny volit. Pro Česko by připadly 
takřka 2 miliony eur z celkového ob-
jemu peněz Společenství, které jsou na 
financování programu určeny. Předpo-
kládá se spolufinancování ve výši 27 %
z národních zdrojů. Celkem na pro-
gram půjde z rozpočtu EU 90 milionů 
eur ročně. 

„Devadesát milionů eur nevyřeší pro-
blém s obezitou dětí v Evropě. Vyšle ale 
jasný signál, že nám na zdravém život-
ním stylu dětí záleží, a pomůže zemím, 
ve kterých žádný podobný program na 
národní úrovni není, nebo podpoří exis-
tující programy,“ komentuje eurokomi-
sařka Mariann Fischer Boel.

Na svém jednání 20. listopadu 2008 zvolila Rada Vinařského fondu ČR 
nového předsedu, kterým se stal Milan Venclík.

Rada rovněž odsouhlasila celkový rámec rozpočtu Vinařského fondu ČR na 
příští rok, který je stanoven na 75 milionů Kč.

RADA VINAŘSKÉHO FONDU

Ing. Jan Hajda  Svaz vinařů ČR
Ing. Jiří Hort  Svaz vinařů ČR
Ing. Stanislav Juránek Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
Ing. Adéla Kramaříková Ministerstvo zemědělství
Ing. Petr Marcinčák  Svaz integrované produkce hroznů a vína
Ing. Tomáš Richter  Svaz vinařů ČR
Stanislav Rudolfský  Svaz vinařů ČR
Ing. Jiří Sedlo, CSc.  Svaz vinařů ČR
Ing. Pavel Vajčner  Českomoravský svaz vinařských podniků
Ing. Milan Venclík  Svaz integrované produkce hroznů a vína
Ing. Josef Vozdecký  Svaz vinařů ČR

Možné dopady ekonomické krize 
na zemědělce hodnotil 6. listopa-
du 2008 na celostátní konferenci 
Zemědělského svazu ministr země-
dělství Petr Gandalovič. Debata se 
samozřejmě vedla i o sektorových 
prioritách nadcházejícího českého 
předsednictví.

Ministr Gandalovič se v průběhu 
svého vystoupení na celostátní kon-
ferenci Zemědělského svazu vyjádřil 
k aktuální situaci. Podle jeho slov se 
do zemědělství zřejmě promítne i eko-
nomická krize. Kvůli nižší výkonnos-
ti ekonomiky v příštím roce zřejmě na-
stane tlak na škrty ve státním rozpočtu. 
Ministr ale zároveň zemědělce ujistil, 
že příslib dorovnání přímých plateb, 

na kterém se nedávno dohodl s pre-
miérem, stále platí. „Pokud se sníží do-
stupnost úvěrů pro české zemědělce, jsme 
připraveni diskutovat o tom, zda opět ne-
nastartovat garance Podpůrného garanč-
ního rolnického a lesnického fondu,“ po-
dotkl Gandalovič. 

Velkým tématem a jednou z hlav-
ních priorit CZ PRES bude politika 
kvality, ta právě prochází revizí, kte-
rou odstartovala Evropská komise zve-
řejněním tzv. Zelené knihy v polovině 
října. České předsednictví chce širokou 
debatu založenou na tomto materiálu 
na konferenci na vysoké expertní úrov-
ni, kterou plánuje uspořádat v březnu 
příštího roku. 

Další oblastí, do které hodlá české 
předsednictví napřít úsilí, je zjednodu-

šení Společné zemědělské politiky – 
z pohledu ČR i většiny členských států 
jde o prioritní téma budoucího fungo-
vání SZP zahrnující řadu aspektů, jako 
je rušení nepotřebné legislativy, noveli-
zace předpisů v zájmu jejich zefektivně-
ní, sdílení best practices při implementa-
ci, sjednocení například v otázce Cross 
compliance či administrace plateb. 
Zjednodušení zemědělské legislativy 
vychází z širšího programového zadání 
EK 2004–2009. „S ohledem na končící 
mandát současné komise pracuje teď DG 
AGRI ze zadání komisařky Mariann Fis-
cher Boel na zpracování zprávy, tak zva-
ného Simplification Reportu, o naplnění 
těchto vytyčených cílů. České předsednic-
tví má proto ambici tuto otázku význam-
ně posunout,“ uvedl Gandalovič.

Sedmadvacítka dosáhla
politické dohody o Health Checku

Program Ovoce a zelenina
do škol získal zelenou

Eurokomisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel a ministr
zemědělství ČR Petr Gandalovič

Komisařka Fischer Boel ocenila připravenost 
na předsednictví v resortu zemědělství

Úroveň příprav na předsednictví a spolupráci s ministrem Gandalovičem 
30. října 2008 v Praze ocenila eurokomisařka pro zemědělství a rozvoj ven-
kova Mariann Fischer Boel. Komisařka jednala o prioritách CZ PRES a při-
pravenosti naší země na tento náročný a vysoce prestižní úkol. Se zástupci 
nevládních zemědělských organizací a profesních svazů řešila také postoj 
k Health Checku, chystanou konferenci k politice kvality a neformální ra-
du plánovanou na přelom května a června příštího roku do Brna.

Komisařka vyzdvihla, že jak profes-
ní, tak osobní vztahy s ministrem Gan-
dalovičem jsou velmi dobré, dosavadní 
přípravy na české předsednictví v ob-

lasti zemědělství jsou kvalitní a z celé-
ho týmu PRES cítí velké odhodlání vést 
předsednictví úspěšně.

Z jednání s profesními svazy a ne-

Brusel, 20. listopadu 2008 – Po celonočních trilaterálních i kulo-
árních jednáních ministrů zemědělství sedmadvacítky se rada k finál-
ní diskuzi sešla v sedm hodin ráno. V krácení plateb, proti kterému 
ministr Petr Gandalovič bojuje už od zahájení zdravotní prověrky Spo-
lečné zemědělské politiky, se Česku podařilo zabodovat – progresivní 
část modulace je výrazně snížena. 

Konference Zemědělského svazu
hodnotila aktuální situaci v zemědělství

Tvorba efektivní zemědělské poli-
tiky – takové téma nesl seminář po-
řádaný ministerstvem zemědělství 
ve spolupráci s ministerstvem za-
hraničí a Organizací pro ekonomic-
kou spolupráci a rozvoj v rámci pří-
prav na naše nadcházející předsed-
nictví EU 31. října 2008. Na semináři 
vystoupil ředitel Direktorátu OECD 
pro obchod a zemědělství a před-
ní světový zemědělský ekonom Ste-
fan Tangermann, velvyslanec ČR při 
OECD Karel Dyba a další.

Seminář zahájil náměstek minis-
tra zemědělství Jiří Urban. Podle něj 
k uspořádání semináře vedlo hned ně-
kolik důvodů: Společná zemědělská 
politika prochází zdravotní prohlíd-
kou, tzv. Healthcheckem, který má 

členským státům pomoci najít její ži-
votaschopný model v dlouhodobé per-
spektivě. Dalším důvodem je podle ná-
městka půlroční předsednictví určitou 
reflexi našeho fungování v rámci ko-
munitárních struktur. „A to vše v obdo-
bí, kdy je světová ekonomika vystavena 
nevyzpytatelným turbulencím a my potře-
bujeme hledat odpovědi na to, jak se ty-
to otřesy promítnou v zemědělství po ce-
lém světě, jakých principů se unijní země-
dělská politika má držet a které naopak 
vyžadují revizi,“ uvedl náměstek Urban. 
Zde právě přichází podle náměstka ke 
slovu expertíza OECD, renomované 
organizace, jejíž multidisciplinarita, ne-
strannost a odbornost může více než 
kdy jindy do této debaty přispět. „V té-
to souvislosti si také nesmírně ceníme na-
šeho členství v OECD, které je mimocho-

dem dvakrát tak dlouhé než v Evropské 
unii,“ dodal náměstek Urban. 

Ačkoliv existují i studie, jak by vypa-
dal agrární trh v dokonale liberalizova-
ném prostředí, nebo s podporami sní-
ženými třeba na polovinu, podle Stefa-
na Tangermanna do zemědělství nějaké 
peníze nejspíš vždy poplynou. OECD 
rozhodně nechce rušit zemědělské po-
litiky, chce ale, aby vlády jednotlivých 
států i EU jasně deklarovaly své prio-
rity v sektoru zemědělství a našly pro 
ně ty nejefektivnější nástroje, aby tedy 
podpory a vůbec celá Společná země-
dělská politika byly výrazně cílené. Pro-
ti tomu do určité míry stojí unijní prin-
cip rovného přístupu a podle Tanger-
manna je tedy třeba tyto dva postoje 
pečlivě vyvážit. Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe

Konference hledá efektivní nástroje
na tvorbu zemědělské politiky 

Rada 
Vinařského 

fondu
zvolila
nového 

předsedu

vládními organizacemi ze zemědělské-
ho sektoru si komisařka odnesla řadu ar-
gumentů pro omezení krácení přímých 
plateb. „Je to samozřejmě otázka na delší 
diskuzi, ale věřím, že pokud k ní všechny 
členské státy i komise budou přistupovat 
v kooperativním a kompromisním duchu, 
nakonec se podaří dosáhnout dohody,“ 
prohlásila komisařka Fischer Boel. „Do-
hoda nebude optimální pro všechny, ale 
měla by být přijata jako dobrá cesta do 
budoucna a řešení, které bude rozdíly me-
zi členskými státy minimalizovat.“

Ministr Gandalovič ocenil, že „komi-
sařka Fischer Boel právě v Praze přislíbi-
la podpořit nové členské státy a zasadit 
se o postupné vyrovnávání rozdílů mezi 
členskými zeměmi. Prvním krokem bu-
de návrh Evropské komise podpořit re-
alizaci některých opatření dodatečnými 
finančními obálkami pro nové členské 
státy v rámci prověrky zdravotního sta-
vu Společné zemědělské politiky,“ dodal 
Gandalovič.

Ministr s eurokomisařkou se shodu-
jí na významu politiky kvality a věří, že 
konference chystaná na 12.–13. břez-
na 2009 významně přispěje k právě za-
hájené celounijní diskuzi a přehodno-
cování této politiky, systému ochrany 
označení a dalších témat. 

Během návštěvy se komisařka setka-
la také s předsedou a členy Zeměděl-
ského výboru Poslanecké sněmovny. 

Ministr zemědělství Petr Gandalovič odvolal k 31. 10.
2008 Ing. Lenku Gotthardovou, CSc., z funkce ředitel-
ky Národního hřebčína v Kladrubech. 

„Důvodem odvolání byly zjištěné nedostatky v hospodaření 
hřebčína. V současné době je pověřen vedením hřebčína Ing. 

Tomáš Kunc, který doposud zastával funkci zástupce ředitel-
ky,“ sdělil ministr Gandalovič.

Nový ředitel nebo ředitelka kladrubského hřebčína vze-
jde z výběrového řízení. To by mělo odstartovat v nejbliž-
ších dnech.

Ministr zemědělství odvolal ředitelku
Národního hřebčína v Kladrubech 
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Před rokem PENAM otevřel v těs-
né blízkosti Prahy nejmoderněj-
ší pekárnu ve střední Evropě. Po 
ročním působení se výroba dosta-
la na denních 800 tun, což je více 
než 50 % výrobní kapacity. Dodáv-
ky čerstvého pečiva putují denně 
z pekárny do regionu Prahy a oko-
lí. Růstem výroby PENAM pokračuje 

ve své strategii stát se jedničkou 
na českém a slovenském pekáren-
ském trhu. Pro rok 2009 si společ-
nost dala za cíl navýšení vytížení 
kapacity pekárny až na 75 %.

Od zahájení provozu pekárny Zele-
ná louka se společnost PENAM, a. s., 
soustředila na kvalitu výrobků a dodáv-

PENAM úspěšně naplňuje pekárnu Zelená louka

ky pro zákazníky. „Omladili jsme tech-
nologie, aby kvalita našich výrobků by-
la prvotřídní. Nyní denně dodáváme 
čerstvé výrobky např. do řetězců Billa, 
Ahold, Lidl v Praze a okolí,“ konstatu-
je generální ředitel společnosti Ing. Ja-
roslav Kurčík. 

Kromě dodávek nebaleného pečiva 
pekárna vyrábí balené speciální chle-
by, které se těší velké oblibě u zákazní-
ků. Jedná se o menší 500g chleby s při-
danou hodnotou z řady Penam Lepší 
Den, které mají v sobě vždy něco na-
víc pro zdraví či extra chuťový zážitek. 
A o výrobky řady Penam Fit Den, kte-
ré jsou určené pro všechny, kdo dbají 
o zdravou výživu. Baleným sortimen-
tem PENAM zásobuje obchodní part-
nery po celé České republice. 

Nárůstem výroby pekárny Zelená 
louka PENAM pokračuje ve své strate-
gii stát se jedničkou na pekárenském tr-
hu. „Dosažením výroby 800 tun denně 
nekončíme, v roce 2009 chceme dosáh-

nout vytížení výrobní kapacity na úrov-
ni 75 %“, dodává Jaroslav Kurčík.

Společnost PENAM, a. s., se sídlem 
v Brně je druhým největším výrobcem 
pekárenských a mlýnských produktů. 
Ve třinácti pekárenských provozech 
a čtyřech mlýnech zaměstnává přes 
dva a půl tisíce zaměstnanců a vyrábí 
více než tisíc druhů produktů. Posled-

ní novinkou pod značkou Penam je řa-
da pekárenských výrobků v biokvalitě. 
Své produkty exportuje PENAM, a. s., 
zejména na Slovensko, kde je s 22% po-
dílem na trhu druhou největší pekáren-
skou společností.

Ing. Hana Kamińska
ředitelka marketingu PENAM, a. s.

Podobně formulovaná, velmi po-
vrchní a zjednodušená otázka pad-
la opakovaně na několika jedná-
ních, která jsem v poslední době 
absolvoval, a přiměla mě, abych se 
nad ní zamyslel, byť z povahy věci 
vyplývá, také jen na povrchu. Pro 
názornost jsem vybral příměr, který 
bude možná některým z nás bližší, 
a tím také srozumitelnější. Zkus-
me tímto způsobem nastolit jedno-
duché dilema, totiž zda jsou kon-
venční potraviny opravdu tak špat-
né, nebo BIO tak dobré a zdravé, či 
je tomu zcela naopak, případně jak 
tomu vlastně je?!

Pro zamýšlenou úvahu nám může 
pomoci jednoduchá modelová situace, 
které jsme jistě již několikrát byli svěd-
kem, respektive analogický spor o to, 
zda je výhodnější naftový či benzino-
vý motor. Rozvineme-li ji, můžeme si 
představit diskusi několika mužů, kte-
ří se při nějaké „chlapské“ příležitos-
ti sejdou a začnou rozebírat, povrchně 
a ledabyle, své chlouby na čtyřech ko-
lech. Zcela jistě utvoří obratem dva ar-
gumentačně nesmiřitelné tábory a za-

čnou vypočítávat, nejprve vlastníci naf-
tových motorů, že přeci vývoj pokročil 
a jejich vozy jsou velmi rychlé, s akce-
lerací, že turbodmychadla zvládají svou 
roli bezezbytku, že spotřeba je úžasná 
a kvalita? Ta je přeci na daleko lepší 
úrovni, než si lze obecně představit. Ta-
ké hbitě dodají, že vyšší cena nafty je 
kompenzována výrazně nižší spotřebou 
a náchylnost k poruchám díky méně 
kvalitnímu palivu u našich pump ozna-
čí za překonanou historii. Argument, 
kterým byste je alespoň znejistěli, ne-li 
přímo přesvědčili, není jednoduše z dů-
vodu chybějící vůle k objektivnímu po-
souzení, k dispozici.

Ti druzí, vlastnící benzinových mo-
torů, nezůstávajíce pozadu, jistě namít-
nou, že akcelerují ještě daleko lépe, že 
jsou vybaveni katalyzátory, které jsou 
ohleduplnější k životnímu prostředí, 
že mají daleko vyšší efektivnost při 
spalování paliva, využívají moderní 
konstrukce, v zimě jim nezamrzá pa-
livo a budoucnost je výhradně v tomto 
druhu paliva. Ani zde záhy neobjevíte, 
ze stejného důvodu, mnoho argumen-
tů, kterými byste nabourali hráz jejich 
vlastního přesvědčení. 

Oba tábory jsou schopny snášet to-
lik rozlišných pohledů a vynacházet to-
lik pro a proti, že bychom tomu mož-
ná ani nevěřili a při menším odstupu 
od věci by tomu možná nevěřili ani oni 
sami. Ale proč vlastně? Proč chtějí ob-
hájit tak zarputile to, co prosazují oni, 
a nacházet negativa na opačné názoro-
vé a postojové straně?

Protože mají strach. Strach ze sku-
tečnosti, že by mohl přijít třeba někdo 
třetí, který by mohl zvládnout popsat 
přednosti kombinace obou druhů po-
honů, a předestřel tak například mož-
nost pohonu hybridního a museli by sa-
mi přiznat, že jejich argumenty již ne-
jsou tolik pádné a spolehlivé, ba právě 
naopak, že jsou velmi povrchní a úče-
lově shromážděné a že na tomto smír-
ném pohledu, respektive řešení přeci 
jenom něco je. Strach o tolik nepocho-
pitelnější, čím je obecná pravda více 
rozprostřena mezi všechny zúčastněné 
diskutéry, a o tolik naléhavější, o kolik 
vzrůstá pocit vlastní nesmyslné degra-
dace při respektu k odlišnému názoro-
vému a věcnému spektru.

Myslíte, že tomu tak není? Tak zkus-
me společně namísto naftového motoru 

dosadit ekologické (Bio) potraviny, na-
místo benzinových pohonných jednotek 
potraviny konvenční, přimyslet si k nim 
zástup neochvějných obhájců a zastán-
ců se všemi podpůrnými názory pro tu 
či onu stranu a můžeme se shodnout, že 
rozdíl v podstatě neuvidíme. 

Ptáme se tedy, existuje východis-
ko? Ale ovšem, stejně jako u konstruk-
ce hybridního pohonu spočívá v ne-
povrchním, obyčejném a přitom málo 
rozšířeném kompromisu, můžeme také 
říci ve zdravém rozumu, který nám ří-
ká, že přeci vše je vyráběno na základě 
velmi podobných, lidským umem zdo-
konalovaných postupů, kde každá stra-
na mince má svou roli a podobu, své vý-
šiny i prolisy, své pro a své proti.

Proto také volíme svým prostým 
lidským rozumem přesně to, co nám 
osobně vyhovuje, a spoléháme přitom 
na dokonalost vlastní bytosti a máme 
někdy jen obavu či strach přiznat, že 
to, co preferuje člověk opačného názo-
ru, prostě nemůžeme, nechceme a ne-
máme právo zatracovat. 

A co tedy dál? Co s tím? No přeci 
rozvíjet to, o čem jsme sami přesvěd-
čeni, že je správné a prospěšné, neboť 

budou-li to činit všichni, beze snahy vy-
mazat ty druhé z mapy trhu či produ-
centů a výrobců, potom musíme být zá-
konitě všichni více než spokojeni, pro 
každý názorový proud bude kvalita po-
travin z konvenčního či ekologického 
zemědělství jen lepší, osobnější a žá-
danější. 

To nemluvím o tom, že v době velmi 
blízké může přijít poznání, které nám 
ukáže, že existuje přeci jasná a transpa-
rentní vývojová možnost...

Nevěříte? Ale ano, stačí trocha to-
lerance a hlavně absence strachu ze 
změny vlastního názoru a postoje. 
Přesně toho, co nám brání bez před-
sudků zhodnotit to, co nám vyhovuje, 
ale vidět, že přesto reálně existuje ta-
ké i to, na co nechceme být zvyklí, na 
co nejsou dosud vycvičeny naše chuťo-
vé buňky a nastavena hodnotící krité-
ria v naší mysli! Stručně, postačí změ-
nit či jen trochu posunout naši vlastní 
mysl v tomto ohledu.

Takže pro začátek, nikým a ničím 
nezkalenou, tolerantní, konvenční, ale 
také bio dobrou chuť!!!

Karel Quast, jednatel
LACRUM Velké Meziříčí, s. r. o.

 Co je lepší, potravina konvenční, nebo BIO?

Český Culinary Nestlé Team 
(CNT) se 21. října 2008 zúčastnil již 
22. ročníku Olympiády kuchařské-
ho a cukrářského umění v němec-
kém Erfurtu. CNT získala bronzovou 
medaili v kategorii regionálních 
a individuálních teamů za studenou 
kuchyň. V individuální soutěži zís-
kal Luděk Procházka tradiční zla-
tou medaili v kategorii kuchařské 
artistiky s technikou zeleninového 
carvingu.

Kuchařská Olympiáda se může 
pochlubit historií trvající 104 let a le-
tos přivítá soutěžící z 53 zemí celého 
světa, čímž bude překonána rekordní 
účast z poslední Olympiády před 4 ro-
ky, kdy se zúčastnilo 1100 kuchařů ze 
36 států. 

CNT je tým profesionálních kucha-
řů a cukrářů zformovaný začátkem ro-
ku 2003 na základě dlouholetých zku-
šeností gastronomické divize Nestlé 
FoodServices s talentovanými kuchaři 

Kulinářská olympiáda
a cukráři. Všichni členové působí jako 
opinion leaders. Intenzivně se nadále 
vzdělávají a za své hlavní poslání pova-
žují možnost předávat své zkušenosti 
širší i odborné veřejnosti. 

CNT má za sebou již 5 let společné 
práce. Jejich výsledkem jsou bronzové 
medaile z kuchařské Olympiády v Er-
furtu a ze soutěže individuálních tea-
mů European Culinary Challenge v Ba-
sileji. V roce 2006 získal CNT ve Stutt-
gartu zlatou medaili a stal se vítězem 
dne. Tým profesionálů se o své rozsáh-
lé zkušenosti dělí se širokou veřejností 
formou odborných seminářů konaných 
v Kulinářském centru Nestlé-Electrolux 
v pražském sídle Nestlé Česko. Členové 
CNT pravidelně své gastronomické do-
vednosti prezentují v odborném tisku. 

ČLENOVÉ CULINARY
NESTLÉ TEAMU:

Tomáš Konopka – Kapitán CNT, Culina-
ry advisor, Nestlé Professional 
Norbert Hojda – Šéfkuchař restaurace 
Hospoda Domov Liberec
Milan Kladívko – Šéfkuchař Hotelu Pro-
menáda Karlovy Vary
Rudolf Špaček – Šéfkuchař restaurace 
Paříž hotelu Imperiál Karlovy Vary

Andrea Lechnerová – Cukrářka hotelu 
Clarion Congress Pratur
Tomáš Hamrák – Student Vysoké školy 
hotelové v Praze, obor hotelnictví
Milan Vild – Zástupce šéfkuchaře re-
staurace Paříž hotelu Imperiál Karlovy 
Vary
Jaroslav Václavek – Šéfkuchař restaura-
ce Sorrento hotelu Carlsbad Plaza Kar-
lovy Vary
Pavel Hruška – Majitel designového stu-
dia

Luděk Procházka – Majitel firmy 
CZECH CARVING STUDIO s. r. o.
Štefan Kiss – Culinary advisor, Nestlé 
Professional Slovensko
Miloš Kopal – HoReCa specialista, Ne-
stlé Professional

Tomáš Konopka
Chef – Culinary Advisor Nestlé

Professional 
Captain of Czech Culinary 

Nestlé Team
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POVLTAVSKÉ MLÉKÁRNY, a. s., Církvičská 240, 264 01 Sedlčany
tel.: 318 841 411, fax: 318 821 478 

email:info@povltavskemlekarny.cz
www.povltavskemlekarny.cz 

VESELÉ VÁNOCE, HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ

V PRACOVNÍM I OSOBNÍM ŽIVOTĚ V NADCHÁZEJÍCÍM ROCE 2009

PŘEJEME VŠEM NAŠIM OBCHODNÍM PARTNERŮM A SPOTŘEBITELŮM.

DĚKUJEME ZA PŘÍJEMNOU SPOLUPRÁCI V ROCE 2008.

VSKÉ MLÉKÁRNY, a. s., Církvičská 240, 264 01 Sedlčany
tel.: 318 841 411, fax: 318 821 478

email:info@povltavskemlekarny.cz
www povltavskemlekarny cz

V

POLUPRÁCI V ROCE 2

VSKÉ



Potravinářský zpravodaj 12 / 2008  nabídky – informace / 11 

ZÁTKOVY VAJEČNÉ TĚSTOVINYpř íloha století

www.zatka .cz
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NÁKUP
Mlékárenský průmysl nakoupil a zpracoval v 1.–3. čtvrtletí 2008 podle resortního statistického výka-

zu ministerstva zemědělství 1 805,4 mil. l mléka, což představuje v porovnání se stejným obdobím mi-
nulého roku snížení o 6 mil. litrů, tj. o 0,3 %. Průměrný obsah tuku v mléce se meziročně snížil o 0,03 %
na 3,82 % při současném poklesu obsahu bílkovin o 0,02 % na 3,32 %.

Z celkového objemu nákupu bylo zařazené do I. a vyšší třídy jakosti 98,5 % dodaného mléka, obdob-
ně jako v minulém roce.

CENY
Průměrná realizační cena nakoupeného mléka se za letošní 1.–3. čtvrtletí ve srovnání se stejným ob-

dobím minulého roku 2007 neúměrně rapidně zvýšila ze 7,91 Kč/l na 8,86 Kč/l. Meziroční zvýšení 
o 0,95 Kč/l představuje 12 %.

Příčina dramatického zvýšení ceny byla ve druhém pololetí minulého roku vyvolána deficitní bilan-
cí mléčné suroviny v celosvětovém rozsahu, která se následně promítla i do mléčného sektoru ČR. Na 
vzestupu cen mlékárenských výrobků se významně podílel i dlouhodobý pokles hodnoty US dolaru, je-
hož prostřednictvím se na světovém trhu obchoduje.

V ČR se průměrná cena farmářského mléka v minulém roce 2007 začala postupně zvyšovat ze 7,99 
Kč/litr v červnu na 9,99 Kč/litr v prosinci. V lednu letošního roku jeho cena překročila hranici 10 Kč 
a dosáhla historicky nejvyšší úrovně 10,04 Kč/l. V té době však již docházelo v zahraničí k zastavení 
růstu cen a jejich postupnému radikálnímu útlumu až propadu. Tato tendence se následně s určitým 
zpožděním projevila v našich podmínkách postupným snižováním ceny mléka až na 7,73 Kč/litr v září 
letošního roku v zájmu jejího zreálnění ve vztahu k hlubokému poklesu cen finálních výrobků.

Tab. č. 1             Vývoj obchodních cen vybraných mlékárenských výrobků v Kč/l/kg

Výrobek Září
2007

Září 
2008 Rozdíl Index

2008/2007

Mléko polotučné trvanlivé karton – 1 l 11,52 10,29 -1,23 89,3

Mléko odstř. trvanlivé karton – 1 l 10,49 9,48 -1,01 90,4

Mléko polotučné – sáček 1 l 10,31 11,17 0,86 108,3

Mléko polotučné čerstvé karton – 1 l 12,06 12,39 0,33 102,7

Máslo čerstvé – 250 g, Al fólie, 16 % vody –1 kg 102,49 78,45 -24,04 76,5

Tvaroh měkký 250 g – Al fólie, 25 % sušiny –1 kg 42,64 44,57 1,93 104,5

Eidamská cihla 30 % – 1 kg 98,87 83,87 -15 84,8

Eidamská cihla 45 % – 1 kg 103,87 92,88 -10,99 89,4

Z meziročního porovnání zářijových obchodních cen mlékárenských výrobků vyplývá, že hlavní nos-
né výrobky zaznamenaly výrazný cenový pokles. Nejhlubší propad vykázalo čerstvé máslo 250 g Al fó-
lii o 23,5 %, dále sýr eidamská cihla 30 % t. v s. o 15,2 % a sýr eidamská cihla 45 % t. v s. o 10,6 %. Rov-
něž množstevně rozhodující výrobek sortimentu konz. mléka – trvanlivé polotučné mléko v kartonu – 
zaznamenalo meziroční pokles obchodní ceny o 10,7 %. 

VÝROBA KONZUMNÍHO MLÉKA
Výroba konzumního mléka se ve sledovaném období meziročně zvýšila o 3,6 %, ze 441 505 tis. l na 

458 337 tis. l.

Tab. č. 2                             Výroba konzumního mléka podle způsobu ošetření

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2008/20072007 2008 2007 2008
Konzumní mléko celkem 441 505 457 338 100,0 100,0 103,6

Z toho – pasterované 83 999 80 743 19,0 17,7 96,1

 – trvanlivé 357 806 376 595 81,0 82,3 105,3

Z uvedených údajů vyplývá, že trvá dominantní převaha trvanlivého mléka, jehož podíl se zvýšil na 
82,3 %, zatímco podíl čerstvého pasterovaného mléka se recipročně snížil o 1,3 % na 17,7 %.

Tab. č. 3                              Výroba konzumního mléka podle obsahu tuku

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index

2008/20072007 2008 2007 2008
Odstředěné/nízkotučné 44 983 x 10,2 x x

Polotučné 351 922 381 582 79,7 83,4 108,4

Plnotučné 44 600 x 10,1 x x

Celkem 441 505 457 338 100,0 100,0 103,6

Dostupné údaje dokumentují, že z hlediska obsahu tuku dominuje v sortimentu vyráběného konzum-
ního mléka podíl polotučného mléka, který se meziročně zvýšil o 3,7 % na 83,4 %.

Tab. č. 4                              Výroba konzumního mléka podle způsobu balení

Konzumní mléko
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2008/2007
2007 2008 2007 2008

Kartony trvanlivé 357 506 376 595 81,0 82,3 105,3

Kartony pasterované 27 653 24 528  6,3 5,4 88,7

Ostatní 56 346 56 215 12,7 12,3 99,8

Celkem 441 505 457 338 100,0 100,0 103,6

Rozhodující objem konzumního mléka plněného do kartonových obalů se v hodnoceném období me-
ziročně zvýšil o 0,4 % na celkových 87,7 %. Podíl mléka plněného do ostatních obalů se snížil o 0,4 %
na 12,3 %.

SMETANY
Tab. č. 5                                Výroba konzumních smetan, včetně kysaných

Výrobek
Výroba v tis. l Podíl v % Index 

2008/20072007 2008 2007 2008

Konz. smetany,
včetně kysaných

33 197 33 262 100,0 100,0 100,2

Z toho – kysané 9 995 10 916 30,1 32,8 109,2

 – s obs. tuku 
nad 30 %

14 180 12 928 42,7 38,9 91,2

Výroba konzumních smetan, včetně kysaných smetan, se v hodnoceném období meziročně nepatrně 
zvýšila o 0,2 % na 33 262 tis. litrů. Zatímco se výroba kysaných smetan zvýšila o 9,2 % na 10 916 tis. lit-
rů, výroba smetan s minimálním obsahem 30 % tuku se meziročně snížila o 8,8 % na 12 928 tis.
litrů.

JOGURTY A OSTATNÍ TEKUTÉ ZAKYSANÉ VÝROBKY
Tab. č. 6                                                       Výroba jogurtů

Výrobek
Výroba v tunách Podíl v % Index 

2008/20072007 2008 2007 2008

Jogurty celkem 109 503 103 074 100,0 100,0 97,7

Z toho – ochucené 85 561 75 688 78,1 73,4 88,5

 – nízkotučné do 0,5 % 13 685 x 12,5 x x

Výroba jogurtů se ve sledovaném období roku 2008 v porovnání se stejným obdobím minulého roku 
snížila o 2,3 % na 103 074 tun. Podíl ochucených výrobků z tohoto objemu poklesl na 73,4 %, zatímco 
v předcházejícím období 1.–3. čtvrtletí 2007 dosáhl 78,1 %. 

Z dalších tekutých zakysaných výrobků vykázala skupina ostatních tekutých zakysaných výrobků (bez 
podmáslí) pokles výroby o 3,0 % na 26 815 tun, ze kterých připadlo na ochucené varianty 43,2 %, tedy 
o 2,3 % více v porovnání s 1.–3. čtvrtletím minulého roku. Výroba kysaného neochuceného podmáslí se 
meziročně v hodnoceném období snížila ze 7 587 tun na 6 526 tun (-14,0 %).

VÝROBA MÁSLA
Tab. č. 7                           Bilance výroby a zásob másla v 1.–3. čtvrtletí 2008

Máslo
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2008/20072007 2008

Počáteční zásoba k 1. 1. 1 069 1 736 667  162,4

Výroba 37 897 35 305 -2 592 93,2

Prodej na vnitřním trhu 31 614 30 429 -1 185 96,3

Vývoz 4 865 2 858 -2 007 58,7

Konečná zásoba 1 584 2 362 778 149,1

Celková výroba másla dosáhla za období 1.–3. čtvrtletí letošního roku podle údajů statistického bi-
lančního výkazu MZe 6-12, oddíl III. zahrnujícího výrobu a užití všech jeho druhů, včetně pomazán-
kového másla a másla s rostlinným tukem 35 305 tun, což představuje ve srovnání se stejným obdobím 
minulého roku snížení o 2 592 tun (6,8 %).

Úroveň jak počátečních, tak konečných zásob se v 1.–3. čtvrtletí meziročně zvýšila. Počáteční záso-
ba se zvýšila o 667 tun na 1 736 tun (+62,4 %). Konečná zásoba se ke 30. září letošního roku zvýšila 
meziročně o 778 tun na 2 363 tun (+49,1 %).

Prodej másla na vnitřním trhu se v hodnoceném období snížil o 1 185 tun na 30 429 tun (-3,7 %).

Tab. č. 8                                      Struktura sortimentu v 1.–3. čtvrtletí 

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2008/20072007 2008

Máslo čerstvé 20 205 19 609 596 97,1

Z toho: máslo s vyšším obsahem 
vody, solené máslo

606 x x x

Stolní máslo x x x x

Ostatní (bloky) x x x x

Máslo celkem 23 806 22 821 -985 95,8

Pomazánkové máslo 6 825 6 495 -330 95,2

Směsné emulg. tuky
– z toho mléčný tuk

x
1 022

5 090
831

x
191

x
81,3

Údaje v tabulce představují objemy finálních výrobků sledovaného sortimentu. Celková výroba tra-
dičního sortimentu másla s obsahem 16 % vody (včetně nevýznamného podílu másla s vyšším obsahem 
vody a másla soleného) dosáhla v 1.–3. čtvrtletí letošního roku 22 821 tun a byla ve srovnání se stejným 
obdobím minulého roku o 985 tun nižší (-4,2 %).

Výroba pomazánkového másla se ve sledovaném období snížila o 330 tun (-4,8) na 6 495 tun. 

TVAROHY
Tab. č. 9                                    Výroba tvarohů a tvarohových specialit

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2008/20072007 2008

Tvarohy 23 176 23 519 343 101,5

Smetanové krémy 9 052 8 858 -94 99,0

Tvarohové dezerty 2 635 2 263 -372 85,9

Celkem 34 863 34 640 -223 99,4

Výroba tvarohů a tvarohových specialit v 1.–3. čtvrtletí letošního roku stagnovala a celkově se snížila 
o 223 tun (-0,6 %) na 34 640 tun. Nejvyšší pokles o 372 tun (-14,1 %) na 2 263 tun zaznamenaly tvaro-
hové dezerty. Výroba smetanových krémů se snížila o 94 tun (-1,0 %) na 8 858 tun. Výroba tvarohů se 
zvýšila o 343 tun (+1,5 %) na 23 519 tun. Na celkové výrobě tvarohů se podílela výroba měkkého tvaro-
hu 15 663 tunami (-0,5 %) a dále výroby jemného a tučného tvarohu 4 953 tunami (+13,5).

SÝRY
Výroba přírodních sýrů se v 1.–3. čtvrtletí letošního roku meziročně snížila o 2 688 tun, ze 64 771 

tun na 62 083 tun (-4,2 %). Výrazné snížení postihlo i výrobu tavených sýrů o 1 508 tun, ze 14 560 tun 
na 13 052 tun (-10,4 %).

Výroba mlékárenských výrobků v 1.–3. čtvrtletí 2008



Potravinářský zpravodaj 12 / 2008  z domova – informace / 13 

Tab. č. 10                                              Vývoj výroby sýrů celkem

Výrobek
Výroba v tunách

Rozdíl Index
2008/20072007 2008

Sýry přírodní 64 771 62 083 -2 688 95,8

Sýry tavené 14 560 13 052 -1 508 89,6

Sýry celkem 79 331 75 135 -4 196 94,7

Celková výroba přírodních sýrů a tavených sýrů se snížila o 5,3 % (-4 196 tun), z 79 331 tun na 
75 135 tun. V následující tabulce je uveden přehled výroby přírodních sýrů podle tradičního sortiment-
ního členění.

Tab. č. 11                                         Sortiment výroby přírodních sýrů

Skupina sýrů
Výroba v tunách Rozdíl

tuny
Index

2008/20072007 2008

Čerstvé nezrající 6 538 6 699 -161 102,5

Měkké zrající x x x x

Bílé v solném nálevu 6 508 5 360 -1 148 82,4

Plísňové 9 163 8 854 -309 96,6

Vybrané polotvrdé 33 967 33 000 -967 97,2

Tvrdé a extra tvrdé x x x x

Ostatní x x x x

Nejvyšší podíl 53,2 % z celkové výroby přírodních sýrů připadá na sortimentní skupinu vybraných 
polotvrdých sýrů, zahrnujících především Eidam, Goudu a sýr Madeland. 

Jejich objem výroby se meziročně snížil o 967 tun (-2,8 %), z 33 967 tun na 33 000 tun.
Zvýšení výroby o 2,5 % zaznamenaly pouze čerstvé nezrající sýry, zatímco výroba bílých sýrů v sol-

ném nálevu se meziročně snížila o 1148 tun (-17,6 %). Snížení výroby zaznamenaly i plísňové sýry o 3,4 %
(309 tun) na 8 854 tun.

SUŠENÉ MLÉKO
Tab. č. 12                          Výroba, vývoz a zásoby sušeného mléka (bez KDV)

Výrobek
Výroba v tunách Rozdíl

tuny
Index

2008/20072007 2008

Poč. zásoba k 1. 1.
Z toho  SOM

SMT

1 861
1 100

761

3 101
1 816
1 285

1 240
716
524

166,6
165,1
168,9

Výroba celkem
Z toho  SOM

SMT

30 300
18 762
11 538

32 130
17 635
14 495

1 830
-1 127
2 957

106,0
94,0

125,6

Vývoz celkem
Z toho  SOM

SMT

14 760
8 491
6 269

14 956
7 570
6 114

196
-921
-155

101,3
89,2
97,5

Konečná zásoba 
k 30. 9.
Z toho  SOM

SMT

3 014
2 052

962

5 876
2 723
3 153

2 862
671

2 191

195,0
132,7
327,8

Celková výroba sušených mlék se v 1.–3. čtvrtletí letošního roku meziročně zvýšila o 1 830 tun (+6,0 %)
na 32 130 tun. Na tomto objemu participuje SOM 17 635 tunami při meziročním poklesu o 1 127 tun 
(-6,0 %) a SMT 14 495 tunami při meziročním zvýšení o 2 957 tun (+ 25,6 %).

V 1.–3. čtvrtletí letošního roku se v porovnání se stejným obdobím minulého roku výrazně zvýšily jak 
počáteční, tak konečné zásoby sušených mlék.

Počáteční zásoby se zvýšily o 1 240 tun (+ 66,6 %) na 3 101 tun. Na zvýšení se podílelo SOM 65,1 %
a SMT 68,9 %.

Konečné zásoby sušených mlék se k 30. 9. letošního roku meziročně zvýšily o 2 862 tun, z 3 014 tun 
v loňském roce na 5 876 tun v letošním roce (+95,0 %). Z celkového objemu celkových zásob připadá 
2 723 tun na SOM (+15,8 %) a 3 153 tun na SMT (+227,8 %).

ZAHRANIČNÍ OBCHOD
Tab. č. 13                    Zahraniční obchod ČR mlékárenskými výrobky v tis. Kč

Ukazatel/rok 2007 2008 Rozdíl  Index
2008/2007

Vývoz mléka a výrobků 10 844 826 10 608 809 236 017 97,8

Dovoz mléka a výrobků 6 849 064 6 555 898 293 166 95,7

Bilance (saldo) 3 995 762 4 052 911 57 149 101,4

Údaje celní statistiky

Zahraniční obchod mlékárenskými výrobky vykázal v 1.–3. čtvrtletí letošního roku meziroční po-
kles hodnoty vývozu o 2,2 % na 10 608 809 tis. Kč. Hodnota dovozu se meziročně snížila o 4,3 % na 
6 555 898 tis. Kč. Celkové saldo zahraničního obchodu mlékárenskými výrobky se za 1.–3. čtvrtletí le-
tošního roku zvýšilo o 1,4 % na 4 052 911 tis. Kč.

Tab. č. 14                          Výroba mlékárenských výrobků v 1.–3. čtvrtletí 2008

Výrobek Jedn. Výroba 2007 Výroba 2008 Index/rozdíl 
2008/2007

Nákup mléka tis. l 1 811 447 1 805 441 99,7

Prům. obsah tuku % 3,85 3,82 -0,03

Prům. obsah bílkovin % 3,34 3,32 -0,02

Prům. nák. cena mléka 1 l Kč/l 7,91 8,86 0,95

Konz. mléko celkem tis. l 441 505 457 338 103,6

Konz. smetany vč. kysaných tis. l 33 197 33 262 100,2

Jogurty celkem tuny 109 503 103 074 97,7

Konz. tvarohy tuny 23 176 23 519 101,5

Smet. krémy tuny 9 052 8 958 99,-

Tvaroh. dezerty tuny 2 635 2 263 85,9

Máslo celkem* tuny 23 806 22 821 95,9

Sýry přírodní tuny 64 771 62 083 95,8

Sýry tavené tuny 14 560 13 052 89,6

Suš. mléko celkem bez KDV tuny 30 300 32 130 106,-

Z toho – odtučněné tuny 18 762 17 635 94,-

* bez pomazánkového másla a směsných emulgovaných tuků
Pramen: Statistický výkaz MZe ČR Ing. Milan Křivánek, ČMSM
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AarhusKarlshamn Czech Republic, s. r. o.

VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM PŘEJEME KRÁSNÉ A KLIDNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY,
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE!

� Tuky pro mlékárenský průmysl
� Tuky pro čokoládovnický a cukrovinkářský průmysl
� Tuky a shorteningy pro pekárenský průmysl
�  Poradenská služba v oblasti technologie procesů výroby

a zpracování rostlinných tuků a olejů
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Kontaktní údaje: Milking spol. s r. o., Studená 21, 821 04 Bratislava, Slovenská republika,
Tel.: 00421 244 455 315, kontakt pro ČR: 724 283 900, e-mail: bratislava@milking.sk 

Milking s. r. o. je slovenská soukromá společ-
nost, která na trhu působí od roku 1993 s pů-
vodním zaměřením na montáže a inženýrský 
servis pro mlékárenský průmysl. Ve svém výrob-
ním objektu fi rma produkuje nerezové nádoby 
a zajišťuje servisní činnost. Disponuje rovněž 
vlastním oddělením elektroprojekce a automa-
tizace, včetně výroby elektro-rozváděčů a mon-
táží elektro.

To pomohlo zkompletovat cyklus projekce – výroba 
– dodávky – montáže – uvedení do provozu pomocí 
vlastních pracovníků bez nutnosti subdodávek a zvý-
šilo komfort pro uživatele dodávaných zařízení. 

Spolu s rozvojem fi rmy se rovněž rozšiřovalo portfo-
lio odvětví potravinářských odvětví, kam Milking do-
dával svoje zařízení – zpracování tuku a oleje, výroba 
nealkoholických nápojů, výroba cukrovinek a čokolá-
dy, dodávky do farmaceutického a chemického prů-
myslu a další. Zároveň se zvyšovaly exportní aktivity 

fi rmy, které dnes představují víc jak padesát procent 
obratu.

Firma má dnes bohaté zkušenosti v komplexním ře-
šení uvedených technologií a poskytuje svým zákaz-
níkům vysokou úroveň kvality dodávek.

Zároveň se intenzivně věnuje obchodu s použitým 
technologickým zařízením (nákup i prodej) – nádoby, 
plničky, baličky apod. Víc informací na našich webo-
vých stránkách. 

Služby a činnosti dodávané společností Milking s. r. o.,
je možné rozdělit do následujících oblastí:
� inženýrsko-dodavatelská činnost, dodávky na klíč
�  zakázková výrobní a opravárenská činnost – nere-

zové nádoby, atypické výrobky
�  realizace dodávek a montážní činnost s důrazem 

na nerezové potrubní systémy
�  servisní činnost, repase zařízení, second hand ob-

chod s nádobami a potravinářskými stroji

www.milking.sk

Úloha EFSA
EFSA působí v Evropské unii jako vědecký orgán posuzující rizika v oblasti 
bezpečnosti potravin a krmiv, výživy, zdraví a životních podmínek 
zvířat a zdraví a ochrany rostlin, přičemž se zabývá otázkami týkajícími 
se všech částí potravinového řetězce. Vědecký výbor a panely EFSA 
jsou složeny z nezávislých vědců z vysokých škol, výzkumných institucí 
a vnitrostátních orgánů pro bezpečnost potravin. Poskytují špičkové 
vědecké poradenství tvůrcům politik v EU, kteří na jejich základě mohou 
jednat a poskytovat ochranu spotřebitelům, zvířatům a rostlinám. 

EFSA v současné době hledá pro svůj vědecký výbor 
a panely nezávislé experty na období tří let s nástupem 
v létě 2009, přičemž smlouva může být obnovena. 

Vědecký výbor a panely EFSA 

�  hledáme odborníky na zdraví a ochranu rostlin, geneticky 
modifi kované organismy (GMO), krmiva, zdraví a životní podmínky 
zvířat, toxikologie, kontaminující látky v potravinovém řetězci, 
biologická nebezpečí včetně přenosné spongiformní encefalopatie 
(TSE), dietetické výrobky, alergie, nové potraviny a výživu

�  nábor proběhne formou otevřeného výběrového řízení založeného 
na ověření špičkové vědecké úrovně uchazeče a jeho nezávislosti

Připojte se k dalším špičkovým vědcům
a přihlaste se on-line v termínu do 7. ledna 2009:
http://www.efsa.europa.eu 

EFSA: S odhodláním zajistit bezpečnost potravin v Evropě 

Staňte se členy vědeckého výboru nebo panelů EFSA 
� Chcete přispět svou prací k vyšší bezpečnosti potravin v Evropě? 
� Chcete poskytovat vědecké poradenství manažerům pro řízení rizik v Evropě? 
�  Chcete se stát součástí evropské sítě nejlepších vědeckých pracovníků

v oblasti bezpečnosti potravin? 
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PF 2009

Akreditovaná zkušební laboratoř č.1144

Jakoubka ze Stříbra 1, 779 00 Olomouc,
tel.: 585 225 641,  fax: 585 222 394
e-mail: svuolomouc@svuol.cz   www.svuolomouc.cz

Státní veterinární ústav Olomouc

ODDĚLENÍ HYGIENY POTRAVIN A CHEMIE

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

� průkaz a rozlišení živočišné bílkoviny
�   vyšetření na BSE u skotu (scrapie u ovcí)

�   mikrobiologické, chemické, senzorické vyšetření pitné vody,
aqua purificata dle platné legislativy ČR a EU

�   laboratorní kontrola HACCP v potravinářské výrobě

�   posuzování zdravotní nezávadnosti potravin za účelem exportu
a importu

�  monitoring cizorodých látek v potravinách

�   poradenskou a konzultační činnost v oblasti 
značení potravinářských výrobků

�  poradenskou a konzultační činnost v oblasti platné legislativy

svozné linky vzorků – odběry vzorků – slevy
– rychlé vyřízení zakázek – nepřetržitý provoz  

Děkujeme
všem obchodním partnerům

za spolupráci a v novém roce 2009 
přejeme hodně zdraví a pohody.

provádí

AA

JJ
tttttt
eeeee

DĚLENÍ H

Messer Technogas s. r. o.
Zelený pruh 99, 140 02 Praha 4, tel.: 241 008 100, fax: 241 008 140
E-mail: info.cz@messergroup.com
Odborné dotazy: ata.cz@messergroup.com
www.messer.cz

S přáním příjemného prožití vánočních svátků
a mnoha úspěchů v novém roce 2009
připojujeme poděkování za Vaši důvěru
a těšíme se na další úspěšnou spolupráci. 

pf 2009
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Bureau Veritas Certification Vám p eje úsp šný rok 2009!

Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o.
Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4, tel.: +420 210 088 226
certification@bureauveritas.cz, www.bureauveritas.cz

Bureau Veritas Certification je lídrem akreditované 
certifikace standard  pro potraviná ství. Certifikace 
Global Standard for Food Safety verze 5 a Global 
Standard for Packaging and Packaging Materials verze 
3 jsou koordinovány sv tovým technickým centrem 

Bureau Veritas Certification, a to pod dohledem 
britského akredita ního orgánu UKAS. Nabízíme 
také možnost kombinovat tyto certifikace s dalšími 
uznávanými schématy pro potraviná ství – IFS, HACCP, 
ISO 22000, GMP, GTP, GlobalGap.
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ODPOVĚDI  NA 2 AKTUÁLN Í  OTÁZKY 

OTÁZKA PRVNÍ:
Národní značku kvality potravin KLASA 

uděluje ministr zemědělství již od roku 2003 
a od roku následujícího převzal její admi-
nistraci Váš úřad. Takže letošní rok byl pro 
Vás rokem pátým, a tak trochu jubilejním. 
Jak hodnotíte průběh udělování značky KLA-
SA právě v tomto roce? Co v této oblasti vi-
díte pozitivně a je tam něco, co bude nut-
né opravit? A jak jsou připraveny podmínky 
KLASY pro rok 2009 – budete mít pro zájem-
ce o tuto značku něco nového, co by měli 
vědět už nyní?

ODPOVĚĎ:
V letošním roce 2008 jsme na výstavě Země 

živitelka v Českých Budějovicích udělovali znač-
ku kvality KLASA již po páté. A protože se naše 
páté jubileum sešlo s 35. výročím výstavy Země 
živitelka, bylo to i příležitostí k malé, společné 
„narozeninové“ oslavě, kterou jsme ve spoluprá-
ci s výstavištěm České Budějovice uspořádali pro 
příznivce kvalitních potravin. Slavnostní večer se 
konal na Hotelu Štekl v Hluboké nad Vltavou 
a asi snad ani nemusím zdůrazňovat, že občer-
stvení pro hosty bylo připraveno právě ve spolu-
práci s výrobci potravin nesoucích značku KLA-
SA. Žít ale v jubilejním roce jen oslavami by bylo 
málo. V letošním roce bylo (k 30. 11. 2008) oce-
něno certifikátem KLASA celkem 64 výrobků 
od 33 výrobců a v databázi KLASA tak přibylo 
celkem 16 nových společností. Zájem o značku 
KLASA neustále roste, a to nejen u firem, kte-
ré již certifikát obdržely dříve. Skutečnost, že se 
o udělení značky ucházejí stále i nové společnos-
ti, je pro nás dokladem toho, že značka kvality 
KLASA má dobré jméno nejen mezi spotřebite-
li, ale i výrobci.

Hodnocení potravin je přitom velmi přísné. 
Klade vysoké požadavky zejména na kvalitu 
a značení potravin. Posuzování potravin KLA-
SA zajišťuje velmi úspěšně Hodnotitelská komi-

se při MZe, která funguje již od roku 2007. Tvoří 
jí zástupci SVS, SZPI, VÚP, MZe, VŠCHT a zá-
stupci Sdružení na obranu spotřebitelů. Chtěl 
bych v této souvislosti podtrhnout význam aktiv-
ní účasti například SVS (Státní veterinární sprá-
vy) a SZPI (Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce), které kontrolují dodržování podmínek 
pro udělení značky KLASA a kontrolují výrobce 
přímo v místě výroby.

Marketingová podpora značky kvality Klasa 
byla v letošním roce zaměřena především na pod-
poru prodeje výrobků, které byly značkou oce-
něny. Uskutečnila se řada road-show, na 100 ak-
cí v hypermarketech a také spotřebitelské sou-
těže. Podařilo se nám také masivně proniknout 
do regionů, kde proběhla řada akcí ve spoluprá-
ci s regionálními deníky. První vlna proběhla 
na jaře (celkem 250 akcí po celé ČR) a druhá 
vlna na podzim (celkem 92 akcí). Pro výrobce 
jsme již tradičně organizovali tuzemské (SALI-
MA v Brně, Země živitelka v ČB) a zahraniční 
veletrhy (PRODEXPO v Moskvě, Agrokomplex 
v Nitře, SIAL v Paříži a FOODAPEST v Buda-
pešti) v rámci společné expozice KLASA. O ve-
letrhy je mezi výrobci stále velký zájem a bude-
me se snažit hledat nové a zajímavé expozice na 
rok 2009. Například nově chceme uspořádat ex-
pozici KLASA na veletrhu PLMA v Holandsku, 
o který je mezi výrobci velký zájem.

Na Vánoce připravujeme vánoční trhy pro vý-

robce KLASA, které se uskuteční od konce listo-
padu 2008 v atraktivních lokalitách Prahy a Br-
na. Návštěvníci zde mohou zakoupit nejen výrob-
ky KLASA, ale také zkusit štěstí a vyhrát jednu 
z cen s logem KLASA.

Koncem letošního roku skončí smlouva po-
depsaná se stávající agenturou a od 1. 1. 2009 
začneme spolupracovat s novou marketingovou 
agenturou. Ta teprve vzejde z veřejné soutěže, 
která v těchto dnech ještě probíhá. Na začátku 
roku se tak můžeme těšit na novou kampaň a no-
vé vizuály, které bychom chtěli zaměřit nejen na 
spotřebitele, ale také na samotné výrobce, kteří 
vyrábějí kvalitní české potraviny. Chtěli bychom 
se více zapojit do regionálních aktivit souvisejí-
cích s potravinářským průmyslem a navázat spo-
lupráci s oborovými svazy.

OTÁZKA DRUHÁ:
Váš úřad se také „stará“ také o propa-

gaci spotřeby biopotravin. Jakými formami 
to letos bylo a co mohou výrobci potravin 
od státu, prostřednictvím SZIF, v příštím ro-
ce očekávat?

ODPOVĚĎ:
Program Propagace biopotravin byl schválen 

Evropskou komisí v červenci 2007. Je financován 
z jedné poloviny Evropskou unií, z druhé polovi-
ny pak Českou republikou prostřednictvím SZIF. 

Oficiálně byl program představen letos v dubnu 
na tiskové konferenci, a to za účasti ministra ze-
mědělství ČR Petra Gandaloviče. Následovala 
pak celá řada marketingových aktivit, počínaje 
stovkami billboardů v dubnu a květnu přes tisko-
vou inzerci, ke které byla využita lifestylová mé-
dia (Marianne, Apetit, Ona Dnes, Chef Gurmán, 
Maminka, Glanc, Betynka, Puls, Svět ženy, Fa-
mily Star, Žena a život, Žena & kuchyně), dení-
ky VLP až po roadshow s ochutnávkou biopo-
travin. Ta se konala od dubna do června a by-
la vždy dvoudenní. Konala se v 10 obchodních 
centrech ve velkých městech (Praha – Chodov, 
Praha – Letňany, Praha – Zličín, Brno – Avion, 
Brno – Futurum, Teplice – Olympia, České Bu-
dějovice – Géčko, Plzeň – Plaza, Zlín – Centro, 
Mladá Boleslav – Olympia). Ověřili jsme si, že 
tahle interaktivní forma marketingové komuni-
kace se setkává s velmi dobrým ohlasem u zá-
kazníků. Zkoušeli jsme i další formy toho, jak 
přiblížit biopotraviny zákazníkům. Byly to napří-
klad letáky v hypermarketech Hypernova, nemo-
hu nezmínit například balíčky do porodnic. Ty 
obsahovaly vzorek bio fenyklového čaje a letáček 
s informacemi o biopotravinách a ekologickém 
zemědělství. Zkusili jsme i plakáty a letáky do če-
káren gynekologů a pediatrů, ale také tzv. direct 
mail – dopis adresovaný maminkám ročních dě-
tí, obsahující informace o ekologickém zeměděl-
ství a biopotravinách. V dnešní informační spo-
lečnosti samozřejmě platí, že co není na interne-
tu, neexistuje – a tak je možné veškeré informace 
získat i na stránkách www.jimebio.cz. Kromě ji-
ných mediálních aktivit jsme například zařídili 
pro novináře návštěvu ekologické farmy Chrám-
ce, kde se mohli seznámit s ekologickým pěstová-
ním ovoce a jeho zpracováním přímo na farmě. 
V provozu byla i infolinka pro spotřebitele.

Vedle osvědčených aktivit chystáme na příští 
rok i novinku – na webových stránkách vyhlásí-
me soutěž o nejlepší recept.

Redakce – F. K.

od Ing. Tomáše Révésze,
ředitele Státního zemědělského 
intervenčního fondu

Ovocnářská unie České republiky připravila 
pro předvánoční dobu tradiční dobročinnou akci. 
V průběhu prosince 2008 poskytnou členské pod-
niky OUČR zdarma jablka pro ústavy sociální pé-
če, dětské domovy, domovy důchodců a do dal-
ších obdobných zařízení. Akce proběhne ve všech 
regionech ČR. Zhruba 70 ovocnářských subjektů 
daruje jablka, jako symbol českých vánoc, do více 
než 80 ústavů. Tuto tradiční dobročinnou akci po-
řádá Ovocnářská unie ČR již jedenáctým rokem. 
Letos tak chceme darovat zhruba 8 tun jablek těm 
nejpotřebnějším. Zároveň chceme upozornit naši

veřejnost, že po letošní sklizni máme ve skladech 
dostatek kvalitních konzumních jablek, kterými 
budeme zásobovat náš trh po celé zimní období 
až do jara. Také vyzýváme další producenty po-
travin, aby se k této akci připojili, abychom v té-
to předvánoční době společně udělali dobrý sku-
tek a upozornili na to, že je u nás dostatek kvalitní 
zdravé, české produkce. 

NĚKTERÉ DOPROVODNÉ AKCE:
�  Tisková konference k výše uvedené akci se koná 

dne 16. 12. 2008 od 11 hodin za účasti předse-
dy Ovocnářské unie ČR pana Jaroslava Mušky 
na adrese: PRESS CENTRUM, Malý Pivovar, 
České Budějovice (bližší informace podá – Ing. 
Petr Leber – tel.: 603 851 741)

�  Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem, 6. 12. 
2008 od 10 hodin – soutěže, ochutnávky, zá-
bavný program (bližší informace podá – bc. Mi-
lan Hanč tel: 737 703 606 nebo p. Petr Škuta – 
tel.: 603 504 270)

Ovocnářská unie České republiky

ČESKÉ JABLKO = DOBRÝ SKUTEK
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PROČ ZÁLOHOVAT?
Od poloviny roku 2007 Ministerstvo 

životního prostředí (dále jen MŽP) 
předkládá české veřejnosti svůj úmysl
zavést zálohový systém nápojových oba-
lů (zejména jednocestných obalů), pře-
devším PET lahví. Důvod – údajně se 
zvýší čistota v ulicích a ve volné příro-
dě, zvýší se i míra recyklace, a tím se 
ušetří na surovinách i na energii. Tento 
záměr MŽP vyhlásilo, aniž by alespoň 
předběžně o něm s kýmkoliv komuniko-
valo. A tento záměr se dotýká velkého 
množství významných subjektů činných 
v oblasti odpadového hospodářství. Me-
zi prvními je třeba jmenovat města a ob-
ce, dále pak autorizovanou společnost 
EKO-KOM, a. s., České průmyslové 
sdružení pro obaly a životní prostředí 
a další profesní svazy, včetně Svazu vý-
robců nealkoholických nápojů či Potra-
vinářské komory, Svazu obchodu a ces-
tovního ruchu. Všechny tyto instituce 
a mnoho dalších vyjádřily jednohlasně 
odmítavý postoj k záměru MŽP na za-
vedení zálohového systému nápojových 
obalů (zejména jednocestných obalů, tj. 
ne opakovatelně vratných), především 
pak PET lahví.

Obce a města jsou významnými pů-
vodci odpadů produkovaných jejich ob-
čany (ročně člověk vyprodukuje podle 
Evropského statistického úřadu při Ev-
ropské komisi (Eurostat)1 296 kg od-
padu. Na samosprávách tak leží velká 
část odpovědnosti za provádění a napl-
ňování cílů odpadového hospodářství. 
Důvody pro odmítnutí zavedení záloh 
na PET lahve jsou nabíledni – stáva-
jící systém „dobrovolného“ třídění je 
funkční, občané uplatňují ve větší mí-
ře ekologičtější přístup ke zbavování se 
odpadů a hojně jej využívají (v ČR tří-
dí kolem 70 % obyvatel), k recyklaci je 
předáno 6 PET láhví z deseti.

SYSTÉM TŘÍDĚNÍ V ČR
Zavedení zálohového systému může 

zásadně nabourat dosavadní způsob 
chování spotřebitelů. Místo sešlapová-
ní lahví a jejich odhazování do kontej-
neru by se muselo s prázdnými, nepo-
rušenými „PET-kami“ do obchodu. Od 
poloviny 90. let minulého století se do 
systému třídění provozovaného auto-
rizovanou obalovou společností EKO-
KOM, a. s., zapojilo přes 5 500 měst 
a obcí (takřka 88 % všech obcí v ČR). 

Místní samosprávy za přispění krajů, 
EKO-KOMu, ale i státních dotací vybu-
dovaly infrastrukturu pro třídění odpa-
dů (kontejnery, sběrné dvory, svozová 
technika, dotříďovací linky atd.) a roz-
víjejí prostřednictvím informačních 
a osvětových akcí ekologický přístup 
občanů. Celkové náklady na zřízení 
a udržení stávajícího systému se pohy-
bují okolo 1,9 mld. Kč. Podle předběž-
ných odhadů by jen zavedení zálohové-
ho systému stálo mezi 2,5 až 5 mld. Kč. 
Nakládání s 1 tunou nápojových obalů 
lze odhadovat ve výši 30 000 – 60 000 
Kč/t. Průměrná cena za vytřídění 1 t 
suroviny z využitelných složek komu-
nálního odpadu je v současnosti cca 
zhruba 3 000 Kč/t. Po celé České re-
publice je rozmístěno přes 160 000 ba-
revných kontejnerů na třídění odpadů, 
přístup k třídění mají občané na 98 %
území České republiky. 

SYSTÉM ZÁLOHOVÁNÍ
Zálohový systém představuje ne-

smírnou zátěž na organizační a pře-
devším technickou stránku. Pro jeho 
bezproblémovou funkčnost jsou nutné 
ochranné prvky, dle nichž se identifiku-
je, zda PET láhev je zálohovaná nebo 
ne (např. čárový kód, speciální barva, 
hologram atd.). Ochranné prvky v so-
bě zároveň představují riziko zneužití 
systému (např. polské a litevské gangy 
v Německu), tj. „každý systém, každý 
ochranný prvek je zneužitelný a PET 
láhev se stává ceninou“. Kvůli kontrole 
ochranných prvků je třeba zajistit ne-
porušenost obalu, což je v přímém roz-
poru s momentálními návyky obyvatel 
(zejm. sešlapování PET lahví před od-
ložením do kontejneru na plast, popř. 
stržení etikety z lahve). Zavedení záloh 
by zřejmě za současného stavu vyvo-
lalo opačný efekt, tj. došlo ke snížení 
míry recyklace nejen plastových oba-
lů, ale i ostatních druhů tříděného od-
padu (papír, sklo, kov, tetrapak). Po-
dle průzkumů provedených v roce 
2008 by velmi pravděpodobně až 50 % 
občanů, kteří v současnosti třídí, pře-
stalo třídit zcela. Ostatně tuto negativ-
ní zkušenost se zavedením zálohového 
systému vedle „dobrovolného“ třídění 
lze vysledovat v sousedním Německu. 
Je otázkou, zda by tito lidé se násled-
ně zapojili do systému zálohovaného, 
ale snížení míry třídění u ostatních ko-
modit (sklo, papír) znamená snížení 
celkového materiálového využití oba-
lových odpadů.

ČR EVROPSKOU JEDNIČKOU
V TŘÍDĚNÍ PLASTŮ

Přestože MŽP svůj záměr zavést zá-
lohový systém na PET lahve obhajuje 
myšlenkou zvýšit recyklaci obalových 
odpadů, především plastových lahví, 
pak již nyní v rámci dobrovolného tří-

dění složek komunálního odpadu je 
bezproblémově dosahováno cílů defi-
novaných v příloze č. 3 zákona o oba-
lech, a to i pro rok 2007. Míra třídění 
plastových obalů v Česku je na úrovni 
44,3 % za rok 2006, limit pro 2007 je 
25 %, což je nejvíce v celé Evropě (Ně-
mecko má o 3 % nižší míru v třídění 
pastových obalů).

DOPADY ZÁLOHOVÁNÍ
NA PODNIKÁNÍ

Další důvody pro zavedení záloho-
vého systému, zamezení „litteringu“ 
(nekontrolovatelné odhazování odpad-
ků ve volné přírodě) a snaha motivovat 
sociálně slabší jedince ke sbírání takto 
odhozených PET lahví (jelikož „mají 
cenu“) je velmi diskutabilní. Pokud se 
podaří naplnit předpoklad MŽP, že zá-
lohy na PET lahve by mohly snížit litte-
ring o 30 % – 40 %, pak by bylo do pří-
rody odhozeno „pouze“ o cca 132 000 t
odpadu méně než v současnosti. To 
představuje méně než 3,5 % z produk-
ce komunálních odpadů (od občanů) 
v České republice.

Z makroekonomického hlediska by 
zavedení zálohového systému zřejmě 
vyvolalo i růst cen u nápojů balených 
v zálohovaných obalech, a to minimál-
ně o 1,6 % do 6,8 % oproti současnému 
stavu (zejm. balené vody, limonády, ví-
no atd.). Zálohy by pravděpodobně ve 
značné míře zatížily především drobné 
obchodníky na menších obcích a měs-
tech, kteří by PET láhve museli ode-
bírat, ačkoliv většina z nich pochází 
z velkých prodejních řetězců (budování 
skladů pro ukládání, doprava na zúčto-
vací jednotku). Z tohoto pohledu ne-
lze toto opatření považovat za podpo-
ru malého a středního podnikání. Zálo-
hový systém by vyvolal v dlouhodobém 
časovém horizontu i problémy v soci-
ální oblasti, zrušením nebo omezením 
prodejního sortimentu na malých ob-
cích, kde v současnosti žije převážně 
starší obyvatelstvo, by komplikovalo si-

tuaci jejich zásobování základními po-
travinami.

Odborná veřejnost se shoduje, že 
stávající systém tříděného sběru je zce-
la dostačující pro splnění legislativních 
cílů recyklace a využití tříděných slo-
žek odpadů. Ve Strategii rozvoje naklá-
dání s odpady ve městech obcích Čes-
ké republiky vydanou Svazem měst 
a obcí České republiky ve spolupráci 
s Asociací krajů České republiky v ro-
ce 2008 je navrhováno, aby se systém 
třídění odpadů naopak prohluboval, 
včetně budování potřebných zpracova-
telských kapacit na regionální úrovni.2 

ZÁVĚREM
Je nepopíratelné, že zavedení záloh 

na PET lahve by mohlo mít pozitivní 
efekty na životní prostředí (např. sní-
žení míry litteringu), ale jejich zavede-
ní neodpovídá vynaloženým finančním 
prostředkům. Prostředky na zavedení 
zálohového systému lze účelněji a hos-
podárněji využít na zvýšení míry recyk-
lace v rámci stávajícího systému dobro-
volného třídění odpadů, zejm. odstra-
nění některých překážek a podporou 
obcí a jejich komunálních systémů na-
kládání s odpady, masivnější informač-
ní kampaně na třídění odpadů atd. Na 
jednání mezi obcemi a vládou zpočát-
ku října tohoto roku deklarovalo Minis-
terstvo životního prostředí zřízení pra-
covní skupiny pro novelizaci obalového 
zákona, která by měla vyhodnotit zá-
měr zavedení záloh na ne opakovatelně 
využívané plastové obaly, zejména PET 
lahve, z komplexního hlediska.

1  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?
_pageid=3155,70491033,3155_0521316&
_dad=portal&_schema=
PORTAL#Datapackaging

2 www.smocr.cz

Mgr. Pavel Drahovzal
Oddělení legislativně-právní Kanceláře 

Svazu měst a obcí
České republiky

Potřebuje náš obalový zákon novelizaci aneb
je zálohovaná „flaška“ lepší než tříděná?



Vánoce

20 / Vánoce Potravinářský zpravodaj 12 / 2008

Výsledky hospodaření ukáže až výlov rybníků. Amur bílý získává stále větší oblibu ve zpracovnách ryb, kde se zpracovává na další polotovary.

Dostatek kvalitního kapřího plůdku (K1 – kapr jednoletý) je zárukou budoucího úspěšného chovu.

Rybáři
zbrojí,

blíží se Vánoce
Jako každý rok čeká na naše chovatele a při-

rozeně také prodejce ryb o Vánocích několik těž-
kých dnů a také bezesných nocí, spojených s dis-
tribucí živých ryb ze sádek do prodejních míst. 
Zastavme se však nejprve nad dvěma otázkami 
našich čtenářů, které považujeme za stěžejní. Prv-
ním dotazem by mohlo být, zda bude letos dosta-
tek vánočních kaprů, což raději zodpovíme hned 
v úvodu několika slovy: kaprů i letos bude na tr-
hu dostatek pro všechny zájemce. Druhou polo-
ženou otázkou by mohlo být, co budou kapři stát, 
ale odpověď už nemusí být tak jednoznačná. Ce-
ny se mohou od místa k místu od sebe i značně li-
šit. Kapři do 2 kg mohou stát kolem 65 Kč za kg, 
výběroví, tj. o vyšší hmotnosti, kolem 80 Kč za 
kg. Koupení na sádkách mohou být levnější o ně-
kolik korun než na stánku, opracování (pokud si 
to neuděláme sami), tj. zbavení šupin a vnitřnos-
tí, půlení, porcování, případně i filetování, mů-
že koupenou rybu naopak prodražit o dalších 20 
i více korun. Mírné zdražení proti roku minulé-
mu lze očekávat. Ten letošní rok totiž nebyl vů-
bec pro rybníkáře lehký, oproti roku předchozí-
mu měl svá specifika.

Čeho se rybáři 
obávali

Příčin oprávněných obav z letošních chovatel-
ských výsledků mohla být celá řada a ty odůvod-
něné zazněly hned v jarním období, kdy se před 
jarními výlovy a po teplé zimě dost dobře nedalo 
odhadnout, zda ryby dobře přezimovaly nebo ne. 
To se ovšem netýkalo jen budoucích vánočních 
kaprů, ale také ostatních ročníků ryb (plůdku 
i násad). Vyšší teploty během zimy a téměř žád-
né srážky leckde způsobily, že rybníky v nižších 
polohách prakticky vůbec nezamrzly, jinde jen 
na část zimy a mnohé se nestačily po podzimních 
výlovech ani naplnit vodou. Kapři, kteří později 
zazimovali, dříve zjara zvýšili svoji aktivitu, což 

může být pro ně někdy nebezpečné. Nejen, že by 
mohla vzplanout například jarní viremie, ale také 
byla nastolena i otázka, zda bude vůbec dostatek 
násad. Trvalou hrozbou při nezamrznutí rybníků 
(navíc jejich nenaplnění) zůstávají rybí predáto-
ři, kdy zejména kormoráni a také vydry mohou 
způsobit na zimujících obsádkách velké škody. 
Pro neúměrně početné kormorány jsou nezamrz-
lé rybníky přímo „rajskou zahradou“, pro vydry 
zase kapři uložení nehybně u dna jsou dostupní 
snadněji než kdykoliv jindy v roce. Navíc přeru-
šení „zimního spánku“, jejich vyhnání ze zimo-
višť u dna, znamená znovunabytí aktivity a pro 

kapry tím i vysoké energetické výdaje, ztrátu dů-
ležitých rezervních látek, což jim může v dalším 
období velmi chybět.

Jen co skončila zima a začalo jaro, tak se na 
chovatele ryb doslova přiřítila sprška informací 
o omezených světových zásobách zrnin, jejichž 
ceny ve světě prý rychle rostou (a jak to už ná-
sledně bývá, ještě rychleji narostly i u nás). Ke 
klidu příliš nepřispěly ani občasné informace 
domácích médií, jak silné bouře a lijáky likvidu-
jí místy úrodu a ceny obilí utěšeně dále rostly 
a rostly. Už se nemluvilo jen o 4 tis. Kč za tunu, 
ale i o 5 nebo dokonce 6 a více tisících.

S kvalitou 
vánočních kaprů 

jsme spokojeni 
Je známo, že by někteří naši kapři mohli být 

svojí kvalitou klidně zařazeni mezi „ekoryby“ (po-
kud by takový kodex pro ně existoval). Takové oce-
nění jejich kvality by podpořilo jen mírné přikr-
mování výhradně domácími obilovinami, gene-
ticky ani výrazněji chemicky neošetřenými a při 
spoléhání se ve velké míře na nabídku přirozené 
potravy a hlavně dobré, zdravé prostředí. Proto-
že klady chovu kapra a výsledná kvalita převažují, 
dostal náš domácí kapr ochrannou známku „Čes-
ký kapr“, tj. ochranou známku, která se již stává 
pojmem nejen pro domácí trh, ale i pro zahrani-
čí. V letech 2003 a 2004 se poprvé domácí kapři 
dokonce dostali mezi vybrané, velmi kvalitní ze-
mědělské produkty a výrobky z nich, s označením 
„Klasa“. Mezi prvními (rok 2003) byl tímto ozna-
čením poctěn živý kapr z Třeboně a v roce 2004 
se označení „Klasa“ dočkaly dva mražené výrob-
ky, kapr půlený a podkovy mražené, z pohořelic-
kých kaprů. 

Přikrmování obilovinami se v rybníkářství ne-
lze vyhnout. S ohledem na oslabenou kondici ryb 
po zimě je nutné jim vždy tímto způsobem kondič-
ně pomoci. Proto také chovatelům ryb nezbývalo 
ani letos z jara nic jiného, než přistoupit na vyšší 
až vysoké ceny obilí, což ovšem ekonomiku cho-
vu kapra prodražilo. Vysoké ceny obilovin naštěstí 
rostly a přetrvaly jen do období nové sklizně, kdy 
po žních sám výkup, po dosažení dříve nasmlou-
vaných objemů a naplněním skladových kapacit, 
začal ceny snižovat. Tomu se musely přizpůsobit 
i ceny obilovin nakupovaných rybáři od zeměděl-
ských družstev a privátních zemědělců. Ukázalo 
se, že úroda zrnin bude dobrá (nejen u nás v ČR) 
a tudíž, že i ceny žita, triticale, případně pšenice, 
půjdou dolů a zastaví se někde mírně nad cenami 
předchozího roku. To však už byla více než druhá 
polovina léta a přírůstky v září, i za příznivé tep-
loty vodního prostředí, nemusí dohnat to, co se 
dříve zameškalo.

V ČR máme přes 50 tis. ha rybníků a předpo-
věď letošních výlovů (2008) kalkuluje s výsledky 
podobnými loňskému roku. Za posledních 15 let 

Lín obecný je doplňkovou rybou s velmi chutným masem .

Výlovy rybníků jsou tradičním svátkem rybníkářů
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Sumec velký je naší největší doplňkovou rybou v rybnících. U velkých kusů je vhodná kulinářská úprava uze-
ní a lze ze sumce připravit i výborný rybí guláš.

Tolstolobik bílý a pestrý (případně kříženci) jsou využíváni vzhledem k velkému obsahu tuku ve svalovině 
hlavně k uzení. 

Prodej kaprů na ulicích je koncentrován do vánočních svátků.

Candát obecný – nejdražší naše ryba, je považován za královské jídlo. 

se u nás každoročně vyprodukovalo obvykle ko-
lem 19–20 tis. tun ryb tržních velikostí, z nichž 
zhruba polovina byla určena pro domácí trh a po-
lovina na export. Převahu měl vždy kapr s 17–18 
tis. tunami nad rybami ostatními. Z ostatních 
druhů ryb větší význam mají býložravé ryby s cca 
800–900 tunami (především amur bílý a dva dru-
hy tolstolobiků), ryby lososovité s cca 700 tunami 
(pstruh duhový a siven americký), ostatní druhy 
cca 1 000 tun (lín obecný, síh peleď a síh maréna, 
štika obecná, candát obecný, sumec velký a někte-
ré další). Spotřebu, i když kvalitních domácích 
ryb, se zatím doma však nedaří výrazněji zvyšo-
vat. Spolupůsobí přirozeně více faktorů, ale stále 
zhruba 50 % z celkové produkce musíme expor-
tovat do Německa, Slovenska, Rakouska, Fran-
cie, Maďarska, Polska, Itálie aj. Tam všude si na-
šich ryb naštěstí stále cení. Problémem součas-
nosti pro export se stávají ceny, které ohrožuje 
příliš výhodný kurz koruny vůči euru. Snižuje se 
tak význam exportu pro ekonomiku rybářských 
podniků, kdy ceny vyvážených ryb jsou shodné 
nebo srovnatelné s cenami doma. Navíc i v zahra-
ničí roste nabídka a tím pro nás i konkurence, 
například z ryb produkovaných na mořských far-
mách, proto tlak na snižování cen našich ryb má 
i tam dlouhodobý charakter. Domácí spotřebite-
le, zejména ty mladší ročníky, odrazuje náročnost 
zpracování (proto asi upřednostňují například za-
hraniční filé, i když může pocházet ze zbytků ryb 
neznámého složení…). Přitom ale polotovary, to 
je produkty ze zpracoven sladkovodních ryb, kte-
ré snižují významně náročnost domácího zpraco-
vání spotřebiteli, tvoří na trhu stále nízký podíl 
(do 10 %) a zájem o ně také uspokojivě neros-
te, ač by se mohl očekávat pravý opak (má spí-
še sezonní charakter). Potřebu zvýšit konzumaci 
domácích ryb dnes podporuje i rozsáhlá propa-
gační akce Ministerstva zemědělství (Ryba domá-
cí…..), která se zatím rozjíždí a její výsledky bu-
de možné hodnotit až s patřičným časovým od-
stupem. Přesto se zdá zvolený obsah prezentace 
„Ryba domácí“ v televizi zatím dost nešťastný, 
ale uvidíme, co bude následovat v příštím období. 
Zdůrazněn musí být jejich význam pro zdravou 
výživu, dietetičnost, ochranu před nemocemi srd-
ce přítomností nenasycených mastných kyselin 
řady OMEGA - 3 (tj. nejen v mořských rybách, 
ale i ve sladkovodních) atd. K nám se dnes dostá-
vají různé mořské ryby s objektivním zdůrazňo-

váním významu pro naše zdraví. Přitom z nich 
značná část pochází z umělého odkrmu granu-
lemi a z klecových chovů a nikoliv vylovením na 
volném moři, kde by se živily přirozenou potra-
vou a byly by kvalitnější a nepoměrně dražší. Do-
váženy jsou dokonce i některé sladkovodní druhy 
ryb odchované v rodinných farmách, ve zcela spe-
cifických chovatelských podmínkách, nám znač-
ně v představách vzdálených. Následně jsou zpra-
covány do zmražených filetů, jako např. asijský 
Pangasius sp. Jejich původu si málokterý konzu-
ment, ke škodě podstaty věci, všímá. Kvalita čer-
stvých domácích sladkovodních ryb, možnosti je-
jich využití v kuchyni je přitom plně srovnatelná 
s řadou dovážených rybích druhů nebo výrobků 
z nich. Určitě by bylo proto žádoucí podíl domá-
cích čerstvých ryb živých, různě zpracovaných, 
zchlazených, zmražených, ryb v podobě „ready-
to-eat“ (uzené, marinované atp.) i ze sladkovod-
ních ryb podstatně zvýšit. Český trh je tradičně 
značně konzervativní. Stále upřednostňuje živé-
ho kapra (nejmarkantněji je to vidět o Vánocích) 
a při jeho zpracování nejčastěji zvolenou úpravou 

je smažení obalovaných porcí. Na specializova-
ných akcích týkajících se možností kuchyňských 
úprav této ryby se ukazuje jako základní nedosta-
tek neznalost stovek jiných možností úprav, nere-
spektovaných jak v domácích, tak restauračních 
provozech. Možná, že by nebylo na škodu zvážit, 
zda by propagaci navýšení konzumace našich do-
mácích ryb spíše neprospěla forma cenové dotace 
na určitý výrobek z kapra, například na zchlaze-
né (zmražené) kapří prořezávané porce, případně 
separovanou čistou svalovinu, ze které lze připra-
vit množství dalších výrobků. Příznivější (dotova-
ná) cena by možná vedla k poznání i zatím neroz-
hodné konzumenty, že kapří maso je chutné a že 
se s ním dá v kuchyni rozličně nakládat. Příště by 
dilema koupit nebo nekoupit kapra mohlo být již 
motivováno příznivou kulinářskou vzpomínkou. 
Bohužel ceny jen opracovaných, ale i zpracova-
ných našich sladkovodních ryb se někdy v kal-
kulaci dostávají do nepříznivých cenových relací 
i vzhledem k nabídce jiného potravinářského sor-
timentu. Nejlevnější „mořské“ ryby dovážené do 
ČR představují především některé druhy tresek 

a slisované, mražené zbytky (odřezky) z různých 
druhů ryb. Název „mořská ryba“ působí na naše-
ho vnitrozemce stále nádechem něčeho exotické-
ho, i když ryb a rybích výrobků, jak jsme si řek-
li dříve, stále více pochází z mořského faremního 
odkrmu. Do jaké míry je jejich chov a následně 
export do ČR srovnatelný s domácí produkcí lze 
obtížně posoudit. Ryby z českých rybníků, a při-
rozeně zejména kapr, lze na základě permanentní 
kontroly kvality ryb a prostředí považovat za vý-
znamný domácí produkt, a jejich pravidelná a lé-
kaři doporučená konzumace proto za zcela bez-
pečnou nejen o vánočních svátcích.

Chyby, které se 
dopouštíme

při úpravě
Při obvyklé úpravě kapra o Vánocích smaže-

ním obalovaných porcí je hlavním nedostatkem, 
že bývají ryby porcovány na příliš silné kusy. Ma-
so potom zůstává uvnitř spíše uvařené, málo pro-
pečené. V zahraničí nebo na domácích předvádě-
cích akcích jsou smaženy zcela malé, tenké porce 
(ať už jako podkovy nebo filety), které mají vý-
raznější chuťové vlastnosti a hodí se i jako před-
krm nebo jako vítané pohoštění pro každou pří-
ležitost (to se týká nejen kapra a Vánoc). Takto 
dovedou výtečně připravit kapří maso například 
v Bavorsku, kde při různých „festech“ (nejen kap-
řího festu, ale i pivního) nechybí k pivu malé kous-
ky dobře usmaženého kapra a je vidět, že kapr 
mezi návštěvníky často vede v nabízených pochu-
tinách. Naložení rybího masa před pečením i ja-
kékoliv jiné úpravy do vhodného prostředí slože-
ného z různých ingrediencí, s využitím citronu, 
piva, vína pro zálivku, koření, zeleniny, cibule, čes-
neku, sýrů, smetany atd. je vždy inspirující. Žád-
ný jiný druh masa neposkytuje tolik možností při 
jeho úpravě. O kapru a dalších našich rybách by-
chom toho mohli napsat jistě ještě velmi mnoho. 
Brzy nastane jejich čas. Proto věříme, že na „Čes-
kého kapra“ ani letos nezapomenete a že bude mít 
čestné místo i na vašem vánočním stole. Dobrou 
chuť a Šťastné a veselé.

Ing. Jiří Vostradovský, CSc.
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Snahou organizátorů bylo, aby se 
účastníci této akce seznámili s aktu-
álním stavem oborové legislativy ČR 
i Evropské unie, s nejnovějšími tren-
dy ve výrobě a distribuci nealkoholic-
kých nápojů. Tohoto cíle se díky po-
chopení ze strany ministerstev země-
dělství a zdravotnictví, dozorových 
orgánů, akademické obce a předsta-
vitelů významných firem spjatých 
s oborem podařilo dosáhnout.

Sympózium zahájil Ing. Franti-
šek Sládek, CSc., ředitel Úřadu pro 
potraviny Ministerstva zemědělství 
ČR. Ve svém vystoupení poukázal 
mj. na to, jaké konkrétní úkoly čeka-
jí exekutivu ČR a tuzemské potravi-
náře v souvislosti s předsednictvím 
ČR v Evropské unii. Tato témata dá-
le rozvinul a konkretizoval prezident 
Potravinářské komory ČR Ing. Miro-
slav Toman, CSc.

Prezident SVNN Ing. Jiří Pražan 
ve svém příspěvku poukázal na hlav-
ní problémy, jimž musí nyní výrobci 
nápojů v ČR čelit. Podobně jako jiní 
potravináři se i oni potýkají s neustá-
le se měnící oborovou legislativou, 
např. v oblasti označování potravin, 
výživových a zdravotních tvrzení 
apod. Autoři mnohých, často proti-
chůdných legislativních změn si však 
neuvědomují jejich negativní dopad 
na výrobce a v konečném důsledku 
i na spotřebitele.

Účastníci fóra si se zájmem vy-
slechli přednášky odpovědných pra-
covníků Ministerstva zemědělství ČR 
o aktuálních otázkách potravinářské 
legislativy a o integrované prevenci 
a nejlepších dostupných technikách 
(BAT) v nápojářském průmyslu, se-
známili se s výsledky kontrolní čin-
nosti SZPI v oblasti nealkoholických 
nápojů. 

Pozorně byla sledována i přednáš-
ka „Aditivní látky v nealkoholických 
nápojích“, s níž na NEALKO 2008 
vystoupil doc. Ing. Michal Voldřich, 
CSc., z Fakulty potravinářské a bio-
chemické technologie VŠCHT. Od-
borníky zaujala i přednáška „Sou-
časné legislativní požadavky na ma-
teriály a předměty určené pro styk 
s potravinami v ES a ČR“ Ing. Jit-
ky Sosnovcové ze Státního zdravot-
ního ústavu.

Snad nejčastěji diskutovanou 
otázkou mezi evropskými potraviná-
ři jsou Evropskou komisí projedná-
vaná zdravotní tvrzení. S uceleným 
přehledem o této nesmírně kompli-
kované problematice na konferenci 
vystoupila Ing. Eva Přibylová z Od-
boru ochrany veřejného zdraví Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR. Její vy-
stoupení mělo mezi účastníky semi-
náře velmi pozitivní ohlas a vyvolalo 
v nich naději, že i jiní pracovníci stát-
ní správy budou, např. v souvislosti 
s úvahami o zavedení záloh na další 
nápojové obaly, k záležitostem obo-
ru přistupovat profesionálně a neza-
ujatě.

Podobný přístup je zvláště nezbyt-
ný právě nyní, kdy se na výrobě neal-
koholických nápojů a jejich spotřebě 
začíná negativně projevovat globál-
ní ekonomická krize. Se současnými 
trendy v prodeji a spotřebě nealkoho-
lických nápojů se účastníci NEAL-
KO 2008 mohli seznámit díky před-
nášce Ing. Vladimíry Šebkové ze spo-
lečnosti GfK.

V rámci konference se uskutečnila 
řada firemních prezentací.

Při příležitosti NEALKO 2008 se 
konala Valná hromada Svazu výrob-
ců nealkoholických nápojů. Byly na 
ní projednány aktuální otázky obo-
ru a zvoleno nové prezídium svazu. 
Prezidentem SVNN byl opětovně 
zvolen Ing. Jiří Pražan.

JUDr. Zdeněk Huml 
výkonný tajemník SVNN

Výrobci nealkoholických nápojů se sešli v Brně

Prezentace firmy MANEX & Co a. s. a Ing. Milan Duda, obchodní ředitel 

Reprezentanti společností Qualifood s. r. o. a SAI GLOBAL u své expozice, zleva 
Mgr. Veronika Martiňáková a Ing. Miroslav Šuška 

Pohled do auditora konference

Doc. Ing. Michal Voldřich, CSc., z VŠCHT při své přednášce

Prezidenti a kamarádi – Ing. Jan Šíma (vlevo), minulý šéf SVNN, a Ing. Jiří Pra-
žan současný

Ing. Jiří Pražan a výkonný tajemník JUDr. Zdeněk Huml, nynější vedení Svazu vý-
robců nealko nápojů 

Andrea Muchová ze společnosti SYMMA, úspěšná organizátorka konference

Pohled do auditoria konference, zleva Ing. Jana Ježková a MUDr. Jana Foltinová 

Předsednický stůl, zprava Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident PK ČR, Ing. Ji-
ří Pražan, prezident SVNN, JUDr. Zdeněk Huml, výkonný tajemník SVNN, a Ing. 
František Sládek, CSc., vrchní ředitel MZe a ředitel Úřadu pro potraviny 

Ve dnech 19.–20. listopadu 2008 se v Brně usku-
tečnilo mezinárodní sympózium a výstava NEALKO 
2008. Garantem a organizátorem této tradiční ak-
ce, která se koná jednou za dva roky a letos se 
uskutečnila již po sedmnácté, byl Svaz výrobců ne-
alkoholických nápojů (SVNN). 
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Na 5 otázek odpovídá:

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.,
rektor České zemědělské univerzity v Praze

1.  Vážený pane rektore, působíte v čele České ze-
mědělské univerzity v Praze již od roku 1995. 
To je opravdu dost dlouhá doba na to, abyste
mohl hodnotit vše, co se tohoto ústavu týká. 
Já sám Vás znám z dob svého studia na Fakul-
tě provozně-ekonomické v sedmdesátých letech, 
kdy jste mě a mé kolegy učil a my Vás měli ve 
značné oblibě. Takže k univerzitě patříte bytost-
ně. Mohl byste tedy zhodnotit vývoj Vaší univer-
zity, od „někdejší“ Vysoké školy zemědělské 
v Praze do doby dnešní, a provést tak vlastně 
charakteristiku současného postavení univerzity 
a vlastně tak i významného jejího podílu na vý-
chově naší technické inteligence?

Česká zemědělská univerzita v Praze navazuje 
bezprostředně na více než stoletou tradici českého 
vysokého zemědělského školství. Základy českého 
zemědělského vysokého školství, které v průběhu 
stoletého vývoje vedly k dnešní České zeměděl-
ské univerzitě, byly položeny – myslím – již v ro-
ce 1906, kdy 26. října schválil císař František Jo-
sef I. zřízení samostatného zemědělského odboru 
na Českém vysokém učení technickém v Praze. 
Od akademického roku 1906/1907 se ve čtyřletém 
vysokoškolském programu vyučovaly zemědělské 
disciplíny samostatně a výuka probíhala v pod-
statě bez přerušení i po vzniku Československé 
republiky v roce 1918 a potom dále se rozvíjela 
v českém prostředí na Českém učení technickém 
až do období II. světové války, kdy byly všechny 
české vysoké školy uzavřeny. Po skončení války 
v roce 1945 byla výuka obnovena a rozšířena. No-
vé požadavky na intenzifikaci a zprůmyslnění ze-
mědělské výroby vedly ke změnám v obsahu i for-

odcházeli do praxe se vzděláním srovnatelným 
s úrovní vzdělání na kvalitních západních univer-
zitách. Po pádu totalitního režimu v roce 1989 
se díky kvalitnímu odbornému i pedagogickému 
zázemí většiny kateder zdařilo zvládnout proces 
transformace v poměrně krátkém období. Univer-
zita získala statut veřejné vysoké školy, která sa-
ma rozhoduje o své strategii rozvoje, prioritách, 
o svých partnerech ve vědě a vzdělávání a spole-
čenském působení. Od l. ledna 1995 byla Vysoká 
škola zemědělská na základě zákona 192/1994 Sb. 
transformována na Českou zemědělskou univerzi-
tu v Praze. Tímto zákonem byl i formálně uzavřen 
proces vzniku českého univerzitního zemědělské-
ho vzdělávání, který byl zahájen před 102 lety zří-
zením odboru zemědělství na Českém vysokém 
učení technickém tenkrát v roce 1906.

První absolventi čtyřletého studia zemědělství 
na Českém technickém učení vstupovali do života 
tedy někdy kolem roku 1910, v době vlády dozní-
vající Rakousko Uherské monarchie, prožili dvě 
světové války a v padesátých létech začínající to-
tality ještě mohli svým vnukům vyprávět o svých 
studiích na nově zřízeném oboru. Ti vnuci dnes 
ještě žijí mezi námi a jejich vzpomínky jsou mos-
tem mezi těmi událostmi před sto lety a dneškem. 
Dnešní Česká zemědělská univerzita v Praze je 
společným dílem několika generací učitelů a vě-
deckých pracovníků. První pedagogové, kteří by-
li svědky jejího založení, již nežijí a jejich jména 
a životní příběhy upadly v zapomnění. Také je-
jich vědecká a pedagogická díla již neopouštějí 
regály knihoven a jen tu a tam se v odkazech od-
borné literatury vyskytne jejich jméno. Jejich ži-
vot i dílo jsou ale obsaženy v tradicích, ve kterých

mách výuky a k intenzivnějšímu propojení vědec-
kého bádání s výukou. Vysoký zájem uchazečů 
o studium i potřeby praxe podpořily požadavek 
na vznik samostatného vysokoškolského pracoviš-
tě. V roce 1951 byla výuka zemědělských věd pře-
vedena z Československého vysokého učení tech-
nického na nově zřízenou a samostatnou Vysokou 
školu zemědělskou v Praze. 

Podobně jako na jiných vysokých školách i Vy-
soká škola zemědělská byla podrobena vlivům to-
talitního režimu, který deformoval některé aspekty 
vzdělávání a výzkumné práce. I v době totality ale 
dokázaly katedry sledovat světový výzkum a tren-
dy v univerzitním vzdělávání. Mohu potvrdit, že 
většina kateder tak mohla produkovat a také pro-
dukovala kvalitní vědecké výsledky. Absolventi 
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1990–1991 –   Prorektor pro vědu a výzkum, VŠZ Praha 
1989 – Profesor, katedra řízení PEF VŠZ Praha
1985–1989 –   Proděkan pro vědu a výzkum, PEF VŠZ Praha
1984 – Vedoucí katedry řízení PEF VŠZ Praha
1977–1988 –   Docent, katedra řízení PEF VŠZ Praha
1967–1977 –   Odborný asistent, katedra řízení PEF VŠZ Praha
1964–1965 –   Ekonom, JZD Radbuza Staňkov

Vědecké rady:
Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha
Česká zemědělská univerzita v Praze
Vysoká škola poľnohospodárska Nitra
Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita České Budějovice
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
VÚZE Praha
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
(do r. 2000)
Fakulta ekonomiky a managementu, SPU Nitra
Fakulta informatiky a statistiky, VŠE Praha ( do r. 2004)
Fakulta národohospodářská, VŠE Praha (do r. 2004)
Provozně ekonomická fakulta, MZLU v Brně
Vysoká škola ekonomická, Praha
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha
Univerzita Jana Evangelisty Turkyně, Ústí nad Labem

Redakční rady:
Zemědělská ekonomika
Blue Rose – IBM
Česká akademie zemědělských věd – prezident
Předseda odboru ekonomiky, managementu, sociologie 
a informatiky
Česká konference rektorů – předseda
Společnost pro zemědělský výzkum a vývoj – člen představenstva
Česká asociace pro výzkum a aplikaci případových studií 
(ČAVAPS) – člen předsednictva
Inženýrská akademie České republiky
World Association for Case Method Research & Case Method 
Application (WACRA)
European Association for International Education
Interuniversity Conference for Agricultural and Related Sciences 
in Europe

European Association of Agricultural Economists (EAAE)
– kontaktní osoba za ČR
Association for European Life Science Universities
Euroleague for Life Sciences
Akreditační komise pro ekonomii – člen stálé pracovní skupiny 
(do r. 2003)
Akademický sněm AVČR – člen
Kolegium ministra zemědělství ČR – člen
Oborová rada doktorského studia (ČZU Praha, MZLU Brno,
JU České Budějovice) – obor
Ekonomika a řízení podniků – předseda 
Komise pro doktorské studium (PEF ČZU) – obor Řízení 
a ekonomika podniku – předseda
Komise pro doktorské studium (PEF ČZU) – obor Zpracování dat 
a matematické modelování v zemědělství – člen
Komise pro obhajoby doktorandských disertačních prací (VŠE)
– podniková ekonomika – člen
Komise pro obhajoby kandidátských disertačních prací (PEF 
ČZU) – obor Teorie řízení a plánování – předseda (do r. 2000)
Komise pro obhajoby doktorandských disertačních prací (MŠMT) 
– obor 62-0309 Odvětvová a průřezová ekonomika – předseda
(do r. 2000)
Rada pro zemědělský výzkum a vývoj – člen
Švehlova nadace – prezident (do r. 2000)
Komise pro výbor tematických oblastí a priorit výzkumu a vývoje 
při MZe – člen
Mezirezortní pracovní skupina MŠMT, RVV a AVČR (MŠMT) 
– člen
Slovenská akademie podohospodárských vied – zahraniční člen
Rada pro vzdělávací politiku (MŠMT) – člen
NATO Science Fellowship Programe – člen (do r. 1998)
Správní rada Západočeské univerzity v Plzni – člen 
International Academy of Organization and Management 
Science, Minsk – full member (2005)
Rada pro výzkum a vývoj, poradní orgán Vlády ČR – člen (od 
2007)
Česká akademie zemědělských věd – předseda (od 1995)
Dozorčí rada – PGRLF (od 2006)
Česká konference rektorů – předseda (1996–2000, 2007–dosud)
Inženýrská akademie – člen
ICA – člen vědeckého výboru

Publikační činnost:
352 vědeckých a odborných prací, z toho:
63 výzkumných zpráv
48 učebnic a skript
42 titulů v zahraničí
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pokračujeme při své práci a které dále rozvíjíme, 
v tvořivém prostředí, které univerzita uchovává 
a které dále rozvíjí, a nakonec i v každém z nás 
– jsme přece jejich žáci a kolegové. Zde platí, že 
vždy jedna generace akademických pracovníků 
navazuje na druhou, starší učitelé sdílejí nejlep-
ší znalosti a zkušenosti se svými mladšími kolegy. 
Dobrý vysokoškolský pedagog předává své vědě-
ní nejen svým studentům, ale také svým mladým 
kolegům: každý z nás měl „svého“ učitele, na kte-
rého rád a vděčně vzpomíná. 

Už více než sto let vývoje, zrání a tradic zařa-
zuje naši univerzitu mezi „kamenné“ a uznávané 
univerzity v České republice. Na jejím dnešním 
postavení a úspěchu se podílely a podílejí i tisí-
ce absolventů, které univerzita vychovala a kteří 
svou kvalitní prací šířili a šíří její dobré jméno. Ne-
jsou k dispozici přesné údaje o počtech absolven-
tů z prvních let jejího působení – reálný a střízlivý 
odhad ale udává, že mezi léty 1906–1950 absol-
vovalo vysokou školu nejméně 10 000 posluchačů 
a od roku 1950 do letošního roku 2006 jich zakon-
čilo studium nejméně 70 000 – celkem tedy ab-
solvovalo Vysoké zemědělské učení a později Vy-
sokou školu zemědělskou a ještě později Českou 
zemědělskou univerzitu v Praze nejméně 80 000 
absolventů; v prezenčním, kombinovaném studiu 
nebo v rámci různých forem dalšího vzdělávání.

Česká zemědělská univerzita je dnes moderní 
špičkové vědecké a pedagogické pracoviště zná-
mé v Evropě i ve světě a patří mezi prestižní čes-
ké „kamenné“ univerzity. O studium na pěti fa-
kultách – Provozně ekonomické fakultě, Fakultě 
agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, 
Technické fakultě, Fakultě lesnické a dřevařské, 
Fakultě životního prostředí a dvou institutech - 
Institutu tropů a subtropů a Institutu vzdělávání 
a poradenství – je stále velký zájem.

Univerzita nabízí studium v 46 bakalářských, 
49 magisterských a 33 doktorských studijních 
oborech. S počtem přes 22 tisíc studentů zaujímá 
univerzita přední místo mezi 26 českými univer-
zitami a 8 univerzitami pražskými. Asi 15 % stu-
dentů absolvuje některé předměty na univerzitách 
v cizině v rámci mezinárodních mobilit. 

Mám radost z toho, že zájem o studium na Čes-
ké zemědělské univerzitě v Praze je trvalý a důvo-
dů, proč si absolventi středních škol oblíbili naši 
univerzitu, je jistě více. Praha, která patří bezespo-
ru mezi nejkrásnější evropská města, náš jedineč-
ný a krásný univerzitní areál, pestrá nabídka před-
mětů ve studijních plánech, dlouhodobá tradice, 
možnost dobrého uplatnění absolventů v praxi. 
Jsou to důvody přesvědčivé a zřejmě se vysokou 
mírou uplatňují při rozhodování absolventů střed-
ních škol. Domnívám se ale, že nejpřesvědčivějším 
důvodem zájmu o studium je kvalita studijního 
prostředí, které naše univerzita poskytuje – udržu-
jeme osobitý a individuální přístup ke studentům. 
Student není považován za jednotku dožadující se 
obsluhy – student je v naší akademické obci pova-
žován za jedinečnou a neopakovatelnou osobnost. 
Přijímáme ho v květu jeho dospívání, sledujeme je-
ho zrání k dospělosti, k profesní a odborné kvalitě 
a těšíme se z toho, že se na tomto procesu můžeme 
podílet. Tento vztah studenti vnímají, uvědomují si 
jej. Svědčí o tom např. závěrečné anonymní ankety 
absolventů, ve kterých studenti hodnotí svůj pobyt 
na univerzitě až po závěrečných zkouškách, tedy 
v době, kdy už jsou na ní nezávislí. 

2.  Škola či univerzita vždy kopíruje hospodářskou 
situaci společnosti. Zemědělství za posledních 
dvacet let prodělalo značnou přeměnu. Jak hod-
notíte současný stav českého zemědělství a jak 
se tyto změny promítly do změn výuky ve Vašem 
ústavu? A protože jsme potravinářský titul, ptám 
se i na Váš názor na potravinářský průmysl,
úroveň potravin v naší zemi vyráběných, ale i na 
výukové programy, které se zabývají náplní vyu-
žitelnou pro Vaše absolventy v potravinářském 
průmyslu a obchodě.

Všichni sledujeme, jakými významnými změna-
mi prochází zemědělství. Na jedné straně se mě-
ní tradiční výrobní postupy, které díky vědeckým 
poznatkům, dokonalé technice a aplikacím nej-
modernějších informačních technologií se stáva-
jí dobře fungujícími a na klíč dodávanými techno-
logiemi a na druhé straně do oblasti zemědělství 
vstupují nové impulsy a úkoly, související s poža-
davky trvale udržitelného rozvoje. Zemědělská vý-
roba se více než kdy jindy musí vyrovnat s poža-
davky na údržbu krajiny, šetrné zacházení s pří-
rodními zdroji, zejména s půdou a vodou, mezi 
zásadní strategické aktivity patří výroba kvalitních 
a ekologických potravin, zvýšení produkce ekolo-
gických komodit, využívání obnovitelných ener-
getických zdrojů, hospodaření s odpady. Země-
dělcům se nabízejí nové možnosti podnikání, ja-
ko jsou např. výroba energetických plodin, výroba 

energie z alternativních zdrojů, agroturistika, hi-
poterapie apod. 

Ale zemědělství, to je stále ještě především 
zdroj potravinových surovin a potravin jako tako-
vých. A právě kvalita těchto produktů je výcho-
zím faktorem zdravotní nezávadnosti a jakosti po-
travin, které se nám poté dostávají na stůl. Apli-
kace systémů řízení jakosti a bezpečnosti, ať je to 
již správná zemědělská praxe, systémy kritických 
kontrolních bodů či další systémy řízení kvality 
a bezpečnosti, se stávají běžným nástrojem země-
dělské praxe, a plní tak evropskou vizi o zajištění 
bezpečných potravin „z pole na stůl“. Obdobně 
potravinářské podniky v České republice aplikují 
systémy prevence na zajištění konečného nezávad-
ného produktu, ve většině případů toto mohou do-
ložit platným certifikátem. Potravináři byli v rám-
ci celého potravinového řetězce vlastně první, kte-
ří tyto systémy museli uplatňovat, a proto bývají 
právě jejich systémy nejpropracovanější. Zeměděl-
ská prvovýroba, maloobchod či gastronomie mo-
hou mít občas s implementací vhodného systému 
či standardu problém. Česká zemědělská univer-
zita má v úmyslu dál spolupracovat nejen se svý-
mi bývalými absolventy, ale samozřejmě i s ostat-
ními zástupci praxe. Proto se mohou na nás v pří-
padě potřeby obrátit a s uplatňováním takových 
systémů jim rádi pomůžeme přes Středisko pora-
denství v systémech jakosti, jehož činnost spadá 
pod Provozně ekonomickou fakultu. 

České právní předpisy v oblasti zemědělství 
a potravinářství stály vždy na vysoké úrovni a kva-
lita a bezpečnost českých produktů to dokládá. 
Řada českých potravinářských produktů proslu-
la na evropské až světové úrovni. Vezměme napří-
klad, kolik výrobků již získalo evropské chráněné 
označení původu, tzv. PDO, a chráněné zeměpis-
né označení PGI. V prvním případě jde například 
o Lomnické suchary, Štramberské uši, Budějovic-
ké pivo a řadu dalších. V druhém případě, PGI, 
nesmíme zapomenout např. na Žatecký chmel 
a Pohořelického kapra. Myslím, že mohu s urči-
tostí říci, že naše potraviny jsou na vysoké úrov-
ni jak z pohledu bezpečnosti, tak vlastní kvality. 
V čem ale zatím stále pokulhávají, až na výjimky, 
je marketing a slabá je také v některých případech 
vyjednávací pozice českých producentů s odběra-
teli. Mám na mysli zejména nadnárodní řetězce.

Problematika přístupu k bezpečným a kvalit-
ním potravinám nesmí být samozřejmě cizí ani 
našim absolventům. Oblast produkce je zajišťová-
na vzdělávacími programy na Fakultě agrobiolo-
gie, potravinových a přírodních zdrojů, oblast ob-
chodu a řízení systémů jakosti pak na Provozně 
ekonomické fakultě. Naši studenti získávají kro-
mě jiného informace o národním i světovém trhu,
zemědělské i potravinářské politice, právních 
předpisech stejně jako o spotřebitelském chová-
ní a manažerských nástrojích, které mnohou být 
v zemědělsko-potravinářském komplexu využívá-
ny. To vše dává studentům možnost komplexního 
vzdělání v daném oboru. Spolu s rostoucím význa-
mem ekologického směru hospodaření a poptávce 
po biopotravinách a bioproduktech jako takových 
nabízí univerzita i řadu předmětů zabývajících se 
touto rozvíjející se aktuální problematikou. 

Jak jsem již uvedl, všechny tyto nové trendy 
v oblasti zemědělského podnikání se projevují i ve 
změnách obsahového zaměření výuky vysokých 
škol. Mnoho renomovaných světových zeměděl-
ských univerzit rozšířilo nabídku svých vzděláva-
cích programů a rovněž v posledních letech změ-
nilo i svůj název: místo tradičního názvu „země-
dělské univerzity“ se přejmenovaly na „univerzity 
věd o životě“ (University of Life Sciences). Vedle 
tradičních zemědělských studijních oborů nabíze-
jí tyto univerzity i další nové obory, pokrývající po-
žadavky na vzdělání v manažerských a ekonomic-

kých vědách, marketingu, potravinářství, finanč-
nictví a pojišťovnictví, v sociologii, politologii, 
veřejné správě a regionálním rozvoji. Naše univer-
zita svou nabídku vzdělávacích programů rovněž 
plně přizpůsobila těmto potřebám. Statistiky udá-
vají, že se zemědělská výroba ve vyspělých státech 
– mezi něž patří i Česká republika – podílí na 
tvorbě domácího produktu přibližně jen asi 3,5 %.
Ovšem odvětví, která na zemědělství přímo či ne-
přímo navazují – jsou to navazující potravinářské, 
zpracovatelské, obchodní a finanční řetězce, do-
prava a cestovní ruch – se podílejí na domácím 
produktu více než 30 %. Absolventi České země-
dělské univerzity v Praze se tak mohou uplatnit 
v širokém spektru zaměstnání. Stále více míst ob-
sazují v povoláních, v nichž se uplatňují požadav-
ky na ekologii a trvale udržitelný rozvoj, uplatňu-
jí se i v nadnárodních institucích. Podle výsledků 
dlouhodobě prováděných průzkumů lze prokázat, 
že v průběhu posledních pěti let prakticky 97 % 
absolventů univerzity našlo zaměstnání v krátké 
době po ukončení studia. 

A jaké studenty univerzita vychovává? Moje od-
pověď je jednoduchá: dobré, velmi dobré. Díky 
náročnému přijímacímu řízení a možnosti výbě-
ru jsou naši studenti opravdu kvalitní, pracovití 
a úspěšní. 

V roce 2007 bylo mezi posluchači přítomno 
54,2 % žen a 45,8 % mužů. V šestileté datové šká-
le dochází ve studentské populaci k mírnému zvy-
šování počtu mužů; na tomto trendu se výrazně 
projevují rostoucí počty studentů v celoživotním 
vzdělávání, kteří dále postupují do kombinova-
ného studia v bakalářských nebo magisterských 
oborech.

Široké a perspektivní nabídce vzdělávacích pro-
gramů odpovídá i trvalý a vzrůstající zájem o stu-
dium, bezproblémové uplatnění absolventů na 
trhu práce a také i sociální složení posluchačů. 
Šetření, prováděná v posledních šesti letech, vy-
povídají, že o studium na univerzitě mají zájem 
studenti z širokého spektra populace – trendy jsou 
dlouhodobě stabilní. 

Procento studentů pocházejících z městského 
prostředí se dlouhodobě pohybuje kolem 67 %, 
z prostředí vesnického, ale ne ze zemědělství je 
kolem 10 % a průměrně 23 % studentů pochází ze 
zemědělských rodin.

Dále ale musím zmínit fakt, že studium na 
ČZU ale vykazuje poměrně vysoké procento stu-
dijní neúspěšnosti. Průměrný počet neúspěšných 
studentů se v ČR pohybuje kolem 20 %, na naší 
univerzitě odchází ze studia v důsledku neúspěš-
ně složených zkoušek nebo nedostatečného plně-
ní dalších studijních povinností 25 % ze zapsa-
ných posluchačů. Vyšší procento neúspěšnosti je 
v prvním a druhém ročníku. Zajímavý závěr vyplý-
vá z výsledků naší mezinárodní evaluace: neúspěš-
nost studia na naší univerzitě (i v porovnání s prů-
měrnými hodnotami z veřejné vysoké školy v ČR) 
je vyšší než na západních univerzitách. Z uvede-
ných hodnot vyplývá, že naše univerzita patří me-
zi české i evropské náročné univerzity.

Mám řadu dobrých důvodů domnívat se, že 
většina našich vysokých škol obstojí v náročné 
konkurenci s vysokými školami v zahraničí: na-
ši vyjíždějící studenti si tam vesměs vedou dobře, 
ba výborně a v mnoha případech – ne-li dokon-
ce většinou – hodnotí naše prostředí jako studij-
ně náročnější; naopak, přijíždějící studenti mají 
u nás občas studijní problémy, zejména v oborech, 
kde se vyžaduje precizní znalost dat a informací 
a v nichž se znalost nedá nahradit pouze sofistiko-
vanými osobními názory a argumenty. Jako host 
jsem navštívil mnoho univerzit v Evropě i ve světě 
a zjišťuji, jak se postoj jejich představitelů k nám 
postupně mění: začínají v nás již vidět konkuru-
jící partnery.

3.  Ve vysokoškolské výuce se tedy změnilo mno-
hé, ale také organizační systém studia. A to jak 
v novém přetváření náplně jednotlivých fakult, 
reagující na politické a hospodářské změny po-
sledních let, tak i forem studia. Mohl byste před-
stavit profil a členění jednotlivých studijních 
směrů na Vaší univerzitě a také všechny formy 
studia? A také zhodnotit společenskou poptávku 
po Vašich absolventech doma, ale i ve světě?

Opravdu, vývoj vysokých škol a s ním spojené 
obsahové i organizační změny ve výuce i výzkumu 
jsou velmi výrazné, ale v mnohém se vracíme opět 
zpět ke kořenům dávného univerzitního vzdělává-
ní v rámci tzv. boloňského procesu. Víte dobře, že 
ve středověku byla jazykem vzdělanosti a vědec-
ké komunikace latina. Studenti a učitelé se často 
pohybovali mezi jednotlivými univerzitami, které 
byly národnostně nejednotné. Na nejstarší evrop-
ské univerzitě v Boloni (tuším, že byla založena 
již v roce 1070) existovalo například 16 takzva-
ných univerzitních národů, tedy studenti zde za-
psaní ke studiu pocházeli z 16 různých zemí či 
krajů tehdejší středověké Evropy a Východu. Bo-
loňská univerzita byla už tehdy nezávislá na před-
stavitelích církve či měšťanstva a hlavní slovo zde 
měli studenti. Dnes je jazykem vzdělanosti i obec-
né komunikace angličtina. Na univerzitách se ta-
ké setkáváme ve stále větším měřítku se studenty 
z cizích zemí. Všechny kvalitní evropské univer-
zity nabízejí pro vzdělávání prostředí, které má 
mnoho společného, služby, které již považujeme 
za standardy. 

Nebylo tomu tak ale vždy. Proces současných 
změn v prostředí univerzitního života začal teprve 
nedávno. Před 20 lety, přesněji dne 18. září 1988 
– to je datum, kdy došlo k zásadní změně v živo-
tě dnešních moderních univerzit; proto si jej ta-
ké pamatuji – došlo na půdě boloňské univerzity 
k výjimečné a pro další budoucnost evropských 
univerzit i velmi významné události. Skupina rek-
torů významných světových univerzit se zde sešla 
s cílem formulovat dlouhodobou vizi rozvoje uni-
verzitního vzdělání v evropském prostoru tak, aby 
poslání univerzit odpovídalo nově strukturované 
Evropě a společnosti 21. století. Výsledkem jedná-
ní byl základní dokument, vyhlášený a podepsaný 
skupinou významných vědeckých osobností, kte-
rý je dnes znám jako Magna Charta Universitatum. 
Magna Charta je dnes považována za dokument, 
který se stal východiskem a inspirací dalších změn 
v oblasti vzdělávání, jichž jsme dnes svědky i na 
naší univerzitě. 

Magna Charta Universitatum je „poetický“ do-
kument, který je formulován do 11 odstavců: ob-
sahuje 3 premisy, 4 zásady a 4 prostředky usku-
tečnění cílů. Takto začíná Magna Charta Univer-
sitatum:

… „Podepsaní rektoři vyhlašují před státy i před 
svědomím národů tyto hlavní zásady, jimiž se nyní 
i v budoucnu má řídit poslání univerzity.“ …

Co je obsahem tohoto dokumentu, jehož úvod-
ní věty trochu připomínají americkou ústavu? 
Uvedu jen stručné shrnutí významných tezí:

Premisy:
Budoucnost závisí na kulturním, vědeckém 

a technickém rozvoji.
Permanentní vzdělávání (tj. vysokoškolské 

vzdělávání a celoživotní vzdělávání) je nezbytné.
Vzdělávání i vědecký výzkum respektují rovno-

váhu přírodního prostředí a života.

Zásady:
Univerzity jsou autonomní, kritickým způso-

bem produkují a předávají kulturu prostřednic-
tvím vědeckého bádání a výuky.

Univerzity sledují potřeby a požadavky společ-
nosti a podílejí se na rozvoji vědeckých poznatků.

Svoboda bádání a výuky je základním princi-
pem univerzitního života.

Vzájemné poznání mezi různými kulturami je 
nutným předpokladem vzdělávací a vědecké čin-
nosti.

Prostředky:
Mobilita profesorů.
Mobilita studentů.
Vzájemné uznávání statutu, titulů, zkoušek (při 

zachování národních diplomů).
Přiznávání stipendií.

Magna Charta Universitatum je dokument 
stručný, ale zásadní. Teze a ideje, které formu-
luje, se nám dnes jeví jako samozřejmé, ale teh-
dy, před 20 lety tomu tak nebylo. Premisy, zásady 
a prostředky zde vystupují totiž celistvě, jsou sys-
témově propojeny, kolegům matematikům mohou 
připomínat soustavu axiomů. A skutečně, tento

(Dokončení na str. 26)
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dokument byl intelektuální veřejností přijat jako 
dlouhodobá vize, která může vést ke kvalitativním 
změnám v evropském vysokém školství. 

Až za devět let a osm měsíců po vyhlášení Mag-
ny Charty (bylo to 25. května 1998) vyhlásili mi-
nistři tzv. „Deklaraci o harmonizaci výstavby Ev-
ropského systému vysokého školství“, která je 
dnes všeobecně zvána jako Sorbonnská deklarace. 
Je zajímavé, že Sorbonnskou deklaraci připravili 
a podepsali představitelé států s velmi rozdílnými 
systémy vysokých škol. Každý, kdo se orientuje 
v evropských vzdělávacích systémech, potvrdí, že 
se zde dokonce potkaly tři vysokoškolské systémy, 
které ve velmi blízkých podobách nalezneme i ve 
všech evropských státech. 

Osobně jsem se zúčastnil slavnostní ratifika-
ce tohoto dokumentu na boloňské univerzitě za 
rok poté v roce 1999 a setkal jsem se zde se zá-
stupci – ministry a rektory – zastupujícími 29 ev-
ropských států. Místo ratifikace – univerzita, kde 
před 11 lety byla vyhlášena Magna Charta Univer-
sitatum – bylo zvoleno záměrně, aby se zdůrazni-
la kontinuita boloňského procesu. Slavnostnímu 
aktu byli přítomni mnozí čestní hosté, rektoři ev-
ropských univerzit a další představitelé intelektu-
álního života Evropy. Dokumenty provázející tu-
to událost zdůrazňují roli univerzit v rozvoji eko-
nomickém, intelektuálním, kulturním, sociálním 
a technickém. Objevuje se termín „Evropa znalos-
tí“; tuto událost můžeme tedy také interpretovat 
jako poznání, že „informační společnost“ přechá-
zí ke „znalostní společnosti“. Dále se zde poprvé 
používá formule „3+2+3“ pro vyjádření strukturo-
vaného vzdělávání v bakalářské tříleté, magister-
ské dvouleté a doktorské tříleté délce. Signatáři 
se také shodli na zavedení jednotného evropské-
ho kreditního systému ECTS a vydávání jednot-
ného dokumentu o obsahu a rozsahu studia, tzv. 
Diploma Suplement.

Dnes se již boloňský proces plně realizuje. Do 
procesu vstoupily další státy se svými univerzita-
mi: v rámci boloňského procesu nabízejí standar-
dy vysokoškolského vzdělávání již ve 45 zemích 
a v každé z nich jsou organizace, obsah a poslání 
vysokoškolského studia založeny na stejných zása-
dách. Tak je tomu i na naší univerzitě.

Boloňský proces bývá často chápán pouze jako 
proces diferenciace studia na bakalářské, magis-
terské a doktorské studium s horizontální a ver-
tikální propustností mezi národy. To je důležitá, 
ale ne podstatná složka tohoto procesu. Boloň-
ský proces je významnou koordinační aktivitou 
Evropské unie, která viditelně mění svět vysoko-
školských studentů, učitelů a výhledově i zaměst-
navatelů.

Poslední Londýnský summit představitelů bo-
loňského procesu znovu potvrdil, že se jedná 
o komplexní proces transformace studia na a nad 
evropské standardy. I v další strategii rozvoje bo-
loňského procesu je preferována především kvali-
ta vzdělávání, která se prosazuje v silné konkuren-
ci na evropském trhu vzdělávání. Investice do kva-
lity vzdělávacího procesu – a všech oblastí, které 
s touto kvalitou bezprostředně souvisejí – je pro 
Českou zemědělskou univerzitu nejvyšší sledova-
nou prioritou.

Jak se projevuje realizace boloňského procesu 
na naší univerzitě? 

Na univerzitě se plně realizuje třístupňový sys-
tém studia, který se dále rozvíjí v souladu s poža-
davky boloňského procesu. Značný zájem o stu-
dium v navazujících magisterských programech 
mají absolventi bakalářských oborů přicházející 
ze soukromých vysokých škol. 

Nabízíme řadu nových a pro studenty atrak-
tivních oborů v českém i anglickém jazyce; na-
mátkou jmenuji např. Vodní hospodářství, Tropi-
cal Forestry a Agroforestry, Technika pro obnovu 
a udržování krajiny, Sustainable Use of Natural 
Resources, Veřejná správa v oblasti zemědělství 
a péče o krajinu, Ekologické zemědělství, Trávní-
kářství, Kynologie, Rostlinolékařství, Agricultural 
Economics and Management, Informatics.

Máme uzavřeny bilaterální dohody se 139 za-
hraničními univerzitami, odkud k nám přijíždějí 
studovat zahraniční studenti a kam vysíláme ke 
studiu studenty české: v loňském roce bylo do vý-
uky zapsáno 216 zahraničních studentů z 19 zemí, 
do ciziny vyjelo recipročně studovat 444 českých 
studentů. Nejen zahraniční, ale i čeští studenti 
mohou studovat v 15 akreditovaných studijních 
oborech, které se plně přednášejí v anglickém ja-
zyce. 

Naše univerzita se stala členem prestižní ligy 
sedmi evropských univerzit, mezi které patří uni-
verzity obdobného zaměření, jako je naše: jedná 
se o univerzity v Kodani, Hohenheimu, Uppsale, 
Vídni, Wageningen a Varšavě. V rámci ligy probí-
hají vědecké konference a semináře. V průběhu 

prázdnin navštívilo naše Letní školy více než 200 
zahraničních studentů z Evropy a ze zámoří. 

Rozšířila se nabídka a zvyšovala kvalita celoži-
votního vzdělávání. V současné době nabízí uni-
verzita vzdělávání pro dospělé v 15 střediscích mi-
mo Prahu; je v nich zapsáno více než 2000 stu-
dentů. Nezapomínáme ani na seniory: v dobře 
fungující a dobře hodnocené Univerzitě třetího 
věku studuje v 15 oborech kolem 450 seniorů ve 
věku od 50 do 85 let.

Univerzita se podílí významným způsobem na 
zahraničních rozvojových projektech v rozvojo-
vých zemích: mohu jmenovat země, jako jsou Pe-
ru, Zambie, Mongolsko, Senegal, Angola, Viet-
nam, Uzbekistán, Moldávie.

4.  Úroveň výuky je vždy dána kvalitou pedagogic-
kého sboru. Existuje řada ústavů, kde určitý po-
čet vysoce kvalifikovaných vyučujících odešel 
v posledních letech z ekonomických důvodů do 
praxe. Jak hodnotíte úroveň Vašich pedagogů, 
ale i jejich platového zařazování, a týká se tento 
problém i Vaší univerzity? A nebo i jinak, může 
univerzitní pedagog vykonávat – vedle své učitel-
ské činnosti – i hospodářské funkce, anebo ob-
ráceně? A bývá to na Vaší univerzitě časté?

Společenské prostředí, které jsem se pokusil 
popsat výše, vyžaduje neustálé transformace v ob-
sahu i organizaci kurikula vysokých škol. Univer-
zity, které se včas nepřizpůsobí novým potřebám, 
ztratí své studenty a dobré postavení na trhu vzdě-
lávání. Univerzity jsou ale „tvrdošíjné“ instituce 
a tuto skutečnost jsem mnohokrát poznal jako 
rektor i jako předseda České konference rekto-
rů. Změny zasahující univerzitní prostředí jsou 
obtížné a vyžadují značné úsilí celé akademické 
obce, protože každá univerzita představuje různé 
(a často komplikované) směsi tradičních organi-
začních struktur z hlediska historie, místa půso-
bení, univerzitních tradic a tyto prvky jsou znač-
ně rezistentní vůči změnám, které vyžaduje no-
vé postavení univerzit na trhu vzdělávání a noví 
manažeři, ať už jmenovaní nebo zvolení do je-
jich vedení.

Univerzita je – na rozdíl od jiných institucí 
výrobních a společenských – výjimečné zaříze-
ní z hlediska komplexnosti. Společnost se skládá 
z řady vzájemně propojených subsystémů plnících 
různé funkce: právo, etika a morálka, náboženství, 
politika, ekonomie, vzdělávání, výroba, kultura, 
věda, umění atp. Instituce zaujímají zpravidla jed-
nu z těchto oblastí zcela a některé z dalších pouze 
okrajově. Privátní společnosti zpravidla zaujímají 
dvě oblasti, tj. management a ekonomii. Univerzi-
ty ale svým působením zaujímají většinu z těchto 
oblastí zcela, ne-li dokonce všechny. 

To je i důvod, proč jsou procesy změn a adap-
tace na nové prostředí netriviální. I když formálně 
se univerzity věnují pouze vzdělávání, vědě a vý-
zkumu, podílejí se přitom přímo či nepřímo i na 
dalších oblastech společenských aktivit. Přímo se 
tyto aktivity vyskytují jako působení ve vzdělává-
ní nebo účast na vědeckého bádání, a to i včet-
ně bezprostředního spojení s praxí. Nepřímo se 
univerzity zapojují do dalších oblastí také jako sa-
mostatné podnikatelské subjekty často s vlastní-
mi hospodářstvími, výrobou, službami a poraden-
stvím. Nezanedbatelné je rovněž působení univer-
zit v oblasti sociální a kulturní.

 Komplexnost obsahu v působení univerzity 
vyžaduje i odpovídající formy, kterými je obsah 
realizován. Zde dochází k paradoxům, typickým 
pro univerzitní prostředí. Vysokoškolská výuka dá-
vá vysokoškolskému pedagogovi sice tvůrčí svobo-
du v obsahu vzdělávání, ale zároveň ho zavazuje 
účastí na výzkumné práci a působení v sociálním 
a kulturním okolí. Vysokoškolský pedagog tak mu-
sí zvládnout minimálně dvě profesní kvalifikace, 
které jsou z hlediska jeho zaměstnání kontrapro-
duktivní – jedná se o: 
–  akvizici znalostí, tj. metodologii, metody a tech-

nologie výzkumné práce, 
–  pedagogiku, tj. metodiku, didaktiku a techniku 

pedagogické činnosti. 
Jestliže se věnuje jedné z činností, např. výuce, 

zdržuje ho to a oddaluje od vědecké práce a vě-
deckého studia. Naopak, je-li soustředěn na řeše-
ní vědeckého úkolu, povinnost výuky může být ne-
příjemným zdržením a rozptylováním v soustře-
děné vědecké práci. 

Dalším paradoxem univerzitního života je vztah 
mezi veřejným a privátním postavením univerzit 
ve společnosti. V některých aspektech je univerzi-
ta veřejná instituce a jako taková plní svou roli a je 
za to podporována státem. V jiných aspektech své-
ho působení – zejména v oblasti kompetencí v na-
bídce vzdělávacích programů nebo působení v ob-
lastech výzkumu – se chová jako privátní subjekt. 
To je také důvodem, proč v některých oblastech 
univerzitních činností mohou dobře fungovat al-

goritmy řízení převzaté z podnikové sféry, zatím-
co v jiných zcela selhávají.

Vysokoškolský pedagog musí být tedy všestran-
ný a především pracovitý. Moji kolegové opouště-
jí v pozdních odpoledních hodinách své katedry, 
aby doma, dlouho do noci dále pokračovali ve vě-
deckém studiu, bádali a připravovali si své před-
nášky. V pátek se odchází na víkend s příjemným 
pocitem, že „budu mít konečně dva nerušené dny“ 
na vědeckou práci. Chci tím říci, že pro kvalitního 
vysokoškolského učitele neexistuje pracovní doba, 
pracuje totiž neustále. 

Naše univerzita má štěstí, že takových kvalit-
ních pracovníků má většinu. Opravdu, většina 
mých kolegů – a znám je již dlouhou dobu – si 
váží svého povolání a spatřuje v něm i naplnění 
svého životního poslání. To se projevuje i v kvali-
tě nabízené výuky a dobře hodnocených výsled-
cích výzkumu. Hovořit o platových podmínkách, 
které jsou, jak je všeobecně známé, nedostatečné, 
by zde asi nemělo smysl. Uvádím pouze, že v hie-
rarchii hodnot je univerzitní vzdělání považováno 
za jednu z nejvyšších, společnost si práce vysoko-
školských učitelů váží, v anketách, týkajících se 
prospěšnosti a užitečnosti povolání, staví profesi 
vysokoškolské učitele vždy na nejvyšší příčky. Vět-
šina občanů si uvědomuje, že vzdělání patří mezi 
nejvyšší statky, a my jsme v denní praxi svědky to-
ho, jak rodiče podporují studium svých dětí mo-
rálně i finančně. 

5.  Prožíváme předvánoční čas, a tak je namístě tro-
chu osobní zpovědi. Co pro Vás znamená Čes-
ká zemědělská univerzita v Praze a jak ji vidíte 
pohledem v mezinárodním srovnání s ostatními 
ústavy, zejména se sousedními našimi zeměmi? 
A máte při své zodpovědné práci čas i na svoje 
záliby? A jaké to jsou?

Scientia est potentia. – Vědění je moc. Z toho-
to hlediska se jeví např. i diskuse o zavedení škol-
ného jako irelevantní, protože většina rodičů bu-
de studium svých dětí podporovat i v případě, že 
to maximálně ohrozí životní úroveň rodiny. Kuri-
kulum vysoké školy je dnes postaveno převážně 
tak, aby připravilo absolventy pro práci ve vyso-
ce kvalifikovaných povoláních, nebo je připravilo 
pro vlastní podnikatelské aktivity. Odborné spekt-
rum nabízených oborů je nesmírně široké a i v tak 
malé zemi, jako je Česká republika, nabízí studen-
tům v podstatě všechny potřebné, často i velice 
specializované obory studia. České vysoké školy 
stojí na vrcholu pomyslné pyramidy české vzdě-
lávací soustavy. Ve vzdělávací soustavě přicháze-
jí nejlepší žáci a studenti od základní školy přes 
školu střední na školu vysokou a odtud do živo-
ta a praxe. Stále větší počet absolventů středních 
škol – maturantů – nastupuje ke studiu do prvních 
ročníků českých vysokých škol: v loňském roce 
jich bylo již téměř 70 %, letos je počet ještě vyš-
ší. O kvalitě našich absolventů rozhoduje i kvali-
ta středních škol a ta se – podle našich zkušeností 
– spíše zhoršuje. Střední školy hledají svoji cestu 
již dlouho a o tom, že to není lehká cesta, svědčí 
i skutečnost, že právě díky nedostatečným znalos-
tem středoškolského učiva opouští první ročníky 
některých našich vysokých škol téměř polovina 
z přijatých studentů. 

Vysoký zájem o studium na naší univerzitě je 
potěšující a zavazující. Fakulty letos přijaly ke stu-
diu opět vyšší počet studentů než v loňském roce. 
Budou se proto hledat a aplikovat účinnější meto-
dy efektivnosti a účinnosti vzdělávacího procesu. 
Snažíme se, aby přitom i nadále zůstalo zacho-
váno to příjemné, typické a jedinečné prostředí, 

které je bezesporu jedním z hlavních důvodů tak 
vysokého zájmu uchazečů o studium na naší uni-
verzitě. Jak jsem již uvedl v úvodu, naše univerzi-
ta sice byla založena před sto lety, ale vzhledem 
ke stáří jiných univerzit je ve svých nejlepších lé-
tech. My učitelé se pohybujeme v prostředí gene-
rací mladých studentů – přicházejí k nám jako dě-
ti a odcházejí dospělí. I to je významným znakem 
univerzity – to neustále mladé prostředí, které – 
nás starší a o ještě něco starší – stále udržuje v pří-
tomnosti a osvěžuje mládím naši mysl. Vytváříme 
prostředí, které je vědecky tvořivé a zároveň i mla-
dé svými idejemi a směřováním.

Máme dobré podmínky pro další rozvoj 
a úspěch na trhu vzdělávání v Evropě: kvalifiko-
vané a zkušené pedagogy a vědecké pracovníky 
na katedrách, technické vybavení srovnatelné s vy-
spělými západními univerzitami, krásný areál. Vě-
řím, že společně tyto zdroje využijeme k prospě-
chu naší univerzity a rozvoji vzdělanosti v evrop-
ském prostoru.

Zpravidla jsem plně vytížen spoustou akade-
mických povinností, vyplývajících z mé povinnos-
ti provádět výzkum, přednášet a ve funkci rekto-
ra řídit pracoviště s 1 350 zaměstnanci a více než 
22 000 studenty. Čas, který mohu věnovat svým 
zálibám a zájmům je vzácný, velice vzácný, a po-
kud se taková příležitost naskytne, svůj volný čas 
věnuji především rodině, hlavně vnoučatům, kte-
ré miluji a které mně přinášejí radost svým nadá-
ním a chováním. A pokud mám štěstí a ještě se 
pár volných chvil najde, potom se snažím věno-
vat je myslivosti. Ve společnosti kolegů a myslivců 
z našeho Školního statku v Kostelci nad Černými 
lesy prožívám krásné chvíle odpočinku a relaxace 
v přírodě, na posedech pod noční oblohou napa-
dají krásné myšlenky, někdy se zde podaří vyřešit 
i problém, s jehož řešením se dlouho potýkám. 
A myslím, že jsem i dobrý střelec.

Jsem hrdý na to, že jsem mohl spojit svůj život 
s naší univerzitou a v posledních letech se i ve ve-
doucích funkcích podílet na jejím rozvoji. Dnes 
patří Česká zemědělská univerzita v Praze mezi 
nejlepší univerzity v České republice a právem je 
uznávána jako kvalitní vzdělávací instituce i v za-
hraničí. Univerzita má i reálnou šanci získat stej-
ně dobré postavení také v evropském prostoru. 
Potvrzují to závěry z mezinárodní evaluace, která 
na univerzitě probíhala v posledních dvou letech, 
i skutečnost, ze naše univerzita byla přijata za čle-
na Evropské univerzitní ligy, prestižní organizace 
sedmi evropských univerzit.

Naše univerzita je kolektivní dílo: společné dí-
lo generací učitelů a studentů. Jak dlouhý by byl 
seznam jmen pracovníků, kteří se o toto dílo za-
sloužili? Kdo z nich má největší zásluhu na roz-
voji univerzity? Jsou to profesoři a docenti? Ne-
bo vědečtí pracovnici a technicko-administrativní 
pracovnici? Nebo studenti, mezi nimiž se někteří 
proslavili? Nelze jmenovat jednu osobu, ba dokon-
ce ani skupinu osob. I práce vynikajícího vědce či 
pedagoga by bez podpory a pomoci dalších pra-
covníků nepřinášela výsledky – tvořivé a příjemné 
univerzitní prostředí je dílem všech zaměstnanců. 
Vážím si proto jejich práce a děkuji jim v tento vá-
noční čas za jejich pracovní úsilí. Máme před se-
bou dalších sto let života. Od skromných začátků 
jsme postoupili do skupiny evropských univerzit, 
o kterých se ví a se kterými se počítá. Věřím, že 
naše vysoké učení se bude dále rozvíjet a bude při-
nášet radost ze vzdělání a vědění jak studentům, 
tak i učitelům.

Za rozhovor děkuji
Ing. František Kruntorád, CSc.

(Dokončení ze strany 25)

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 vyšlo 25. listopadu 2008!

www.agral.cz
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Net Kralovice s. r. o
Žatecká 492

331 41 Kralovice
Tel.: 373 396 594 
Fax 373 396 514

DĚKUJEME

VŠEM NAŠIM

ZÁKAZNÍKŮM 

A PŘEJEME

KRÁSNÉ PROŽITÍ

VÁNOČNÍCH

SVÁTKŮ,

MNOHO ŠTĚSTÍ

A ÚSPĚCHŮ

V NOVÉM ROCE.

www.mlekarna-kralovice.cz

www.prochazka.cz

Děkujeme za dosavadní dobrou spolupráci

a přejeme Vám příjemné prožití

svátků vánočních a šťastný nový rok!

Všem našim zákazníkům a obchodním partnerům
děkujeme za spolupráci v uplynulém roce
a do nového roku přejeme hodně štěstí,
zdraví, osobních a pracovních úspěchů.

www.alima.cz

k ků b h d
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Litovel (red) – Přesně 115 let po-
té, co byl litovelský pivovar slav-
nostně otevřen, se v nádherné his-
torické litovelské varně uskutečnil 
slavnostní koncert. Tentokrát var-
nu naplnily španělské rytmy. Mezi 
naleštěnými měděnými kotli, kte-
ré jsou uloženy do kardinálského 
mramoru, zapěla Carmen v podá-
ní mezzosopranistky Edity Adlerové 
s atraktivní vizáží pravé Španělky 
za vynikajícího doprovodu Mirosla-
va Žáry, který mistrně ovládá špa-
nělskou kytaru a rytmy flamenga. 
Sál litovelské varny byl opět bezna-
dějně vyprodán do posledního mís-
ta a oba protagonisté sklízeli v prů-
běhu koncertu zasloužené bouřlivé 
ovace nadšeného publika.

Edita Adlerová se na španělské pís-
ně zaměřuje už od útlého mládí a ve 
svých 19 letech byla vůbec nejmladší 
představitelkou Carmen na české oper-
ní scéně. Ze svého širokého repertoáru 
na slavnostním koncertu u příležitos-
ti výročí otevření litovelského pivova-
ru zazpívala písně F. G. Lorcy a ne-
mohly chybět ani árie z Carmen Ge-
orge Bizeta. 

Po koncertě se sympatická Edi-
ta Adlerová svěřila se svými bezpro-
středními dojmy: „V takovéto fantas-
tické nádherné varně jsem ještě nikdy 
nezpívala. Zcela naplněný sál dotvořil 
krásnou atmosféru celého večera. Před 
koncertem jsem si hlasivky „navlhči-
la“ litovelským nealkoholickým pivem, 
které na moje hlasivky zapůsobilo vel-

mi blahodárně. Je takové hladké a pl-
né. Pivo mám ráda, nejvíc mi chut-
ná černé. Teď po koncertě mi chutná 
dvojnásob.“

Koncerty klasické hudby ve zcela je-
dinečném a originálním prostředí var-
ny litovelského pivovaru se již staly tra-
dicí. Letošní velkolepý koncert k výročí 
založení pivovaru se konal na varně již 
po šesté v řadě. Své umění zde v uply-
nulých letech už předvedli takoví uměl-
ci jako např. Štěpán Rak, Bořivoj Na-
vrátil či Miloslav Klaus, světově uzná-
vané mužské vokální kvarteto Q VOX 
a loni světově uznávané duo Kateřina 
Englichová (harfa) a Žofie Vokálková 
(flétna). Letošní slavnostní koncert se 
uskutečnil za podpory Nadace České-
ho hudebního fondu.

Vášnivá Carmen v srdci pivovaru
L I T O V E L S K Ý  P I V O V A R  O S L A V I L  1 1 5 .  V Ý R O Č Í  Z A L O Ž E N Í  V E L K O L E P Ý M  K O N C E R T E M

„Gambrinus dlouhodobě dbá na tra-
dici, ale i u něj nazrál čas na inovaci. 
Nyní vychází vstříc chutím řady kon-
zumentů, kteří stále více vyhledávají 
plnější česká piva, a doplňuje svou na-
bídku o Gambrinus 11° Excelent,“ říká 
Jiří Rákosník, brand manažer značky 
Gambrinus.

Gambrinus 11° je výjimečná jede-
náctka. „Dvojrmutový varný postup, 
typický pro Gambrinus i většinu piv 
plzeňského typu, naši sládci po roce 
testování a hledání optimálního výbě-
ru sladového ječmene obohatili o po-

díl karamelového sladu a především 
o unikátní dávkování chmele. Spočí-
vá v přidání třetí dávky chmele až po 
ukončení chmelovaru, na samém kon-
ci varného procesu. To přináší plnější 
chuť spolu s intenzivnější chmelovou 
vůní,“ doplňuje Jan Hlaváček, vrchní 
sládek značky Gambrinus a pokračo-
vatel rodinné tradice plzeňských slád-
ků.

Stejně jako jeho sourozenci, Gam-
brinus výčepní světlý (10°) a Gambri-
nus Premium (12°), i Gambrinus 11° 
Excelent se vyrábí tradičním pivovar-

ským postupem s odděleným hlavním 
kvašením a zráním. Gambrinus se va-
ří pouze ze tří přírodních pivovarských 
surovin (ječný slad, chmel a voda), a ja-
ko všechny výrobky značky Gambrinus 
tak splňuje podmínky k používání chrá-
něného označení České pivo.

Jméno Excelent pro novou plzeň-
skou jedenáctku vybrali samotní kon-
zumenti v internetové anketě během le-
tošního srpna. Původně šlo o pojmeno-
vání speciálu Gambrinus 13°, který se 
pak čepoval v Plzni během oslav Dne 
Gambrinusu. Úspěšný návrh nakonec 
zvítězil i při rozhodování o podnázvu 
nové jedenáctky.

Gambrinus 11° Excelent je pivo pro 
širší skupinu konzumentů pro nejrůz-
nější příležitosti. Stejně jako ostatní 

členové Gambrinus rodiny se i on mů-
že pochlubit vysokou pitelností, kdy 
každý doušek vyvolává chuť na další 
napití. 

�  Gambrinus je dlouhodobě nejprodá-
vanější značkou piva na českém trhu. 
Každé cca čtvrté pivo, které se v ČR 
vypije, je Gambrinus.

�  Gambrinus je nejvýznamnějším part-
nerem českého fotbalu – Gambrinus 
ligy a české fotbalové reprezentace.

�  Gambrinus je součástí portfolia Plzeň-
ského Prazdroje, spolu se značkami 
Pilsner Urquell, Velkopopovický Ko-
zel, Radegast a Radegast Birell.

Vladimír Jurina,
Plzeňský Prazdroj, a. s.

Gambrinus 11° Excelent
Typ kvašení spodní

Chuť bohatá a plná chuť s výrazným chmelovým aroma

Stupňovitost 11,3° (tj. 11,3 % zkvasitelného extraktu v původní mladině)

Obsah alkoholu 4,7 % obj.

Balení Láhve 0,5 l, (přepravky a multipacky á 8 ks), KEG sudy 50 a 30 l

Praha/Plzeň – Gambrinus, dlouhodobě nejprodávanější značka na čes-
kém trhu, vychází vstříc chutím milovníkům českého piva a rozšiřuje své 
portfolio o Gambrinus 11° Excelent. Od konkurenčních jedenáctek se odli-
šuje plnější chutí, danou přídavkem karamelového sladu a především uni-
kátním dávkováním chmele. 

Gambrinus přichází s unikátní jedenáctkou Excelent

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

www.agral.cz

List Českého svazu
zpracovatelů masa,
vychází každé 2 měsíce
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Tenhle méďa          z vás udělá hrdinu

Havlíčkův Brod – V úterý 18. listopadu sto-
čili v Měšťanském pivovaru Havlíčkův Brod, 
a. s., do lahví nový výrobek, Sváteční speciál
REBEL, jedná se pivo s vyšší stupňovitostí ob-
jemu alkoholu ve výši 5,4 %. „Sváteční spe-
ciál REBEL je světlé speciální pivo vařené 
tradičním postupem a technologií výroby, na-
vazující na oblibu světlých speciálů v regionu 
kraje Vysočina. Pivo charakterizuje jemná la-
hodná chuť, vyrovnaná hořkost a vyšší plnost 
a říz,“ popsal Jiří Hušek, ředitel pivovaru.

 
Toto výjimečné pivo získalo zcela novou etiketu, 

která už obsahuje jako jedna z prvních pivních eti-
ket v České republice symbol Zeměpisné ochrany 
a ochrany původu České pivo. „Registrace této vý-
znamné ochrany byla České republice v letošním 
roce přiznána po několikaletém úsilí Českého sva-
zu pivovaru a sladoven Evropskou unií. Garantuje 
spotřebiteli, že pivo je vyráběno tradičním postu-
pem výroby s použitím těch nejkvalitnějších suro-
vin. Přísná kritéria pro právo označovat výrobky 
symbolem České pivo má bezesporu zásadní vý-
znam pro spotřebitele, neboť se může velmi rych-
le orientovat, zda kupuje kvalitní České pivo, nebo 
tzv. Eurobeer, jehož výroba je rychlá a ekonomic-
ká, ale výsledkem je jaksi nevýrazná chuť produk-
tu,“ dodává Jiří Hušek.

 Všechna piva vyráběná v Měšťanském pivo-
varu Havlíčkův Brod, a. s., splňují kritéria práva 
označovat výrobky symbolem České pivo. Do kon-
ce roku prodělají změnu všechny etikety, které bu-
dou opatřeny nejen novým symbolem, ale dojde ta-

ké k významnému redesingu stávajících etiket. Cí-
lem je podtržení kvality piva REBEL, jehož prodej 
v kraji Vysočiny významně stoupá. 

 V letošním roce pivo REBEL získalo už de-
set ocenění za kvalitu jak v kategorii světlých, tak 
tmavých piv. Stejně jako v roce 2007 patří výrobky 
Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a. s., k nej-
oceňovanějším pivům České republiky. Právě pro-
to brodský pivovar obdržel, na základě průběžné-
ho celoročního hodnocení kvality piva, titul Pivo-
var roku 2008 v kategorii do sto tisíc hektolitrů.

Růst prodeje sudového piva značky REBEL 
v letošním roce přesahuje 10 % i přesto, že celore-
publiková spotřeba sudového piva klesá o více než 
5 %. Takto úspěšné výsledky prodejů představují 
velkou odpovědnost. Za rok 2007 a 2008 přesáh-
nou investice do výroby 20 mil. Kč. 

Počátkem tohoto roku byla v pivovaře dokonče-
na jedena z největších investičních akcí v novodo-
bé historii, moderní stáčení linka na sudové pivo 
včetně výstavby skladovacích prostor. V říjnu byla 
dokončena další skladovací hala a listopadu začal 
Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a. s., po čty-
řech letech opět vyrábět svůj vlastní slad. „Díky 
soběstačnosti výroby nejdůležitější suroviny nebu-
deme závislý na dodávkách od dalších stran a bu-
deme si moci tak do budoucna lépe řídit kvalitu 
nakupovaných ječmenů a výrobní proces sladová-
ní,“ uzavírá Jiří Hušek.

Více informací:
Ing. Jiří Hušek, ředitel pivovaru

Mobil: 606 715 772
e-mail: husek@hbrebel.cz

www.hbrebel.cz

Měšťanský pivovar
Havlíčkův Brod, a. s.,

přeje všem svým
zákazníkům

a dodavatelům
krásné vánoční svátky

a šťastný nový rok.

PF 2009

k

Pivo REBEL je České pivo
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Hledá vhodného kandidáta na pozici

SERVISNÍ TECHNIK
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA UCHAZEČE:

� SŠ/VŠ vzdělání
� znalost problematiky masného průmyslu
� technická zručnost, zkušenost s obsluhou strojů
� znalost práce na PC, znalost jazyků značnou výhodou
� ŘP sk. B nutností
� dobrá zdravotní kondice, ochota cestovat
� komunikační schopnosti, samostatnost
� výhodou je předchozí praxe v potravinářství

PRACOVNÍ NÁPLŇ:
� servisní a poradenská činnost v tuzemsku a zahraničí
�  podpora prodejů, představování a testování nových výrobků,

hledání nových příležitostí
� řešení a vyhodnocování reklamací

NABÍZÍME:
� práci v prostředí prosperující nadnárodní společnosti
�  zaměstnanecké výhody (týden dovolené navíc,

13. a 14. plat, příspěvky na rekreaci, stravování
a penzijní připojištění a další)

� služební automobil, notebook, mobilní telefon

Nástup dle dohody

Máte-li zájem o nabízenou pozici, zašlete životopis
na personální oddělení ve Slavkově u Brna:

Bc. Kamila Havlínová, tel.: 544 123 120, 
e-mail: kamila.havlinova@devro-casings.com,

Cutisin, s. r. o., Okružní 1438, 684 01 Slavkov u Brna

Passionate
Professional
Perfectionist
Closing Systems

Nabízíme našim zákazníkům
zkušenosti největšího italského výrobce

kovových uzávěrů a profesionalitu
výrobce zavíracích strojů.

TECNOCAP je zároveň také výrobcem
těsnící hmoty pro všechny

své vlastní výrobky.

TECNOCAP vyrábí těsnící hmoty
BEZ FTALÁTŮ, v souladu s normami

Evropské unie a se zákonem
o ochraně spotřebitele.

TECNOCAP s. r. o.
Střížovice 67, 378 53 Strmilov, tel.: 384 373 111, fax: 384 391 539

E-mail: sales@tecnocapclosures.com,  www.tecnocapclosures.com

Italská Skupina TECNOCAP, jeden z největších světových výrobců 
kovových víček pro použití  v potravinářském průmyslu, přichází 
s příznivou informací: Podařilo se úspěšně dovést do finále 
proces  rozšíření a modernizace výrobního závodu ve Střížovicích  
u Jindřichova Hradce.

Výrobní kapacita byla zdvojnásobena a podnik tak nyní dokáže 
zásobovat svými výrobky nejen Českou a Slovenskou republiku,
ale je i důležitým dodavatelem na evropských trzích, v zemích, jako 
jsou Německo, Francie, Holandsko, Rakousko, Polsko, Rusko atd.

Škála výrobků je velmi široká, takže je možno uspokojit téměř 
jakékoli požadavky potravinářských fi rem používajících víčka 
TWIST OFF, OMNIA  a PANO.

Motto „ KVALITA A SLUŽBY“ je klíčem k úspěchu Skupiny TECNOCAP 
na světových trzích.

V případě zájmu o naše výrobky nás neváhejte kontaktovat, rádi 
Vám poskytneme jakékoli bližší informace ať již technického, nebo 
obchodního charakteru.
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Moravské odrůdy Pálava a Au-
relius dobývají vinařský svět. Ab-
solutním mezinárodním šampionem 
soutěže Terravino Mediterranean 
International Wine & Spirits Chal-
lenge v Izraeli se po třech dnech 
anonymního hodnocení mezinárod-
ními komisaři ze 14 zemí stala Pá-
lava Private Selection 2007, Výběr 
z bobulí z vinařství Vinselekt Mich-
lovský z Rakvic, která současně 
získala jednu z 18 Double Gold – 
velkých zlatých medailí!

 
Šampionem mezi bílými víny se sta-

lo Neuburské 2007, Výběr z hroznů od 
Tomáše Krista z Milovic. Skvělou po-
zici našich vín potvrdilo celkem 8 zla-
tých medailí (po dvou vinařství Krist, 
vinařství Václav Ovčáčík a Sedlecká ví-
na - ZD Sedlec u Mikulova, Víno Bla-
tel jednu a Vinselekt Michlovský vedle 
dvojité zlaté vybojoval ještě jednu zla-
tou medaili).

„Nevzpomínám si na jiný případ, 
kdy by moravské víno vyhrálo absolut-
ního mezinárodního šampiona na ně-
které z velkých světových soutěží,“ ra-
dostně komentoval výsledek člen mezi-
národní poroty a partner soutěže Dr. 
Luboš Bárta. „To, co se nyní poved-
lo doc. Miloši Michlovskému, je exce-
lentní úspěch, kterému věnovala pozor-
nost televize i tisk; úspěch, na něž se 
nezapomíná. Výborné bodové hodno-

cení vysoko nad limitem pro stříbrné 
medaile získala i řada dalších našich 
vín, ale pravidla OIV bohužel stanoví, 
že oceněna může být jen třetina soutě-
žících vzorků, takže pořadatelé museli 
seznam medailí utnout za 187. vínem. 
Pořadatelé i mezinárodní porotci vyso-
ce ocenili naši národní účast a záviděli 
našim vinařům systém, který jim umož-
nil vína společně poslat a celně odba-
vit,“ dodává Luboš Bárta. 

Díky dlouhotrvající systematické 
přípravě byl letošní ročník Terravina 
zařazen do systému zahraničních ak-
cí Vinařského fondu, jehož finanční 
podpora umožnila účast celkem pat-
nácti vinařům a vinařským podnikům 
s 51 soutěžními víny, která soustředilo 
a společně distribuovalo Národní vinař-
ské centrum ve Valticích. Česká repub-
lika se tak stala druhou nejpočetněji za-
stoupenou vinařskou zemí o tři vzorky 
před Španělskem a Argentinou.

Soutěž The Mediterranean Inter-
national Wine & Spirits Challenge
v Izraeli pořádá tým slavného promo-
téra řady světových soutěží Raúla Cas-
tellaniho (Argentina) pod patronací 
O.I.V. a World Association of Wine 
Writers and Journalists (WAWWJ).

Izraelské soutěže se zúčastňují vedle 
prakticky všech domácích izraelských 
vinařství (celkem 44 % soutěžních vzor-
ků) i vína těch nejprestižnějších jmen 
z celého světa, jejichž výrobci mají buď 

zájem o vstup na štědrý izraelský trh, 
nebo mají židovské kořeny, což přivádí 
do soutěže i slavné značky, které se ji-
ných soutěží neúčastní. V letošním roč-
níku posuzovali v klimatizovaných pro-
storách hotelu Isrotel King Solomon 
degustátoři 621 soutěžících vín ze 30 
zemí a zvláštní komise ve dvou samo-
statných kategoriích navíc i 85 destilá-
tů a likérů.

V porotě zasedly skutečné vinařské 
osobnosti a legendy – například Pas-
cual Herrera Garcia, ředitel španělské 
soutěže Premios Zarcillo, sám vinař 
a univerzitní učitel, Sergio Correa Un-
durraga, dlouholetý sklepmistr slavné-
ho chilského vinařství Tarapacá, spiso-
vatel a autor vynikajících encyklopedií 
o víně a o sýrech Christian Callec, šam-
paňský technolog David Henault, slo-
venský profesor Fedor Malík nebo jeho 
maďarský kolega Peter Sarkány. Za izra-
elskou stranu zasedli v porotách přede-
vším zkušení vinařští technologové, ob-
vykle se zkušenostmi z řady prestižních 
evropských i zámořských vinařství.

DOBRÉ ŠANCE
NA OBCHODNÍ ÚSPĚCH

Na mezinárodní soutěž bezprostřed-
ně navázal v hotelu Isrotel King Solo-
mon v Eilatu Israeli Wine Festival, na 
němž vedle odborných seminářů pro 
vinaře proběhly i ochutnávky nejlep-
ších vín, semináře o olejích, doutní-

cích – a poprvé v Izraeli také prezen-
tace sedmi českých a moravských vín 
s přednáškou a prezentací Dr. Lubo-
še Bárty o historii a současnosti vinař-
ství v České republice. Soutěžní úspěch 
byl dostatečným lákadlem, a tak počet-
ní účastníci ocenili Bohemia Sekt Pres-
tige Brut i vína z vinařství Spielberg, ro-
sé od Jiřího Horta, Frankovku z Vinse-
lektu Michlovský, unikátní košer víno 
v Českého vinařství Chrámce a ledo-
vá vína ze Znovínu Znojmo a Vinných 
sklepů Valtice. Pozornost vzbudil Sa-
lon vín České republiky jako trvalá ex-
pozice a jeho systém nominačních sou-

těží a konečného výběru. Živý zájem 
přítomných obchodníků a manažerů 
hotelových řetězců by mohl být začát-
kem pro obohacení izraelského trhu ví-
ny z České republiky. 

Vhodnou příležitostí k dalším jed-
náním se může stát připravovaný od-
borný zájezd pro vinaře a obchodníky 
s vínem, organizovaný Velvyslanectvím 
státu Izrael v Praze a Agrární komorou 
České republiky za spolupráce s redak-
cí časopisu SOMMELIER počátkem 
května 2009 při příležitosti veletrhů 
Agritech a Agrifood Israel 2009 v Tel-
Avivu 4.–10. května 2009. 

Moravské víno poprvé absolutním šampionem světové soutěže!
V Y N I K A J Í C Í C H  V Ý S L E D K Ů  D O S Á H L A  I  D A L Š Í  V Í N A  Z  Č E S K É  R E P U B L I K Y

NEOFICIÁLNÍ VÝSLEDKY TERRAVINO MIWSC 2008 IZRAEL

Vinselekt Michlovský, Rakvice 
Pávala 2007 Výběr z bobulí
1er Aurelius 2007 Výběr z cibéb

International Champion + Double Gold
Gold

Vinařství Tomáš Krist, Milotice 
Neuburské 2007 Výběr z hroznů
Pálava 2007 Výběr z bobulí

Vítěz kategorie bílých vín + Gold
Gold

Vinařství Václav Ovčáčík, Velehrad 
Sauvignon 2003 Výběr z bobulí
Tramín červený 2003 Výběr z bobulí

Gold
Gold

Sedlecká vína ZD Sedlec u Mikulova 
Ryzlink vlašský 2006 Ledové víno
Chardonnay 2006 Slámové víno

Gold
Gold

Víno Blatel, Blatnice Chardonnay 2005 Gold 

Soutěže se dále ze Českou republiku zúčastnili:
Čebav Tvrdonice, České vinařství Chrámce, LIVI Dubňany, Václav Šalša Kostelec u Kyjova, Spielberg CZ Archlebov, Vinařství 
Štěpán Maňák Žádovice, Vinařství V&M Zborovský Velké Pavlovice, Proqin Velké Pavlovice, Vinné sklepy Valtice, Znovín 
Znojmo

Více o vínech na www.vinazmoravy.cz a www.vinazcech.cz. 
Oficiální výsledky soutěže budou zveřejněny na www.mediterraneaniwc.com a na www.terravino.co.il. 

Ing. Marek Babisz, Národní vinařské centrum, o.p.s.

Během počátku léta se ve valtickém 
Národním vinařském centru podařilo 
po masivní akviziční kampani redak-
ce časopisu SOMMELIER, mediál-
ního partnera soutěže, shromáždit re-
kordních 159 vzorků vín, která se s fi-
nanční podporou Vinařského fondu 
podrobila soutěžnímu hodnocení v de-
gustačních kabinách Vyššího spolkové-
ho ústavu pro vinařství a ovocnářství 
v Klosterneuburgu. „Získali jsme prá-
vo nominovat do soutěžních komisí de-
gustátory z řad těch, kteří jsou držite-
li tzv. evropských zkoušek pro hodno-
cení vína nebo zkoušek SZPI,“ uvedl 
spoluorganizátor za Českou republiku 
JUDr. Luboš Bárta. „Celkem se během 
dvou srpnových týdnů základního hod-
nocení v Klosterneuburgu a finálové-
ho Master Tastingu ve Vídni vystřídalo

25 hodnotitelů z České republiky a ze 
Slovenska,“ dodává. 

Po dvou úspěších Vinselektu Mich-
lovský v minulých letech se mezi 100 
nejlepších vinařství světa letos probojo-
valy Vinné sklepy Valtice a. s., které mě-
ly také ve finálovém Master Tastingu le-
tos nejúspěšnější moravské víno – Syl-
vánské zelené, 2007, pozdní sběr. 

TUZEMŠTÍ VINAŘI ZÍSKALI 11 
ZLATÝCH MEDAILÍ

Třemi zlatými medailemi se mohou 
pyšnit Vinné sklepy Valtice za své Syl-
vánské zelené Pozdní sběr 2007, Aure-
lius, výběr z hroznů 2007 a Chardon-
nay, slámové víno, 2006. Tři zlaté ko-
vy také získal Znovín Znojmo, a. s., za 
Ryzlink rýnský, ledové víno, 2005, Ru-
landské šedé, ledové víno, 2005 a Ryz-

link rýnský, slámové víno, 2006. Dal-
ší zlaté ocenění získaly firmy Bohemia 
Canopus (Rulandské bílé, 2006), ČE-
BAV s. r. o. (Ryzlink vlašský, 2007), 
Helena Glosová (Muškát moravský, le-
dové víno, 2004), Vinařství Mikulica 
(Aurelius, 2007), a Vinselekt Michlov-
ský, a. s., za svůj Aurelius, výběr z hroz-
nů z ročníku 2005.

Moravští a čeští vinaři získali dále 
právo ozdobit své láhve 94 stříbrný-
mi medailemi a 35 oceněními kvality 
„Seals of Approval“.

Ing. Marek Babisz,
Národní vinařské centrum, o.p.s.

Více o vínech na www.vinazmora-
vy.cz a www.vinazcech.cz.

Historický úspěch našich vinařů v rakouské mezinárodní soutěži
M O R A V Š T Í  A  Č E Š T Í  V I N A Ř I  S I  O D V E Z L I  1 4 0  M E D A I L Í

Kunovice (Uherskohradišťsko) 
(bo) – Společnost Zedníček z Ku-
novic na Uherskohradišťsku, která 
patří k největším tuzemským doda-
vatelům chlazených potravin, loni 
utržila za prodej zboží a vlastních 
výrobků a služeb 1,373 miliardy ko-
run. Meziročně je to téměř o dese-

tinu více. Čistý zisk firmy vzrostl 
z 11,8 milionu v roce 2006 na loň-
ských zhruba 13,8 milionu korun. 

Cílem firmy v uplynulém obdo-
bí bylo rozšíření portfolia prodávané-
ho zboží a větší zaměření na zahranič-
ní obchod. „Slibně se rozvíjela dceři-

ná společnost na Slovensku. Nově byla 
obchodní strategie směrována na Ukra-
jinu,“ uvedlo ve výroční zprávě vedení 
společnosti. 

Akciová společnost Zedníček se vě-
nuje velkoobchodnímu prodeji a dis-
tribuci chlazených potravin, zejména 
uzenin, rybích výrobků a sýrů. Firma 

je dodává především velkým obchod-
ním řetězcům v České republice a na 
Slovensku. Prostřednictvím své dceři-
né firmy ESO-land také provozuje síť 
41 maloobchodních prodejen po celém 
území ČR. 

Rodinná firma Zedníček byla za-
ložena v roce 1993 a v roce 2002 se 

změnila v akciovou společnost. Sor-
timent firmy nyní činí asi 500 dru-
hů zboží, kterými zásobuje zhruba
1000 obchodů v České republice a při-
bližně 700 prodejen na Slovensku. Lo-
ni pro ni pracovalo v průměru 127 li-
dí. Firmu nyní vlastní pět fyzických 
osob.

Firmě Zedníček loni vzrostly tržby o desetinu 

Jedna z nejvíce obsazovaných soutěží vín na světě – rakouská AWC
Vienna – zveřejnila v pátek na Galavečeru vína na Vídeňské radnici letoš-
ní výsledky. Soutěže se zúčastnilo 7959 vín od 1422 producentů z celého 
světa. Česká republika byla zastoupena rekordními 159 vzorky, což je nej-
více v historii našich dosavadních účastí na zahraničních soutěžích. Na-
šim vinařům se podařilo dosáhnout nebývalého úspěchu – některou z me-
dailí či diplomů „seal of approval“ bylo oceněno rekordních 140 vín, te-
dy neuvěřitelných 88 %. 
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UZNÁNÍ TĚM, CO STÁLI 
U VZNIKU KOMORY

„Nemá smysl vyjmenovávat všechny 
aktivity AK, nemá smysl zde provádět 
výčet čeho všeho jsme dosáhli. Tento 
den a této chvíle je třeba využít přede-
vším k tomu, abychom si připomenuli 
a složili hold těm, kteří stáli na začát-
ku,“ uvedl Veleba, který jmenovitě oslo-
vil všechny ty odvážlivce, kteří se v po-
revolučním kvasu snažili o sjednocení 
řady nově vznikajících organizací, ja-
ko byla ČMAU, Agrární iniciativa, Po-
travinářská unie a podnikatelské svazy. 
Díky nim vznikla 4. září roku 1993 na 
ustavujícím sněmu v Olomouci Agrár-
ní komora ČR. Vyvrcholilo tak úsilí pří-
pravného výboru, který jmenovala vlá-
da ČR a jemuž předsedal Jiří Ekl.

Prvním prezidentem se stal Jiří Ne-
tík, po něm Václav Hlaváček a XII. sně-
mem se do čela AK ČR v roce 2005 
dostal Jan Veleba. „Od té doby mám 
tu obrovskou čest stát v čele AK,“ zdů-

raznil Veleba a připomenul kořeny ko-
mory a její úlohu ve společnosti. „Živí-
me národ a udržujeme krajinu, která je 
naším společným domovem a naší spo-
lečnou vlastí. Krásnou českou a morav-
skou zemi, ve které je nám dobře. Ze-
mi, která je malá, ale která ve svých 
ranných dějinách hrála přední roli na 
evropské scéně. Mluvím o Přemyslov-
cích, Lucemburcích, Jiříkovi z Podě-
brad i husitské reformaci. 

TRADICE S KOŘENY
V 5. STOLETÍ

NAŠEHO LETOPOČTU
Tomu odpovídala i úroveň a vyspě-

lost zemědělství, jehož tradice je do-
konce starší, než je naše státnost. Sa-
há až do 5. století n. l., příchodu slo-
vanských kmenů, z nichž největší byl 
kmen Čechů. Už od této doby se na na-
šem území pěstovala pšenice, ječmen, 
oves a proso, z luštěnin hrách, čočka 
a vikev. Chován byl skot, prasata, ovce, 

kozy, slepice a v malé míře i koně. Půda 
byla obdělávána zhruba do 300 m nad 
mořem. To jsou naše prapůvodní koře-
ny, kterých si musíme být vědomi, být 
na ně hrdi a nesklánět se před nikým,“ 
konstatoval Veleba. Připomenul i plejá-
du skvělých osobností, které ovlivnily 
vývoj a posunuly nejenom náš stav, ale 
celou naši zemi dopředu. Byli to lidé 
z venkova, kteří pro naši republiku zna-
menají obrovský posun kupředu.

ČESKÉ AGRÁRNÍ OSOBNOSTI 
S VYNÁLEZY SVĚTOVÉHO 

VÝZNAMU
Byl to především zakladatel světové 

genetiky Gregor Mendel, opat augusti-
ánského kláštera v Brně. Své dílo tvořil 
v polovině 19. stol. Jan Veleba dále při-
pomenul dílo bratranců Václava a Fran-
tiška Veverkových z Rybitví u Pardubic, 
kteří v roce 1827 sestrojili první pluh 
na světě, který obracel půdu, označený 
jako ruchadlo, a který znamenal revo-
luci v obdělávání půdy. Dále jmenoval 
agrárního politika evropského formá-
tu Antonína Švehlu, který byl jedním 
z „mužů 28. října 1918“ a zasloužil se 
o vznik Československa a jeho prudký 
počáteční rozvoj. Mezi osobnosti histo-
rie agrárního dění patří zakladatel čes-
ké zootechniky prof. Josef Taufera, kte-
rý působil ve dvacátých létech minulé-
ho století na brněnské nově založené 
Vysoké škole zemědělské. Tento odbor-
ník evropského věhlasu složil svůj dru-
hý doktorský titul v říjnu 1910 ve Lvo-
vě. Prezident AK ČR neopomněl při 
výčtu osobností, které šířily slávu na-
ší republiky v zahraničí, vzpomenout 
na východočeského rodáka z Hnátni-
ce Dr. h. c. Milana Vyhnálka, dvojná-
sobného držitele Řádu Austrálie z ro-
ku 1972 a 1993, ve své době světového 
krále sýrů. Z Tasmánie se vrátil na sta-
rá kolena do vlasti a jen zdravotní pro-
blémy nedovolily, aby se osobně slav-
nostního kongresu AK ČR v Brně zú-
častnil a převzal plaketu jako ocenění 
jeho celoživotního díla.

ZAČALA
DOBA RECESE

„Dnešní slavnostní den je ale také 
dnem, který jednou bude historií. Ten 
zítřejší a další rovněž. Zakládáme tedy 
svoji budoucí historii a musíme si po-
ložit otázku, jaká bude? Oslavujeme vý-
znamné výročí významné organizace, 
ale je namístě při této příležitosti si po-
všimnout současné doby a jejích aktu-
álních problémů.

Musím konstatovat, že jsme vstoupili 
do doby, kdy optimismus není namístě. 

Nejsou namístě slova našeho ministra 
financí, který nedávno řekl, že skonči-
la doba blahobytu a začala doba nor-
mální. Bohužel nezačala. Začala doba 
recese, doba nízkých farmářských cen, 
návratu k přebytkům produkce, doba 
snížené dostupnosti zápůjčního kapi-
tálu, doba snížené poptávky. Zasažena 
není jenom ČR nebo Evropa, zasažen 
je celý svět,“ uvedl dále během svého 
vystoupení na kongresu Veleba. 

PŘEDPOKLÁDÁ SE PRUDKÝ 
POKLES HOSPODÁŘSKÉHO 

RŮSTU EU
„Podzimní hospodářská prognóza 

pro léta 2008 až 2010, která byla zve-
řejněna 3. listopadu, říká, že růst HDP 
v EU a eurozóně stagnuje.

Hospodářský růst Evropské unie by 
měl v roce 2008 dosáhnout pouhých 
1,4 %, což je polovina růstu v roce 2007 
(2,9 %). V roce 2009 by pak měl prud-
ce poklesnout na 0,2 % a v roce 2010 
postupně znovu vystoupat na 1,1 %. 
Podzimní prognóza Komise ukazuje, 
že na ekonomiky zemí EU silně dolé-
há finanční krize. Významná opatření 
přijatá v zájmu stabilizace finančních 
trhů postupně obnovují důvěru, situa-
ce je však nadále nejistá a rizika pro-
gnózy značná,“ vypočítával dále prezi-
dent AK. 

„Pokud se týká celosvětové ekono-
miky, růst se prudce zpomaluje. Před-
pokládá se, že po mimořádně vysokém 
průměru ve výši 5 % v letech 2004–2007
bude celosvětový růst v tomto roce vý-
razně zpomalovat až na 3,75 % a na 
2,25 % v roce 2009. Nejvíce budou za-
saženy rozvinuté ekonomiky. Výhledy 
i nadále zatemňuje značná nejistota, 
kdo nakonec ponese tíhu úvěrových 
ztrát a jaký bude rozsah těchto ztrát. 

Úvěrové podmínky se značně zpřísnily 
a očekává se, že bankovní sektor bude 
navzdory nedávným kapitálovým injek-
cím nadále snižovat svou zadluženost 
(deleverage) a při poskytování úvěrů 
zůstane zdrženlivý. 

Vzhledem k uvedeným celkovým 
podmínkám a po dalším zhoršení před-
povědí a konkrétních údajů za poslední 
měsíce se ve třetím čtvrtletí roku 2008 
očekává pokles HDP jak v EU, tak v ze-
mích eurozóny. Vyhlídky zůstávají po-
nuré a ekonomiku některých zemí EU 
už zasáhl hospodářský pokles, nebo jim 
bezprostředně hrozí.

Investicím, které představovaly 
ústřední hnací sílu předchozího zlep-
šení, hrozí náhlý pokles, který způso-
bilo několik šoků: oslabená poptávka 
a značný pokles důvěry investorů, přís-
nější podmínky financování a menší 
dostupnost úvěrů,“ uvedl Veleba a sou-
středil se na dopady krize do agrární-
ho sektoru. 

DOPADY KRIZE
NA AGRÁRNÍ

SEKTOR
„Je pravděpodobné, že v důsledku 

zhoršených růstových prognóz ceny ko-
modit v budoucnu spíše poklesnou, než 
porostou. Uvolnily by se tak inflační tla-
ky a inflační rizika by se vyrovnala. Jsme 
proto připraveni neprodleně zahájit di-
alog s vládou o způsobu řešení vzniklé 
situace a eliminaci dopadů, o jejichž sí-
le nemají mnozí vůbec představu. Chci 
vám slíbit, že tuto práci vykonáme se 
stejným nasazením, s jakým jsme pra-
covali na změně rozpočtu 2009,” ubez-
pečil v závěru svého vystoupení přítom-
né prezident AK ČR.

 Eugenie Línková

Kongres k patnáctiletí vzniku Agrární komory ČR

Již patnáct let působí v České republice Agrární komora ČR. Své jubi-
leum oslavila kongresem v Brně na Výstavišti v důstojném prostředí Ro-
tundy, kam se sjely osobnosti nejen domácího, ale i zahraničního agrární-
ho dění. Nechyběli ani představitelé vlády, politického dění, ale i z aka-
demického světa. Jan Veleba, současný prezident AK ČR, který již druhé 
funkční období zastupuje na 108 tisíc zemědělců sdružených v komoře, 
vzpomenul v prvé řadě nelehkých dnů samotného vzniku této organizace. 
Jako jediná v ČR zastupuje zemědělce a potravináře ze zákona a jejími 
členy jsou jak malí podnikatelé v zemědělství, drobní rolníci, tak členové 
velkých firem, manažeři potravinářských podniků a lidé ze zájmových or-
ganizací, jako jsou například včelaři, rybáři, lesníci atd.

Jirovský povede svaz další tři ro-
ky. Za významné úkoly v tomto ob-
dobí považuje například spoluprá-
ci na přípravě společné zemědělské 
politiky v Evropské unii pro období 
po roce 2013. „Kde máme jediný cíl, 
abychom byli rovnoprávní se země-
dělci v zemích bývalé evropské pat-
náctky,“ podotkl předseda. 

Zemědělský svaz je v Agrární 
komoře, jejíž je členskou organiza-
cí, největší zemědělskou organizací 
v Česku. Jirovský svaz vede od roku 
1999. Předtím této organizaci před-
sedal Jan Fencl, pozdější ministr ze-
mědělství (1998 až 2002) a sená-
tor za ČSSD. Fencl je nyní čestným 
předsedou svazu. 

O vrcholových orgánech svazu 
včetně kontrolní komise rozhodo-
vali zástupci 49 územních organi-
zací. Statutárním místopředsedou 
byl zvolen Vítězslav Navrátil, dru-
hým místopředsedou se stal Franti-
šek Trnka. 

Zemědělský svaz ČR je dobrovol-
ným nepolitickým sdružením práv-
nických a fyzických osob podnikají-
cích v zemědělství. Nyní má 1 028 
členů. Zastupuje 505 zemědělských 
družstev a 471 obchodních společ-
ností. Členové svazu obhospodařu-
jí 1,349 milionu hektarů zemědělské 
půdy, což představuje 37 procent její 
celkové výměry v ČR.

Žďár nad Sázavou (li) – Far-
máře podle ministra zemědělství 
Petra Gandaloviče nečekají leh-
ké časy. Kvůli hospodářské kri-
zi lze předpokládat tlak na sni-
žování cen potravin, a tedy i far-
mářských produktů. Zemědělci 
se také budou obtížněji dostá-
vat k bankovním úvěrům. Ministr 
to řekl na celostátní konferen-
ci Zemědělského svazu ve Žďáru 
nad Sázavou. Jeho obavy sdíle-
jí i představitelé největších ag-
rárních organizací v zemi. Pod-
le nich přispěla ke zhoršování 
situace i letošní vysoká úroda
obilí.

Gandalovič připomněl, že před 
rokem farmáři dostávali za plodiny 
velmi dobře zaplaceno a dařilo se 
jim i v exportu. „Dnes se nacházíme 
v úplně jiné etapě a můžeme disku-
tovat o tom, jestli známe příčiny,“ ře-
kl. Podle ministra se dá očekávat po-
kles koupěschopnosti obyvatel kvůli 
hospodářské krizi, která se již proje-
vuje ve světě, což bude mít negativní 

vliv na ceny zemědělců. „Banky se už 
stávají opatrnějšími a začínají přísně-
ji prověřovat klienty,“ dodal.

Kvůli nižší výkonnosti ekonomi-
ky v příštím roce zřejmě nastane tlak 
na škrty ve státním rozpočtu. Ministr 
ale zároveň zemědělce ujistil, že pří-
slib dorovnání přímých plateb, jaké 
si nedávno farmáři vybojovali u pre-
miéra, stále platí.

Podle Gandaloviče by zeměděl-
cům výhledově mohlo pomoci na-
příklad poskytování státních garan-
cí za farmářské úvěry. Dodal, že je 
také potřeba prověřit funkčnost in-
tervenčního systému u jednotlivých 
komodit.

Prezident Agrární komory Jan Ve-
leba konstatoval, že kvůli letošní vy-
soké úrodě se již „zhroutila cena obi-
lí a kukuřice“. V Česku se letos skli-
dilo 8,4 milionu tun obilovin, což je 
skoro o 18 procent více než před ro-
kem. Veškerá tuzemská spotřeba, 
včetně živočišné výroby, se pohybu-
je kolem 5,65 milionu tun. Více obi-
lí než loni se sklidilo v celé EU. Po-
dle Veleby už někteří čeští zemědělci 

kvůli nadbytku obilí uvažují o snížení 
osevních ploch v příštím roce.

Veleba podotkl, že nyní klesají far-
mářské ceny také u mléka a u vepřo-
vého masa. „Jediným pozitivem je 
to, že klesá také cena pohonných 
hmot,“ dodal.

V minulém roce vykázalo české 
zemědělství rekordní zisk přes 13 
miliard korun. „O loňském hospo-
dářském výsledku si můžeme nechat 
zdát,“ prohlásil Veleba. Podle jeho 
názoru naopak může mít význam-
ná část zemědělských hospodářství 
v nejbližší době potíže s finanční ho-
tovostí.

Podle odhadu, který zveřejnil Ze-
mědělský svaz, ekonomické výsledky 
za letošní rok ještě tak kriticky nevy-
padají. Tržby za rozhodující zeměděl-
ské komodity se podle svazu budou 
letos pohybovat kolem 84,5 miliar-
dy korun, což je o 1,4 miliardy více 
než v uplynulém roce. Svaz očekává 
o něco lepší příjmy přes meziroční 
pokles cen většiny rostlinných pro-
duktů, a to díky vyšším tržbám za ži-
vočišné komodity.

Gandalovič: Situace zemědělců
se kvůli krizi asi zhorší

Žďár nad Sázavou (egi) – Předsedou Zemědělského svazu ČR se 
opět stal Miroslav Jirovský. Do čela organizace, která zastupuje hlav-
ně velké zemědělské podniky, jej počtvrté zvolila celostátní konfe-
rence ve Žďáru nad Sázavou. O předsednickou funkci se ucházeli dva 
kandidáti, kromě Jirovského i Vladimír Rod z krajské rady svazu na 
Vysočině.

Do čela Zemědělského
svazu ČR byl opět zvolen

Miroslav Jirovský
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PurkyÀova 1000, 390 02 Tábor, âeská republika

Spoleãnost PT servis se znaãkou VIVA

pfieje v‰em krásné vánoce 2008

a hodnû ‰tûstí a dobr˘ch nákupÛ

do Nového roku 2009.

PF 2009
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Děkujeme členům ČSZM za spolupráci v uplynulém roce

a Vám všem, čtenářům Potravinářského zpravodaje,

přejeme příjemné a klidné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví,

pracovních a osobních úspěchů v novém roce 2009.

Libušská 319, 142 00 Praha - Písnice, tel./fax +420 244 092 405
E-mail: sekretariat@cszm.cz

w
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Agro-la spol. s r. o.,
přeje příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšný nový rok.



38 / nabídky – informace Potravinářský zpravodaj 12 / 2008

Drůbežářský závod Klatovy a. s.

Drůbežářský závod Klatovy a. s.
ul. 5. května 112, 339 54 Klatovy,

tel.: +420 376 312 740, fax: +420 376 311 360
e-mail: dzklatovy@dzklatovy.cz, www.dzklatovy.cz

Děkujeme všem obchodním partnerům
za přízeň v roce 2008.

Přejeme klidné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a pohody do nového roku 2009.

Firma Brenntag CR s. r. o. si dovoluje nabídnout
z bohaté škály potravinářských aditiv následující:

NOVINKA:
Nově také exklusivně v ČR nabízíme originální sladidlo sukralózu SPLENDA®.

Kontakt: Brenntag CR s. r. o., Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9
Tel.: 283 096 111, fax.: 281 920 589, e-mail: food@brenntag.cz

PF 2
009

� Aromata GIVAUDAN
� Bio škroby
� Bio tekuté glukózové sirupy
�  Bio maltodextriny

a sušené sirupy
� Bio slady a sladové výtažky
� Bio lepek
� Enzymy
 �   Pivovarnické
 �   Lihovarnické
 �   Zpracování ovoce
 �   Pekařské
� Přírodní barviva 
� Glukózové sirupy tekuté
 �    Glukózovo-fruktózové

(izoglukóza) – náhrada cukru
 �    Glukózové sirupy

 s obsahem fruktózy do 9% – F9
 �   Škrobové sirupy
 �   Tekutá dextrosa
�  Karamel – tekutý, krystalický, 

aromatický, speciální směsi
� Krystalická glukóza
� Krystalická fruktóza
� Lecithin – práškový i tekutý
 �   sojový
 �   řepkový
 �   slunečnicový
� Maltodextriny
� Modifikované kukuřičné škroby
 �   za tepla rozpustné
 �   instantní
 �   instantní granulované
�  Nativní kukuřičný

a pšeničný škrob
� Sušené glukózové sirupy
� Syrovátkové a mléčné proteiny 

� Syrovátky 
 �   demineralizovaná 
 �   delaktózovaná 
� Sorbitol
 �   tekutý
 �   práškový
�  Speciální mouky tepelně upravené 

zahušťující za studena
(pšeničná, kukuřičná, rýžová)

�  Vitamíny, minerální látky 
(jednotlivě i ve směsích)

� Vlákniny
 �    rozpustné (inulín,

 polydextróza)
�  Vonné látky – vanilin, ethylvanilin, 

sušený kokosový creamer
�  Zahušťovadla a stabilizátory

– směsi
 �   Želatina
 �   guarová guma
 �   xanthan
 �   karagenany
 �   arabská guma
 �    moučka ze svatojánského 

chleba – LBG
 �   pektiny
 �   mikrokrystalická celulóza
 �    celulózová guma

– karboxymethylcelulóza – CMC
 �   agar
 �    methylcelulosa

a hydroxypropylmethylcelulosa 
– METHOCEL

� Oleoresiny tekuté a na nosiči 
� Rostlinné extrakty 
�  Omega 3 mastné kyseliny, 

CLA, fytosteroly
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Řídit alergeny je jako skákat padákem

Výrobci potravin se dnes nachá-
zejí v situaci, kdy rostou požadavky 
spotřebitelů a obchodníků na kva-
litu a bezpečnost potravin a kdy 
domácí i evropské legislativní po-
žadavky jsou stále náročnější. To 
se týká také otázky alergenů, kdy 
mnoho výrobců, kteří s alergeny 
manipulují, nezvládá jejich říze-
ní. Téma alergenů také dominova-
lo čtvrtému potravinářskému work-
shopu ze série FASTBRAINFOOD, 
které se konalo 27. listopadu 2008 
v pavilonu EXPO 58 v Praze. Mezi 
hlavní přednášející patřil Ing. Jiří
Vaníček, CSc., vedoucí auditor 
certifikační společnosti Bureau Ve-
ritas Certification Czech Republic, 
který se zaměřil na objasnění prin-
cipů správného využití analýzy ne-
bezpečí a rizik při řízení alergenů.

Účastníci odborného workshopu se 
shodli, že základním předpokladem 
úspěšného řízení kvality a bezpečnosti 
potravin je fungující komunikace me-
zi výrobci, státními dozorovými orgá-
ny, ministerstvy, Evropskou unií a cer-
tifikačními orgány. Nejedná se však 
jen o dostatečnou výměnu informa-
cí, ale v první řadě o správné a jednot-
né chápání pojmů. „Například překla-
dy evropské legislativy jsou někdy ne-
přesné, zaměňují pojmy jako třeba risk 

a hazard,“ uvádí Vaníček možný zdroj 
nedorozumění, „a vznikají z toho po-
měrně velké nepříjemnosti v rámci po-
suzování.“ Komplikacím při posuzová-
ní systémů řízení bezpečnosti potravin 
u výrobců a obchodníků lze ale pře-
dejít implementací celosvětově prově-
řených a uznávaných pravidel. Jejich 
základ tvoří tzv. Codex Alimentarius 
a systém kritických kontrolních bodů 
(HACCP), které definují klíčové fáze 
a principy systému. 

Požadavky definované v Codex Ali-
mentarius jsou pak společné pro legis-
lativu, mezinárodní normy jako BRC 
a IFS nebo vlastní standardy jednotli-
vých řetězců. „Pokud toto bude výrob-
ce splňovat,“ říká Vaníček, „může ma-
linko klidněji spát při představě, že při-
jde zase někdo další se svým vlastním 
standardem a svým auditorem.“ Zde je 
namístě otázka, zda také alergeny mo-
hou být v systému sledování zdravot-
ní nezávadnosti potravin definovány ja-
ko kritický kontrolní bod. Odpověď ale 
není jednoznačná, vždy záleží na tom, 
zda je společnost schopna zajistit jejich 
monitorování. „Pokud se nemonitoru-
je, je to proti principům Codex Alimen-
tarius a Bureau Veritas na tom v zásadě 
audity končí,“ vysvětluje Vaníček. 

Určitým systematickým návodem, 
jak budovat a následně hodnotit sys-
témy bezpečnosti potravin, je meziná-
rodní norma ISO 22000:2005, která 
harmonizuje a specifikuje celosvětové 
požadavky na systémy managementu 
bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti 
v potravinovém řetězci. „Pokud bude-
te zavádět řízení jakéhokoli nebezpe-
čí a posléze rizika na základě požadav-

ku řetězce nebo výrobce, je dobré ja-
kýkoli nový systém zavádět se znalostí 
a s přihlédnutím k ISO 22000. Můžete 
si tím ušetřit také velké finanční pro-
středky,“ doporučuje Vaníček. Jakým 
způsobem vlastně systém této normy 
funguje? Mezi jeho klíčové prvky pat-
ří tzv. programy nezbytných předpokla-
dů, které jsou následovány analýzou ne-
bezpečí. Pak přichází na řadu vytvoře-
ní operativních programů nezbytných 
předpokladů a vytvoření plánu HA-
CCP. Vaníček k tomu říká: „Z hlediska 
moderního pojetí systému bezpečnosti 
potravin je to základ, který ve společ-
nosti musí být vytvořen a dává předpo-
klady, jaká nebezpečí bude možné ve 
společnosti identifikovat a s mírou ja-
kého rizika – a to se může velmi lišit vý-
robce od výrobce, protože se například 
liší technologické parametry a hygie-
nické podmínky ve starších a nových 
provozech.“ Norma ISO 22000 se ex-

plicitně dotýká také alergenů, protože 
se zabývá křížovou kontaminací jiným 
produktem. Očekává se proto, že spo-
lečnost bude alergeny řídit především 
v obecných zásadách, v obecných pří-
stupech. 

Na základě vyhodnocení nebezpečí 
ohrožující bezpečnost potravin se po-
tom musí zvolit příslušná kombinace 
ovládacích opatření, která zamezí, vy-
loučí nebo sníží tato nebezpečí na sta-
novenou přijatelnou úroveň. Při jejich 
výběru musí být každé ovládací opat-
ření přezkoumáno s ohledem na jeho 
efektivnost. Každé ovládací opatře-
ní musí být také zařazeno do přísluš-
né kategorie podle toho, zda je potře-
ba je řídit pomocí operativního pro-
gramu nezbytných předpokladů nebo 
plánu HACCP.

Posouzení nebezpečí (tj. analýza ri-
zik, v angl. hazard assessment) u kaž-
dého identifikovaného nebezpečí ohro-
žujícího bezpečnost potravin se musí 
provádět za účelem stanovení, zda vy-
loučení nebo snížení tohoto nebezpe-
čí na přijatelnou úroveň je pro výro-
bu dané bezpečné potraviny podstatné 
a zda je k dosažení definované přija-
telné úrovně nebezpečí zapotřebí jeho 
řízení. Každé zvolené nebezpečí ohro-
žující bezpečnost potravin musí být vy-
hodnoceno podle pravděpodobné mí-
ry negativních účinků na zdraví a podle 
pravděpodobnosti jejich výskytu. Pou-
žitá metoda a výsledky posouzení ne-
bezpečí se musí vždy zaznamenat.

Také u hodnocení alergenů je vždy 
podstatné jejich množství a úroveň. 
V každé zemi jsou však alergeny při-
jímány jinak, ale mezinárodní standar-

dy, podle kterých se certifikuje, musejí 
být platné po celém světě. Rozdílný pří-
stup dokumentuje Vaníček na příkladu 
ořechů: „Česká legislativa dává nulu, 
ale v arabských zemích ořechy tak zce-
la otevřeně k alergenům neřadí.“

Rozhodování o tom, jak v praxi 
s alergeny zacházet, je poměrně slo-
žité. Podstatné vždy je, zda jsou hod-
noty alergenu měřitelné. „Řešením ně-
kdy bývá, že výrobci dají na obal větič-
ku typu může obsahovat alergeny…, což 
je ale mimo rámec legislativy. Výrob-
ce musí být schopen exaktně doložit, 
proč tam tu kterou informaci dává ne-
bo nedává.“ 

Terminologickou náročnost systému 
managementu bezpečnosti potravin do-
kládají nejen často zaměňované pojmy 
jako nebezpečí a riziko, audit a inspek-
ce nebo systémová a produktová cer-
tifikace. Česká potravinářská legislati-
va vše komplikuje ještě zaměňováním 
slov validace a verifikace. Zatímco veri-
fikace se zpravidla vztahuje k výrobku, 
validace je ověření funkčnosti procesu. 
„Verifikujeme to, co můžeme změřit,“ 
vysvětluje Vaníček, „a říkáme, zda to 
je ve shodě s tím, co je psáno.“ To se 
týká i měření parametrů procesu. Na 
druhou stranu validace je ověření prů-
chodnosti tohoto procesu. Pro ilustra-
ci můžeme použít nepotravinářský pří-
klad skládání padáku před seskokem. 
„Kvalitu složení padáku nejsme schop-
ni verifikovat,“ říká Vaníček, „nejsme 
schopni zjistit, jestli je padák dobře slo-
žený. Nikdo to ani nevyzkouší, proto-
že kdyby s tím padákem zkušebně sko-
čil, tak ho rozbalí a někdo vám ho po-
tom musí znovu složit.“ Pojistit svoji 
bezpečnost v tomto případě znamená 
udělat validaci procesu skládání padá-
ku. „Přijdete do haly, díváte se, jestli 
tam neprší, vidíte, že je tam prach, že 
sláma je zametena jenom stranou a ptá-
te se zodpovědného člověka, proč balí 
tu slámu také do toho padáku,“ vypočí-
tává možné postřehy Vaníček. „V pod-
statě na místě testujete toho člověka, 
jeho trénink, díváte se na prostředí. 
Vlastně se chováte jako potravinář,“ 
uzavírá Vaníček.

PhDr. Josef Venc, Ph.D.
ředitel marketingu

Bureau Veritas Group Czech Republic

Ing. Rostislav Barnet, MBA,
generální ředitel CHOVSERVIS a. s.

�  jateční činnost, výroba masných 
specialit pod značkou TORO® 
Hlavečník

�  maloobchodní prodej českých 
potravin REGIOPRO® v Hradci 
Králové

�  divize plemenářských služeb pro 
chovatele skotu a prasat

�  obchod se zvířaty
�  nabídka chovatelských potřeb 

pod značkou PROFARM®

 
Společnost CHOVSERVIS a. s., 

Hradec Králové, byla založena 4. květ-
na 1992. V současnosti má základní 
kapitál ve výši 66 milionů korun (2,5 
mil. €), vlastní kapitál činí přibližně 
97 mil. Kč (3,7 mil. €) a společnost 
je vlastněna více jak ze 70 % země-
dělskou prvovýrobou. 

Zbývající akcie vlastní drobní 
akcionáři. Společnost zaměstnává 
200 lidí převážně vysokoškolského 
a středoškolského vzdělání. Roční 
obrat v roce 2007 přesáhl 600 mil. 
Kč (21,5 mil. €).

Pan Ing. Rostislav Barnet, MBA, 
vystudoval Vysokou školu zeměděl-
skou, studia MBA absolvoval v roce 
2004 na Nottingham Trent Universi-
ty. Před svým jmenováním do pozice 
generálního ředitele k 1. 7. 2008 pra-
coval ve společnosti CHOVSERVIS
a. s. 16 let na pozici ekonomického 
ředitele. Mezi jeho koníčky patří vý-
početní technika, cestování, vodác-
tví a jachting na moři. Má tři děti.

Soňa Kučková, manažer marketingu
CHOVSERVIS a. s.

Ing. Rostislav Barnet, MBA, se stal novým ge-
nerálním ředitelem společnosti CHOVSERVIS
a. s., která nabízí komplexní služby chovate-
lům hospodářských zvířat. Ve své nové pozi-
ci pan Ing. Barnet koordinuje všechny akti-
vity společnosti CHOVSERVIS a. s., mezi kte-
ré patří:

Hlasujte
o nejlepší

českou
sýrovou

etiketu
roku 2008

Tradiční anketa, kterou
od roku 1973 pořádá
Klub sběratelů kuriozit,
je připravena k hlasování. Už druhý 
rok je hlasování elektronické 
a vedle sběratelů se ho mají 
možnost zúčastnit i mlékárenští 
odborníci a další zájemci.

Zobrazení etiket zařazených 
do ankety a podmínky 
hlasování najdete na
www. sberatel-ksk.cz. Každý hlas 
přispěje k větší objektivitě ankety.

Výsledky budou vyhlášeny 
v odborném tisku a úspěšným 
společnostem budou 
předány diplomy.

Ladislav Likler,
předseda KSK



40 / nabídky – informace Potravinářský zpravodaj 12 / 2008

Potravinářský zpravodaj – list Potravinářské komory ČR / Federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce. Vydává AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02  Praha 4 - Braník, tel.: 296 374 656, 296 374 655, 296 374 653,
šéfredaktor – 296 374 659, fax: 296 374 658, e-mail: redakce@agral.cz; p.zpravodaj@agral.cz; http://www.agral.cz. Oddělení inzerce a administrace: tel. 296 374 657, fax 296 374 658. Řídí: redakční rada. Ing. Pavel Veselý, šéfredaktor.
Objednávky vyřizuje: Abont s. r. o., Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 521. DTP a grafická úprava: Pavel Vodička – grafické práce. Tisk: VS, Praha 4 - Pankrác. ISSN 1801-9110. Evidenční číslo MK ČR E 104484. 

POTRAV INÁŘSKÁ  PORADENSKÁ  AGENTURA

Děkujeme všem našim obchodním partnerům
za dobré obchodní vztahy v uplynulém roce,

přejeme hezké Vánoce a do nového roku 2009
přejeme mnoho zdraví, pohody

a obchodních úspěchů!

Ing. František Kruntorád, CSc.

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

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

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 – 280,- Kč

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

Roční předplatné
+ částečná úhrada

RevuePOTRAVINÁŘSKÁ

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 144,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 360,- Kč
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