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S ohledem na aktuální situaci informo-
val Gandalovič Výbor pro zemědělství a roz-
voj venkova o úzké spolupráci s komisařkou 
Mariann Fischer Boel při hledání cest k řeše-
ní tíživé situace na trhu s mlékem. Nevyhnul 
se ani debatě k ratifikaci Lisabonské smlou-
vy. Tato smlouva je pro zemědělský výbor klí-
čová, protože povyšuje aktuální pravomoci EP 
v zemědělské oblasti na právo spolurozhodo-
vat s Radou. Ministr Gandalovič obhájil pří-
stup předsednictví k projednávání budoucnos-
ti Společné zemědělské politiky a zdůraznil 
potřebu konkrétní politické debaty členských 
států i Evropského parlamentu k tématům bu-
doucí podoby přímých plateb. „I v kontextu zá-
věrů Health Checku cítí CZ PRES závazek vůči 
novým členským státům diskutovat téma přímých 

plateb po roce 2013 s důrazem na odstranění his-
torických nerovností a nastavení férového konku-
renčního postavení zemědělců ve Společenství,“ 
uvedl ministr.

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
ocenil seriózní ambici CZ PRES pokročit ve 
zjednodušování evropské zemědělské legislati-
vy, která je v rámci společných politik jednou 
z nejkomplikovanějších. Poslanci EP podpoři-
li ministra Gandaloviče v připravenosti mode-
rovat takovou debatu v Radě, která povede ke 
konkrétním závěrům. Ty by měly jasně formu-
lovat další postup ke snižování administrativní 
zátěže, a to jak pro Komisi, tak především pro 
farmáře, zátěže vyplývající stejně tak z unijní 
jako i navazující implementační legislativy. Mi-
nistr Gandalovič se shodl s řadou europoslan-

Gandalovič úspěšně 
zvládl čtyřdenní 

předsednický maratón 

ců v tom, že pro budoucnost evropského země-
dělství je klíčová podpora kvality a propagace 
kvalitních zemědělských produktů a potravin. 
„Důraz Evropy na kvalitu může jít ruku v ruce 
s bouráním obchodních bariér bez obav ze ztráty 
pozic na vnitřním trhu,“ zdůraznil.

Ve Výboru EP pro životní prostřední, veřej-
né zdraví a bezpečnost potravin se diskuze ved-
la hlavně k některým připravovaným unijním 
předpisům, které se mohou dotknout tradic 
mnoha zemí napříč kulturním spektrem sou-
časné EU. Například téma zlepšení ochrany 
zvířat při porážce, jehož základní filozofie má 
samozřejmě podporu předsednictví, by neměla 
opomíjet národní zvyklosti řady zemí a komu-
nit používajících specifické metody a postupy. 
Ministr zmínil svůj zájem vzít v potaz opod-
statněné argumenty, za předpokladu dodržení 
hlavních zásad zachování optimálních život-
ních podmínek zvířat. O tradiční české zabi-
jačky se v této souvislosti ale rozhodně neobá-
vejme, navrhované změny se odvíjejí v duchu 
osvědčené praxe našich řeznických mistrů, kte-
ří mají dostatečné předpoklady dostát nových 
výzev v oblasti animal welfare. 

Ministr Gandalovič zdůraznil, že při stano-
vování nároků na provozovatele potravinář-
ských podniků ohledně poskytování informací 
o potravinách musí být vzat do úvahy kromě 
požadavku na jasné a čitelné informace o po-
travinách i dopad současné hospodářské krize 
na potravinářské podniky. Také je třeba zohled-
nit snahu evropských států o zachování pes-
tré nabídky kvalitních a různorodých potravin, 
k čemuž přispívají například i chráněná země-
pisná označení, jakými jsou v České republice 
např. České pivo, Štramberské uši či Pardubic-
ký perník. V této souvislosti je nutné pečlivě 
provázat politiky v oblasti ochrany spotřebite-
le a kvality potravin. 

Otázky europoslanců se zaměřily i na ná-
vrh nařízení Rady a EP, který má zamezovat 
nelegální těžbě dřeva. Ministr Gandalovič po-
tvrdil záměr předsednictví intenzivně se této 
problematice věnovat a přislíbil Evropskému 
parlamentu úzkou spolupráci při projednávání 
a schvalování tohoto nařízení. „Musíme najít 
takové řešení, které postihne ty, kteří s takovým 
dřevem obchodují, ale zároveň nebude diskrimi-
novat slušné dovozce a producenty. Hlavně ne-
smíme dopustit, aby se tímto návrhem neúměrně 
zvedala administrativní a finanční zátěž přede-
vším pro malé producenty v Evropské unii,“ uve-
dl ministr. O hlavních tématech tohoto návrhu 
nařízení se diskutovalo na jednání Rady pro ze-
mědělství a rybářství dne 19. ledna 2009, které 
ministr Gandalovič předsedal. 

Tereza M. Dvořáčková,
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství ČR

pro předsednictví ČR v Radě EU

Nástroje, kterými chce české předsed-
nictví uvést do praxe politický kompro-
mis dosažený v otázce Health Checku, dá-
le budoucí podoba přímých plateb, změna 
podmínek ochrany zvířat při přepravě a při 
porážce, ale i současný globální finanční 
útlum – tato témata byla předmětem jed-
nání eurokomisařky pro zemědělství a roz-
voj venkova Mariann Fischer Boel a její ko-
legyně zodpovědné za zdraví a spotřebitele 
Androully Vassiliou s ministrem Gandalo-
vičem. Reformu Společné rybářské politi-
ky projednával ministr Gandalovič s euro-
komisařem Joe Borgem. Evropská komise 
v kompletním složení zasedala na samém 
počátku českého předsednictví v Praze.

Složitý politický kompromis, kterého bylo 
dosaženo na sklonku francouzského předsed-
nictví, postavil CZ PRES před náročný úkol 
tuto dohodu uvést do praxe. „České předsed-
nictví se zaměří na schválení finálního znění pří-

slušných předpisů a především jejich praktickou 
aplikaci v jednotlivých členských státech EU,“
řekl ministr Gandalovič. 

Jednáními o kontrole zdravotního stavu Spo-
lečné zemědělské politiky, tzv. Health Checku, 
se jako červená nit vinula otázka budoucí po-
doby přímých plateb – ta bude také tématem 
neformální ministeriády plánované na přelom 
května a června do Brna. „Systém přímých pla-
teb je zásadním pro další směřování nejen Spo-
lečné zemědělské politiky, ale i pro finanční per-
spektivu EU jako celku pro období 2014–2020,“ 
komentuje Gandalovič. „Česká republika vždy 
prosazovala nutnost srovnatelných podmínek pro 
všechny členské státy EU, ohled na specifickou 

strukturu zemědělství v těchto státech i odstraňo-
vání bariér a podporu konkurenceschopnosti na 
jednotném trhu,“ dodává. Právě tento směr se 
bude snažit dát jednáním ministrů sedmadva-
cítky, které budou příštího půl roku probíhat 
pod jeho taktovkou. 

Velkým tématem českého předsednictví bu-
de také zjednodušení unijní legislativy – prá-
vě i Health Check, ale např. také reforma spo-
lečného trhu s vínem nebo cukrem, ukázal, že 
snaha o dosažení složitého politického kom-
promisu jde obvykle na úkor jednoduchosti. 

V otázce změny podmínek ochrany zvířat 
při porážce bude české předsednictví usilo-
vat o vyváženost návrhu, který by měl na jed-
né straně zohledňovat ochranu zvířat a jejich 
tzv. welfare, tedy pohodu podle nejnovějších 
vědeckých poznatků, na druhé straně ale musí 
reflektovat možnosti zpracovatelského sektoru 
a minimalizovat administrativu.

Petr Vorlíček 
tiskový mluvčí MZe

Kvalita je trumfem Evropy
Zemědělství a potravinářství patří mezi hlavní priority Ev-

ropské unie. S potěšením to konstatovala zemědělská komi-
sařka Mariann Fischer Boelová na nedávno proběhlém Zele-
ném týdnu. Koná se v polovině ledna po celý týden vždy v Ber-
líně a letos byl obzvlášť silně obsazený, a to nejen co do počtu 
zemí, nádherných výstavních hal, ale i co do osobností.

Uprostřed světové hospodářské krize se 74. ročníku tradič-
ní akce Grüne Woche účastnilo 1 600 vystavovatelů z 54 ze-
mí a prohlédnout si veletrh přišel i ruský premiér Vladimír 
Putin. Ten během prohlídky ruského pavilonu, největšího na 
Grüne Woche s plochou 6 000 metrů čtverečných, konstato-
val: „Potraviny, jejich výroba a zejména export jsou naší hlav-
ní prioritou.“ Přítomným také řekl, že v poslední době se Rus-
ko daleko víc věnuje agrární tematice a na jaře chce v Petro-
hradu uspořádat veletrh „Celosvětový jarmark“. Rusové se 
tam představí jako „Ruský farmář“, což je motto společných 
expozic, a Putin si od tohoto veletrhu slibuje průzkum trhem 
potravin napříč světadíly. Je si vědom ohromného potenciálu, 
dosud ne zcela využitého, v produkci zemědělských komodit 
a potravin. Rusko proto přehodnocuje své exportní možnosti 
a daleko více se soustředí na agrární obchod.

Na Grüne Woche tentokrát nechyběl ani první náměstek 
ministra zemědělství Číny Chen Xiao Hua a indonéský minis-
tr zemědělství Anton Apriyantono. Právě s nimi se uskutečnila 
během konání veletrhu diskuse u kulatého stolu. Pro novináře 
to byly žně, protože dostat k jednomu stolu ruského, čínského, 
indonéského ministra zemědělství spolu s německou ministry-
ní Ilse Aigner a komisařkou pro zemědělství EU Marianne 
Fischer Boelovou nebývá tak časté a snadné. Vyjadřovali se 
k agrární politice, co očekávají od dalších kol jednání WTO 
a co by se ve světovém obchodu potravin mělo promítnout.

V těchto souvislostech připomněla komisařka Fischer 
Boelová probíhající reformy. Jako první jmenovala refor-
mu v odvětví výroby cukru. „Díky této reformě máme pro 
evropské odvětví cukru udržitelný a pro budoucnost orien-
tovaný základ. Je skutečností, že jsme po překonání počá-
tečních obtíží dosáhly rok před ukončením restrukturali-
zace na evropském trhu s cukrem tržní rovnováhy,“ řekla. 
Pak je tu reforma odvětví vína. „O tomto problému jsme také 
živě diskutovali. Na konci jsme dosáhli myslím dobrého kom-
promisu. Nyní je evropské vinařství v mnohem lepší pozici pro 
růst v globálním využití,“ uvedla. 

Podle jejích slov nás dále čeká reforma trhu ovoce a zele-
niny. A že vše neprobíhá jen tak hladce a je potřeba kompro-
misů na obou stranách, to byl případ produkce a zhodnocení 
mléka, který zmínila. „S německou stranou proběhlo tvrdé, 
ale korektní jednání o „balíček mléko“. Musíme být realis-
té. Systém kvót v roce 2015 nevyhnutelně skončí a my musíme 
pro toto odvětví připravit tzv. „měkké přistání“. Díky dohod-
nutému zvyšování sazeb mohou být spokojeni vývozně oriento-
vaní výrobci, protože ve světě se zvyšuje poptávka po mléčných 
výrobcích. Menší a střední výrobci by se měli více zaměřit na 
regionální orientaci,“ řekla komisařka. 

„Přesto si jsem vědoma, že situace v sektoru mléka je vel-
mi obtížná. Jsme rozhodnuti podniknout další okamžité akce, 
které Health Check přijatý pro mléko bude řešit až od roku 
2010. K tomu potřebuji pomoc členských států, aby mohl být 
schválen zemědělský rozpočet. Vedle toho musí být co nejdří-
ve aktivována intervenční opatření a vývozní dotace tak, aby 
došlo ke stabilizaci velmi napjaté situace,“ konstatovala Fis-
cher Boelová. Slíbila řešit podnět ochrany kvality před dovo-
zy levných výrobků z jiných oblastí světa. „Kvalita je v meziná-
rodní konkurenci náš trumf. I proto Komise v říjnu loňského 
roku v rámci zelené knihy o kvalitě otevřela širokou debatu 
o nejlepších nástrojích pro zlepšení kvality a marketingových 
strategií. Tato iniciativa se setkala s velkým úspěchem. Má-
me hodně námětů, které nám pomohou do května letošního 
roku vypracovat první konkrétní představy o tom, jak by mě-
la vypadat moderní a efektivní politika jakosti v 21. století,“ 
konstatovala komisařka. Eugenie Línková

Na Grüne Woche se ministr zemědělství ČR Petr Gandalo-
vič na české expozici setkal s německou ministryní zeměděl-
ství a výživy Ilse Aigner.

Gandalovič představil směr, který chce dát předsedání 
radě ministrů zemědělství

Ministr Gandalovič během čtyř dnů absolvoval první řízení Rady pro zemědělství a ry-
bářství, představení programu předsednictví hned ve třech výborech Evropského par-
lamentu, pracovní jednání s předsedy těchto výborů a pracovní setkání s komisařkou 
Mariann Fischer Boel a Androullou Vassiliou. Ministr Gandalovič pokrývá v rámci před-
sednické agendy spektrum hned tří parlamentních výborů: zemědělského, rybářského 
a Výboru pro životní prostředí a ochranu spotřebitele. 

Ministr zemědělství ČR Mgr. Petr Gandalovič (uprostřed)

Vážení čtenáři,
na straně č. 13 odpovídá

na 3 aktuální otázky
k problematice BIO Karel Quast, 

jednatel společnosti Lacrum 
Velké Meziříčí, s. r. o.
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Na rozdíl od některých ostatních 
zemí nebyly u nás zaznamenány ta-
kové kauzy, které by byly prováze-
ny hromadnými úhyny zvířat nebo 
úmrtím lidí v souvislosti s přeno-
sem nákaz, popřípadě v důsledku 
závadných potravin.

Hlavní zásadou Státní veterinární 
správy ČR je problémům vždy raději 
předcházet a vycházet vstříc snahám 
chovatelům i zpracovatelům zajišťovat 
zdravotně nezávadnou produkci. Pre-
vence je vždy účinnější a „ekonomič-
tější“ než řešení vzniklých problémů. 
Přesto dozorové orgány, když už není 
jiné cesty, ukládají nápravná opatření. 
Mezi ty patří zahájení správních říze-
ní a i uložení pokut. Zdá se, že výše 
uložených pokut bude zhruba stejná ja-
ko v roce předchozím, kdy bylo ulože-
no pokut za zhruba 16 milionů. V roce 
2008 bylo zahájeno téměř 1 300 správ-
ních řízení, z toho v oblasti veterinární 
hygieny přes 400.

Inspektoři krajských veterinárních 
správ uskuteční každý rok desítky ti-
síc dozorových akcí v chovech hospo-
dářských zvířat a u zpracovatelů po-
travin živočišného původu, zhruba jde
o 80 000 akcí. Kontrolují i potraviny ži-
vočišného původu uváděné do oběhu, 
a to jak ty, které již byly uvolněny ve-
terinárními autoritami členských zemí 
EU na intrakomunitární trh, tak ty ze 
třetích zemí. U výrobků ze členských 
zemí kontrolují vždy, zda odpovída-
jí veterinární legislativě EU, a kontro-
lují je namátkově i fyzicky, samozřejmě 
i v případě důvodného podezření. Vý-
robky ze třetích, tj. nečlenských zemí, 
kontrolujeme obdobným způsobem.

Potraviny živočišného původu, které 
jsou uváděny do oběhu, tj. do tržní sí-
tě, musejí splňovat podmínky zdravot-
ní nezávadnosti. Za zdravotní nezávad-
nost vždy plně zodpovídá výrobce. Pra-
covníci státního veterinárního dozoru 
se přesvědčují, zda jsou podmínky pl-
něny, a nevyhovující výrobky a surovi-

ny vyřazují, čímž brání zákazníky před 
možnými problémy. Získá-li zákazník 
dojem, že něco není v pořádku, má 
právo se u prodejce dožadovat nápra-
vy a vždy udělá dobře, když informuje 
místně příslušnou krajskou veterinární 
správu, aby případ došetřila. Lze potvr-
dit, že prakticky celosvětová melamino-
vá aféra se ČR nedotkla, ani problémy 
s irským masem.

Za ocenění dobré práce Státní vete-
rinární správy ČR je možné považovat 
to, že se umístila mezi stovkou nejlep-
ších podniků a firem v ČR (pořádá CO-
MENIUS – Panevropská společnost 
pro kulturu, vzdělávání a vědeckotech-
nickou spolupráci). Trvalou účinnost 
a důvěryhodnost našeho státního vete-
rinárního dozoru si uvědomují nejen 
naši chovatelé, zpracovatelé a spotřebi-
telé, ale i kontrolní orgány EU, které to 
již mnohokrát konstatovaly. O funkč-
nosti svědčí i to, že je Státní veterinární 
správa od 28. 11. 2007 držitelem certifi-
kátu ČSN EN ISO 9001 pro výkon stát-
ní správy v oblasti veterinární péče na 
území České republiky. Tento certifikát 
znamená, že SVS ČR patří mezi organi-
zace s účinným a kvalitním – certifiko-
vaným – způsobem řízení. To potvrdil 
i následný audit, který jsme absolvova-
li na sklonku roku 2008.

Možná je vhodné opět připomenout 
i úspěšnou práci českých veterinářů při 
tlumení nebezpečných nákaz, jako je 
bovinní brucelóza, tuberkulóza a leu-
kóza skotu a Aujeszkyho choroba pra-
sat. Brucelóza byla utlumena již v ro-
ce 1964 a tuberkulóza v roce 1968. Za 
zemi prostou těchto nákaz jsme byli 
uznáni ještě před přijetím ČR do EU. 
Na tyto úspěchy navazuje i současná 

činnost veterinární správy, kdy Česká 
republika je od roku 2004 uznána za 
zemi prostou vztekliny. Za další aktu-
ální úspěch je možné považovat to, že 
ČR získala možnost požadovat doda-
tečné garance na základě provádění 
ozdravovacího programu od IBR (in-
fekční bovinní rhinotracheitidy), který 
byl oficiálně zahájen od 1. 1. 2006. To 
je významné především z hlediska in-
trakomunitárního obchodu. 

V uplynulém roce 2008 jsme proká-
zali velkou akceschopnost, organizovali 
jsme vakcinační kampaň proti katarál-
ní horečce ovcí, která byla úspěšně do-
končena podle plánu. Jednalo se o ma-
sivní plošné očkování více jak 1,5 milio-
nu skotu, ovcí a koz. Po roce 1989 to 
byla takovéhoto rozsahu opravdu ojedi-
nělá akce. Nebylo by možné ji uskuteč-
nit bez úzké spolupráce se soukromými 
veterinárními lékaři. Bez této spoluprá-
ce by rovněž nebylo možné provádět 
ani národní programy tlumení salmo-
nel v chovech drůbeže. I zde jsme za-
znamenali úspěch, významný pokles 
salmonel v prostředí chovů. Všechny 
tyto ozdravovací akce jsou organizová-
ny a finančně podporovány Minister-
stvem zemědělství ČR. Při úspěšném 
průběhu těchto akcí získává ČR nema-
lé prostředky i z evropských fondů. 

Bez takovýchto dobrých výsledků by 
se jen těžko dalo hovořit o úspěšném 
uplatňování produkce českého země-
dělství, tj. jak jatečných, tak plemen-
ných zvířat i potravin živočišného pů-
vodu na intrakomunitárním trhu i při 
vývozu do třetích zemí. Je dobře zná-
mo, že je velký zájem například o náš 
plemenný materiál, masné produkty, 
českého kapra, mléčné výrobky a celou 

řadu jiných potravinářských výrobků.
Státní veterinární správa ČR také 

klade velký důraz na ochranu státního 
území před případným zavlečením ne-
bezpečných nákaz zvířat i nákaz pře-
nosných ze zvířat na člověka. Tyto čin-
nosti jsou plně v souladu s legislativou 
EU i s aktivitami Evropské komise. 
V roce 2008 se podařilo při této pří-
ležitosti zorganizovat Evropskou komi-
sí iniciovaný tzv. Evropský veterinární 
týden. Účelem této akce bylo seznámit 
veřejnost s pravidly dovozu potravin do 
EU z ostatních, tzv. třetích zemí a také 
s podmínkami dovozu zvířat v zájmo-
vém chovu.

Důležitá je i problematika welfare, 
které Státní veterinární správa ČR vě-
nuje soustavně velkou pozornost. Vete-
rinární kontroly probíhají v chovech, 
jejich výsledky jsou i hodnotícím krité-
riem při poskytování dotací. Kontroly 
probíhají taktéž při přepravě zvířat na 
jatka i při porážce. A bude to také té-
ma, kterému se budeme v rámci před-
sednictví pečlivě věnovat.

Uplynulý rok 2008 byl tedy bohatý 
na události, nicméně snad by bylo ješ-
tě dobré vzpomenout na BSE a aviární 
influenzu. V roce 2008 nebyl diagnos-
tikován žádný případ BSE ani aviární 
influenzy, nicméně státní veterinární 
dozor nenechává nic náhodě a i nadá-
le probíhá monitoring jak skotu, tak 
drůbeže i volně žijících ptáků. 

A rok 2009? Určitě první půlrok 
bude náročný, a to pro celou Českou 
republiku a samozřejmě i pro Stát-
ní veterinární správu ČR, soukromé 
veterinární lékaře, ale i zemědělce 
a zpracovatele. S pohledem zpět lze 
doufat, že i celý rok bude úspěšný.

Jaký byl rok 2008

Nicméně lze přece jen cíle malič-
ko rozvést. I v roce 2009 nás čeka-
jí obvyklé kontrolní mise inspekto-
rů z EU, hlavním úkolem však bude 
práce okolo českého předsednictví. 
Jedním z důležitých témat určitě bu-
de welfare, tj. péče o pohodu zvířat. 
Tomu se budeme podle Milana Male-
ny, šéfa Státní veterinární správy ČR, 
hodně věnovat. Můžeme nabídnout 
zkušenosti, jednak z kontrol, jednak 
ze spolupráce a komunikace s nevlád-
ními organizacemi, které se pohodě 
zvířat věnují.

Určitě je také dobře, že v roce 2009 
bude možné účinněji zasahovat v pří-
padě podezření z týrání zvířat. Poli-
cie na základě novely zákona o Policii

(č. 273/2008 Sb.) má větší pravomo-
ci, a to vstupovat na cizí pozemky a do 
chovatelských zařízení, je-li důvodné 
podezření, že zde dochází k týrání zví-
řete či zvířat. Pro posouzení případné-
ho týrání zpravidla využije veterinár-
ních inspektorů místně příslušných 
krajských veterinárních správ.

Doufejme tedy, že na konci roku 
2009 budeme moci opět s uspokoje-
ním říci, podobně jako tomu bylo na 
konci roku 2008, že se nevyskytly žád-
né nebezpečné nákazy zvířat, lidé „ne-
umírali“ po požití závadných potravin, 
a ani že nebyla zavlečena do chovů pta-
čí chřipka a neobjevila se žádná další 
šílená kráva nebo nová „šílená“ nemoc 
zvířat.

Ať je rok 2009 supéér!
V naprosté většině případů sdě-

lení systémem RASFF o potenciál-
ně či skutečně závadných potra-
vinách zabrání tomu, aby se něco 
závadného dostalo konečnému zá-
kazníkovi. Státní veterinární sprá-
va ČR systém rychlého varování 
– RASFF – Rapid Alert System for 
Food and Feed využívá a i do něj 
vkládá svá zjištění.

Kromě Státní veterinární správy 
ČR jsou členy sítě, která systém vyu-
žívá a do něj zjištění vkládá, například 
též Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce, Ústřední kontrolní ústav ze-
mědělský (ÚKZÚZ) a orgány Minis-
terstva zdravotnictví. Národním kon-
taktním místem je Státní zeměděl-
ská a potravinářská inspekce. Dalšími 
účastníky sítě jsou například Generální 
ředitelství cel, Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost, ministerstvo vnitra, obra-
ny a koordinačním místem je sekreta-
riát koordinační skupiny bezpečnosti 

potravin při ministerstvu zemědělství.
Dozorové orgány ČR se prostřednic-

tvím Národního kontaktního místa do-
zvídají o nebezpečných výrobcích, kte-
ré by se mohly vyskytnout na českém 
trhu, a v rámci svých pravomocí oka-
mžitě provádějí kontrolu. O zjištěných 
skutečnostech informují neprodleně 
Evropskou komisi, a to včetně o přija-
tých opatřeních.

O tom, jak systém RASFF účinně 
funguje, se bylo možné přesvědčit na-
příklad v uplynulých týdnech při zjiš-
tění problémů s irským vepřovým ma-
sem. Evropskou komisí jsme byli infor-
mováni o potenciálním riziku a orgány 
státního veterinárního dozoru prově-
řily všechny zásilky směřující do ČR 
i v rámci intrakomunitárního obcho-
du. Jen pro představu lze zmínit, že 
potenciálně rizikového masa bylo vrá-
ceno 5 120 kg a neškodně odstraněno 
28 832 kg. Ještě dodatek, v pořádku by-
lo například 4 126 kg vepřové paštiky, 
která se dostala na náš trh přes Maďar-

sko a po laboratorním vyšetření uvolně-
na do tržní sítě.

V uplynulém roce jsme například do 
systému RASFF vložili zjištění o zá-
vadném medu, malá zkušební zásilka 
3 kg z Řecka nebyla v ČR propuště-
na do oběhu, avšak na základě našeho 
zjištění nebylo do tržní sítě propuště-
no mnohem větší množství tohoto me-
du v Německu a Rakousku, šlo zhruba 
o 3 000 kg.

Cílem systému je zabránit ohrože-
ní zdraví lidí, ať už zdravotně závad-
nými potravinami či krmivy. Po zkuše-
nostech z uplynulých let lze potvrdit, 
že systém rychlého varování je účinný. 
Prvními subjekty, které mají šanci zjis-
tit závady, jsou samozřejmě dozorové 
orgány jako orgány státního veterinár-
ního dozoru či orgány Státní zeměděl-
ské a potravinářské inspekce, mohou 
ale jimi být i sami zákazníci, kteří na 
podezřelý výrobek mohou upozornit. 
I takováto upozornění dozorové orgá-
ny neprodleně prověřují.

Systém rychlého varování má smysl

Nemoc šílených krav, neboli BSE 
– bovinní spongiformní encefalopa-
tie – je prakticky zapomenuta. Nic-
méně stačí vzpomenout na konec 
devadesátých let, jak tato kauza 
plnila stránky novin. Přísná veteri-
nární opatření však splnila účel. 

Další případy onemocnění sko-
tu touto zákeřnou nemocí prakticky 
nepřibývají, u nás byl například po-
slední pozitivní kus diagnostikován 
19. 12. 2007. Sice nelze vyloučit, že 
by se mohl nějaký ještě objevit, ale je 
to velmi málo pravděpodobné. Sta-

ré ročníky krav, které se mohly ještě 
na konci devadesátých let nakazit, již 
prakticky naživu nejsou.

Proto také EU přistupuje ke zvý-
šení věkového limitu pro povinné vy-
šetřování. Samozřejmě za splnění ná-
ležitých podmínek, tj. monitoringu, 

povinného zákazu krmení masokost-
ními moučkami apod. Nicméně i na-
dále se na jatkách z preventivních 
důvodů bude odstraňovat potenciál-
ně riziková nervová tkáň a masokost-
ní moučky se i nadále nesmějí využí-
vat ke krmení hospodářských zvířat.

Od roku 2001, kdy se u nás na 
BSE porážený a uhynulý skot vyšetřu-
je, bylo vyšetřeno k 31. 12. 2008 cel-
kem 1 363 926 kusů skotu a na toto 
množství bylo pozitivních pouze 28 
kusů. 

 Josef Duben, SVS ČR

BSE, má ještě význam se jí věnovat?

V ČR dosud zjištěna sice nebyla, 
ale v řadě evropských zemí se ob-
jevuje nízce patogenní ptačí chřip-
ka. Ano, nejde sice o H5N1, tedy 
vysoce patogenní typ, to znamená 
velmi nebezpečný a rychle se šíří-
cí, nicméně i při výskytu H5N7 se 
přijímají veterinární opatření.

Právě proto Státní veterinární sprá-
va ČR upozorňuje všechny krajské ve-

terinární správy, že je nanejvýš vhod-
né být vůči nákaze aviární influenzou 
ještě více obezřelí. Nízce patogenní 
chřipka byla zjištěna například v cho-
vech v Norsku, Belgii, Německu, Itálii 
či Polsku. Nevymezují se tak rozsáhlá 
ochranná pásma jako při výskytu vyso-
ce patogenní chřipky, nicméně i v těch-
to případech se nemocná drůbež usmr-
cuje a tzv. neškodně se odstraňuje. To 
znamená, že se podnikají všechny kro-

ky, aby se zamezilo šíření i této náka-
zy. Nízce patogenní aviární influenza 
je zákeřná tím, že u nemocné drůbeže 
jsou příznaky velmi málo patrné, a to 
třeba i u krůt, které jsou jinak na náka-
zy velmi citlivé.

Zatím byla naše republika ušetřena. 
Lze to přičíst tomu, že máme zkušenost 
z roku 2007, tedy především chovatelé 
a veterinární lékaři „v terénu“. Všichni 
ti, kdo se setkali s výskytem aviární in-

fluenzy ve východních Čechách v roce 
2007, si uvědomili, že veterinární opat-
ření a varování mají smysl a že plně-
ní všech veterinárních opatření i plně-
ní dosud platných mimořádných vete-
rinárních opatření je jedinou možnou 
ochranou před zavlečením nákazy do 
chovů.

Stále tedy platí veterinární opatření, 
na jejichž základě mají chovatelé hlásit, 
buď sami nebo prostřednictvím smluv-

ních veterinárních lékařů, krajské ve-
terinární správě jakoukoli podezřelou 
změnu zdravotního stavu chované drů-
beže. I nadále také probíhá monitoring 
volně žijících ptáků i doma chovaných 
ptáků. Dosud u nás zmíněný typ H5N7 
nebyl zjištěn. To však neznamená, že 
tento virus, který způsobil onemocně-
ní drůbeže či ptáků v okolních zemích, 
se nevyskytuje i na našem území. Pro-
to je nutné být připraveni.

EU: nízce patogenní, nicméně je to chřipka

Bez přehnaných očekávání a přehnaných přání vstupujeme do roku 2009. 
Jistě by bylo možné pohovořit o novoročních předsevzetích, co bychom rá-
di, co bychom si přáli, čeho dosáhli… Vykonávat státní veterinární do-
zor je ale činnost veskrze nepoetická, rutinní a praktická. Jejím smyslem 
a cílem je, aby byla zvířata zdravá, nestrádala a potraviny byly zdravotně 
nezávadné, a to ať domácího, tak „cizího“ původu.
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Díky serióznímu a pečlivému jed-
nání Státní veterinární správy ČR 
s odpovídající čínskou autoritou 
bude letos možné uplatnit české 
mléčné výrobky vyrobené z tepelně 
ošetřeného mléka a tepelně ošet-
řené mléko na čínském trhu.

Ke konci uplynulého roku se totiž 
podařilo Státní veterinární správě ČR 
ve spolupráci s naším velvyslanectvím 
v Pekingu vypracovat a přeložit veteri-
nární osvědčení pro vývoz mléčných 
výrobků do ČLR. Vývoz je tedy po-

volen, tuto skutečnost potvrzuje nóta
č. 1296/2008 z 15. 12. 2008. Že AQ-
SIQ – Čínský úřad pro dovozy a ka-
rantény – schválil tuto možnost, je 
podle Milana Maleny, ústředního ře-
ditele SVS ČR, velmi významným kro-
kem, na jehož počátku byla podrobná 
a důsledná bilaterální jednání zástup-
ců Státní veterinární správy a čínské 
strany, naposledy i na zasedání WTO 
v Ženevě v říjnu loňského roku.

Možnost vyvážet české mléčné vý-
robky na tak rozsáhlý trh, jako je čín-

ský, může být dobrou zprávou pro čes-
ké výrobce. A že k takové možnosti 
nyní dochází, svědčí mj. i o tom, že 
orgány našeho státního veterinárního 
dozoru usilují kromě zdravotní nezá-

vadnosti produkce i o možnost jejího 
uplatnění na ostatních trzích. To zna-
mená, že je naše certifikace důvěry-
hodná a akceptovaná.

Josef Duben, SVS ČR

Prostor pro české mléko je v Číně

Potravinářská inspekce prověřovala hovězí maso původem z Irska
V souvislosti

s případem dioxi-
ny kontaminova-
ného masa z Irska 
Státní zemědělská 
a potravinářská in-

spekce prověřovala původ balené-
ho výsekového masa v obchodních 
řetězcích.

Původní informace hovořily pouze 
o kontaminaci vepřového (viz tisková 
zpráva SZPI z 9. prosince 2008), poz-
ději však irský úřad bezpečnosti potra-
vin zjistil, že zasaženo bylo i irské ho-
vězí, byť v menší míře. Systémem včas-
ného varování pro potraviny a krmiva, 
prostřednictvím kterého se členské ze-
mě EU informují o nebezpečných po-

travinách, však dosud nepřišla žádná 
zpráva, která by potvrzovala, že by by-
lo uvedené kontaminované hovězí do-
vezeno do ČR.

Na rozdíl od vepřového se však irské 
hovězí v českých obchodních řetězcích 
prodává, potravinářská inspekce proto 
z důvodů předběžné opatrnosti pro-
vedla kontroly v předem vytipovaných 

provozovnách všech obchodních řetěz-
ců. Pokud inspektoři při těchto kontro-
lách narazili na balené hovězí z Irska, 
odebrali vzorky do laboratoře, aby by-
ly otestovány na obsah dioxinů. Takto 
bylo odebráno 5 vzorků masa ve třech 
obchodních řetězcích. 

V současné době jsou již známy 
výsledky všech odebraných vzorků 

a u žádného z nich nebylo potvrzeno 
nadlimitní množství dioxinů.

Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce provádí kontrolu baleného 
masa a masných výrobků, které jsou 
nabízeny v obchodech. Dovoz, zpraco-
vání a výrobu těchto výrobků dozoruje 
Státní veterinární správa. 

Martina Šmídtová, SZPI

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

www.svscr.cz 

KYSELINA SORBOVÁ
Kyselina sorbová (E 200) a její soli (sorbát 

draselný E 202 a sorbát vápenatý E 203), dále 
jen kyselina sorbová (struktura viz vzorec 1), se 
řadí mezi běžně používané a rozšířené konzer-
vační látky potravin. Jedná se o poměrně účinný 
inhibitor řady plísní, kvasinek a některých bak-
terií a lze ji použít pro konzervaci nápojů, ovo-
ce a zeleniny, vybraných druhů sýrů, některých 
druhů těst, pečiva a cukrářských výrobků, tuků, 
omáček, vaječných produktů a dalších potravin 
(viz vyhláška č. 4/2008 Sb.). V závislosti na dru-
hu potraviny se kyselina sorbová používá v množ-
ství 200–2000 mg/kg. Aktivní formou je vlastní 
nedisociovaná kyselina (pK=4,76 při 25 oC), kte-
rá je v této formě 10–600krát účinnější než vol-
ný anion. To tedy v praxi znamená, že její kon-
zervační účinky jsou závislé mimo jiné i na hod-
notě pH potraviny. 

VÝSKYT 1,3-PENTADIENU
V NÁPOJÍCH

V roce 1998 se Státní zemědělské a potravinář-
ské inspekci podařilo poprvé prokázat, že kyseli-
na sorbová může být nejen pomocník, ale že mů-
že být i nepřímou příčinou velmi nepříjemného 
zápachu a nepříjemné chuti potravin. Tehdy byl 
ve vzorcích nízkoenergetických jahodových siru-
pů identifikován 1,3-pentadien, což je velmi inten-
zivně a nepříjemně, po petroleji či rozpouštědlech, 
zapáchající chemická látka, která se běžně v potra-
vinách nevyskytuje. O tom, že senzorické vlastnos-
ti 1,3-pentadienu jsou více než výrazné, svědčí na-
příklad i to, že již 1 mg této látky v kg potraviny 
je senzoricky detekovatelný a pro část spotřebitelů 
už dokonce na hranici přijatelnosti. Koncentrace 
nad 10 mg/kg mohou po požití potraviny vyvolá-
vat zvracení a delší dobu přetrvávající nevolnost. 
Přítomnost 1,3-pentadienu ve vzorcích sirupů by-
la nejprve připisována chemické exogenní konta-
minaci touto látkou, ale poté, co byly ze vzorků 
izolovány plísně, padlo podezření na mikrobiální 
příčinu výskytu 1,3-pentadienu. Plíseň, izolovaná 
ze vzorků těchto jahodových sirupů obsahujících 
1,3-pentadien, byla identifikována jako Penicillium 
corylophilum a následně provedená rešerše pode-
zření potvrdila – podle literatury (Velíšek, 1999) 
jsou skutečně některé plísně schopny kyselinu sor-
bovou dekarboxylovat podle níže uvedené rovnice 
za současného vzniku 1,3-pentadienu:

Jak bylo později zjištěno, mikrobiologický roz-
klad kyseliny sorbové je zpravidla doprovázen in-
tenzivním, často okem viditelným nárůstem mik-
roorganismů projevujícím se tvorbou klků nebo 
zákalem, a lze tak mnohdy „kažení“ vzorku iden-
tifikovat i vizuálně. Přímou souvislost mezi mik-
robiologickým kažením a tvorbou 1,3-pentadienu 
prokázal pokus, při němž byly námi izolované ko-

lonie plísní ze zkaženého sirupu naočkovány do 
sirupu o stejném složení, který však byl mikrobio-
logicky čistý a neobsahoval známky kažení ani 
žádný 1,3-pentadien. Již po několika dnech byla 
prokázána přítomnost 1,3-pentadienu a postupný 
nárůst jeho koncentrace provázený poklesem ob-
sahu kyseliny sorbové a ostatními průvodními ne-
gativními projevy kažení, jako je zápach, viditelný 
nárůst mycelia a tvorba klků. Zajímavostí v přípa-
dě jahodových sirupů byl současný rozklad někte-
rých dalších složek aroma, mající za příčinu ze-
sílení negativních senzorických vlastností. Jako 
hlavní příčina zesílení zápachu byla identifiková-
na přítomnost styrenu, vznikajícího degradací ky-
seliny skořicové, která je charakteristickou slož-
kou jahodového aroma. 

Po uvedené kauze následovala celá řada dal-
ších, zcela analogických případů: ledový čaj 
s příchutí broskve či citronu, nesycená multi-
vitaminová limonáda s tropickou příchutí (zde 
byl identifikován navíc cyklohexen, další velmi 
intenzivně zapáchající chemická látka vznikají-
cí rozkladem aroma, a sice s největší pravděpo-
dobností degradací limonenu) a řada dalších ná-
pojů. Ve všech případech byly ve vzorcích zjiš-
těny mikroorganismy, avšak překvapením bylo, 
že se nejednalo pouze o plísně, ale v někte-
rých případech degradaci způsobovaly kvasin-
ky a jindy bakterie. V některých případech by-
la kontaminována v podstatě celá šarže výrobku,
jindy se však jednalo o kontaminaci pouze někte-
rých balení (např. 1 lahev z 6 až 10), což v pra-
xi výrazně ztěžuje jednoznačnou identifikaci pro-
blémové šarže a dohledávání „zkažených“ balení. 
Zatímco v prvním případě (zasažení celé šarže) 
se pravděpodobně mikroorganismy dostaly do 
vzorků vlivem nedodržení základních hygienic-
kých zásad přímo ve výrobě, ve druhém případě 
(ojedinělý výskyt kontaminace) se jednoznačnou 
příčinu zjistit nepodařilo. Jako nejpravděpodob-
nější se jeví teorie, že při skládání palet s PET 
lahvemi na sebe do více vrstev může docházet 
k extrémnímu lokálnímu zatížení některých uzá-
věrů, díky čemuž se do lahve může dostat vzduch 
a tím může dojít k průniku mikrobiální kontami-
nace do vzorku. Společným jmenovatelem pro-
blémů v oblasti nápojů bylo to, že problémové 
vzorky byly v PET či plastových lahvích, a dále 
to, že se ve všech případech jednalo o nesycené 
nealkoholické nápoje.

VÝSKYT 1,3-PENTADIENU
V DALŠÍCH POTRAVINÁCH

To, že se problém s přeměnou kyseliny sorbové 
na 1,3-pentadien nemusí týkat pouze nápojů, se po-
prvé ukázalo v říjnu roku 2008, kdy byl, na zákla-
dě stížnosti spotřebitele na nepříjemnou chuť a zá-
pach, odebrán SZPI k analýze vzorek třené nivy. 
Složení vzorku (sýr niva 40%, tříčtvrtětučný mar-

garín, tvaroh měkký, mléko, regulátory kyselosti: 
E325 a E 326, jedlá sůl) na první pohled neuka-
zovalo na spojitost s případy výskytu 1,3-pentadie-
nu, avšak analýza plynovou chromatografií v kom-
binaci s hmotnostní spektrometrií překvapivě uká-
zala poměrně vysoký obsah této látky (více než 
50 mg/kg). Až podrobnější prozkoumání složení 
ukázalo, že použitý margarín obsahoval ve slože-
ní konzervant E 200, tedy kyselinu sorbovou. Pro 
ověření toho, zda 1,3-pentadien ve vzorku skuteč-
ně vznikl působením ušlechtilé plísně nivy (Peni-
cillium roqueforti), byly laboratorně následujícím 
postupem připraveny 3 vzorky charakterem odpo-
vídající třené nivě: 
�   vzorek A – sýr niva + tvaroh + margarín neobsa-

hující kyselinou sorbovou
�   vzorek B – sýr niva + tvaroh + margarín konzer-

vovaný kyselinou sorbovou
�   vzorek C – sýr niva + tvaroh + margarín neobsa-

hující kyselinou sorbovou + chemicky čistá ky-
selina sorbová v množství odpovídající nejvyšší-
mu přípustnému množství pro roztíratelné a te-
kuté emulgované tuky

Bezprostředně po smíchání surovin a přípra-
vě modelových vzorků třené nivy byla provedena 
analýza vzorků a žádný ze vzorků nevykazoval ob-
sah 1,3-pentadienu ani negativní senzorické vlast-
nosti. Poté byly vzorky, pro urychlení mikrobiolo-
gických a biochemických procesů a případného 
vzniku 1,3-pentadienu, uloženy při teplotě 25 oC 
a po 6 dnech bylo provedeno opakované stanovení 
1,3-pentadienu doprovázené senzorickým hodnoce-
ním. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce:

Tabulka č. 2 Senzorické hodnocení a obsahy 
1,3-pentadienu v modelově připravených vzorcích 
třené nivy (po 6 dnech)

Vzorek
Obsah 

1,3-pentadienu 
(mg/kg)

Senzorické 
hodnocení (vůně, 

chuť)
A < 1* vyhovující

B 5,4 nevyhovující

C 33,1 nevyhovující

*  obsah pod mezí stanovitelnosti (1,3-pentadien 
nebyl ve vzorku zjištěn)

Výsledky experimentu jednoznačně potvrdi-
ly původní hypotézu (Velíšek, 1999), a sice, že 
ušlechtilá plíseň Penicillium roqueforti přítomná 
v nivě může za běžných podmínek poměrně snad-
no rozkládat kyselinu sorbovou na 1,3-pentadien. 
Oba vzorky obsahující na začátku experimentu ky-
selinu sorbovou, vnesenou ať už margarínem nebo 
přímo, obsahovaly již po 6 dnech významné množ-
ství kontaminující látky a vykazovaly nepřijatelné 
senzorické vlastnosti.

KDY SE VYHNOUT
POUŽITÍ

KYSELINY SORBOVÉ
Jak vyplývá z výše uvedených zjištění, je vhod-

né vyhnout se použití kyseliny sorbové jako kon-
zervační látky v těch případech, kdy vzorek nebo 
některá ze složek obsahuje přirozenou mikroflóru 
nebo živé mikroorganismy, a dále v případě, kdy 
nelze garantovat naprostou mikrobiologickou čis-
tou a zabránění průniku mirkoorganismů do ko-
nečného výrobku jak ve výrobě, tak v průběhu 
skladování, dopravy a další distribuce. Toto dru-
hé omezení poměrně překvapivě zužuje předpo-
kládané použití kyseliny sorbové, neboť právě po-
užití konzervační látky by podle obecných očeká-
vání mělo vést k potlačení růstu mikroorganismů 
a její použití u „sterilních“ potravin ztrácí smysl.
Vzhledem k tomu, že inhibiční efekt kyseliny sor-
bové silně závisí na hodnotě pH vzorku, a to tak, 
že slabší efekt bude u málo kyselých potravin, roz-
hodujícím faktorem při rozhodování o použití té-
to konzervační látky by měla být právě hodnota 
pH.

LITERATURA
Jan Velíšek: Chemie potravin, 1999 (OSSIS Tábor) 

Ing. Petr Cuhra 
vedoucí Odboru zkušební laboratoře SZPI v Praze

Kyselina sorbová – pomocník, nebo potenciální hrozba?
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Tabulka č. 1 Hmotnostní bilance jednotlivých složek při modelové přípravě třené nivy

Vzorek Niva (g) Tvaroh (g)
Margarín 

bez kyseliny 
sorbové

Margarín 
s obsahem 
kyseliny 
sorbové

Kyselina 
sorbová (g)

A 27 8 10 – –

B 27 8 – 10 –

C 27 8 10 – 0,020
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Poprvé v roli předsedy rady pro 
zemědělství a rybářství ministr Gan-
dalovič otevřel diskuzi o zásadách 
legálního obchodu se dřevem na tr-
hu Společenství, členské státy se 
vyjadřovaly k mandátu pro Komisi 
ke zjišťování, za jakých podmínek 
by se EU mohla stát členem Mezi-
národní organizace pro víno a ré-
vu vinnou, dostalo se i na aktuální 

situaci na trhu s mlékem. Resort-
ním kolegům Gandalovič předsta-
vil program předsednictví a oblas-
ti, ve kterých chce CZ PRES nej-
výrazněji posunout celoevropskou 
agendu. Prioritními oblastmi jsou: 
budoucnost Společné zemědělské 
politiky, především systém přímých 
plateb, politika kvality a zjednodu-
šení legislativy EU. 

Kompromisní závěr tzv. Health 
Checku, kontroly zdravotního stavu 
Společné zemědělské politiky (SZP) 
obsahoval závazek Komise i Rady dů-
kladně se zabývat systémem přímých 
plateb a rozdíly v jejich výši v jednot-
livých členských státech. Systému pří-
mých plateb se chce předsednictví vě-
novat primárně a zvolilo ho tématem 
neformální Rady plánované na pře-
lom května a června do Brna. Jako 
jedna z nejstarších společných politik 
je SZP svázána obrovským množstvím 
legislativních aktů a regulativů. Jejich 

zjednodušení – pro zemědělce, EK 
i další subjekty – a odstranění zastara-
lé a nepotřebné legislativy si předsed-
nictví vytklo za další prioritu. Své od-
hodlání může osvědčit hned v případě 
novelizace předpisů pro společný trh 
s vínem. Pro revizi politiky kvality bu-
de předsednictví vycházet z právě uza-
vřené veřejné debaty založené na Zele-
né knize, kterou EK zveřejnila v říjnu 
2008. Diskuzi shrne na konferenci na 
ministerské úrovni a za účasti euroko-
misařky Mariann Fischer Boel v břez-
nu v Praze.

K aktuálním úkolům patří finali-
zace nařízení na ochranu zvířat při 
porážce nebo implementace balíčku 
přípravků na ochranu rostlin. V sou-
ladu s prioritou „revize politiky kva-
lity“ potravin a zemědělských výrob-
ků bude předsednictví řešit standardy 
pro drůbeží maso. Nově se dostává na 
stůl návrh stanovující povinnosti hos-
podářských subjektů, které uvádějí na 
trh Společenství dřevo a dřevařské vý-

robky, jež má za cíl bojovat proti ile-
gální těžbě.

Na žádost Slovenska, Polska a Lo-
tyšska a za podpory řady dalších člen-
ských států byla projednávána aktu-
ální situace na trhu s mlékem. Eu-
rokomisařka Mariann Fischer Boel 
potvrdila, že Evropská komise už má 
rozmyšlené nástroje, které by moh-
ly zastavit propad v cenách syrového 
mléka. K nástrojům patří intervenč-
ní nákupy másla a sušeného odstře-
děného mléka, které budou spuštěny 
1. března a potrvají do konce srpna. 
Už teď je ale zřejmé, že navržených 
30 tisíc tun másla a 109 tisíc tun suše-
ného mléka se brzy naplní, a komisař-
ka proto už teď deklarovala připrave-
nost podpořit trh s mlékem i nad ty-
to kvóty. Exportní subvence formou 
tendrů budou znovu zavedeny nejen 
pro máslo a sušené odstředěné mlé-
ko, ale pro všechny produkty, pro kte-
ré platily v minulosti, pro sušené plno-
tučné mléko a pro sýry. 

Gandalovič poprvé řídil radu pro zemědělství a rybářství

„Pokud chceme mít Společnou země-
dělskou politiku, pak navyšování podí-
lu spolufinancování není dobrou ces-
tou,“ řekl Gandalovič. „Pak by totiž 
politika nebyla společná, stala by se 
závodem národních rozpočtů.“

Dotaz na potenciální zrušení jed-
noho z pilířů SZP v souvislosti s po-
silováním významu a přesunu peněz 
do nynějšího druhého pilíře Ganda-
lovič vyvrátil: „Potřebujeme oba pilíře, 
ale musíme usilovat o vyváženost funk-

cí. Platby ve druhém pilíři lépe vyjadřu-
jí mimoprodukční funkce zemědělství 
a rozvoj venkova.“

Na pochybnosti, jestli by snaha 
o snižování rozpočtu měla předchá-
zet nebo následovat reformu Spo-
lečné zemědělské politiky, Gandalo-
vič zmínil svou původní profesi ma-
tematika, což podle něj pro diskuzi 
o budoucí podobě SZP není špatné 
vzdělání. „Chceme vymyslet vzorec, 
jednotný, fungující a srozumitelný. Do 

tohoto vzorce se pak dodá objem peněz,“
řekl ministr.

Poslance EP zajímala také budouc-
nost Lisabonské smlouvy v ČR a ná-
zory ministra na budoucí spolurozho-
dování Rady a EP.

Předseda Výboru pro zemědělství 
a rozvoj venkova Neil Parish podpo-
řil ideu narovnání plateb a podmí-
nek členských států. Vyjádřil také 
přesvědčení, že české předsednictví 
v osobě Gandaloviče je dobře připra-

veno ambiciózním závazkům svého 
programu dostát. 

Na výboru EP pro rybářství zazně-
lo, že předsednictví ČR, jako země, 
která nemá přímý přístup k moři, má 
lepší předpoklady k funkci mediátora. 
Apel na ministra Gandaloviče směřo-
val k tomu, aby vyzval EK k brzké-
mu předložení strategie k akvakultu-
ře. Vzhledem k vnitrozemské poloze 
ČR i její bohaté tradici chovu ryb je 
tato oblast i prioritou předsednictví.

Povinnosti, které musí splňovat fir-
my obchodující se dřevem a dřevěný-
mi výrobky na trhu Společenství, sta-
noví nové nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (14882/08). Politickou 
rozpravu, která má najít optimální 
rovnováhu mezi nutnou ochranou tr-

hu EU se dřevem a identifikací pů-
vodu dřevěných výrobků a mezi ad-
ministrativní zátěží s tím spojenou, 
odstartoval v Bruselu na Radě pro 
zemědělství a rybářství Petr Ganda-
lovič.

„První výměna stanovisek členských 

států dala předsednictví vodítka k další 
diskuzi o zásadách systému, který má 
eliminovat výskyt načerno vytěženého 
dřeva a dřevěných výrobků pocháze-
jících z neprověřených zdrojů na trhu 
Společenství,“ komentuje Petr Ganda-
lovič. Boj proti ilegální těžbě dřeva ale 
podle něj musí jít ruku v ruce s prio-
ritami předsednictví a držet se mot-
ta Evropa bez bariér. „Je třeba mít na 
zřeteli, aby další opatření a prostřed-
ky boje proti nelegální těžbě neúměrně 
nezvyšovaly administrativu, a neznevý-
hodňovaly tak výrobky ze dřeva, potaž-

mo jejich producenty, oproti ostatním 
materiálům, které mohou mít horší do-
pady na životní prostředí,“ zdůrazňuje 
Gandalovič.

Většina členských států v diskuzi 
vyjadřovala požadavek na maximální 
využití národních systémů, včetně cer-
tifikace lesů a spotřebitelských úvěrů, 
a tím snížení administrativní zátěže. 
Zazněly také požadavky na rovnost 
zásad pro členské státy EU a třetí ze-
mě a ohled na pravidla WTO.

Předsednictví chce na tomto ná-
vrhu intenzivně pracovat. Požádalo 

Komisi, aby ve spolupráci s členský-
mi státy připravila praktické příklady 
fungování systémů náležité péče pro 
různé typy subjektů, které by měly 
diskuzi významně posunout. Evrop-
ský parlament předpokládá hlasování 
k tomuto bodu už v dubnu. 

Většina lesů v EU je certifikovaná 
a riziko uvádění produktů z nelegál-
ní těžby domácích producentů na trh 
Společenství je poměrně nízké v po-
rovnání s dovozy dřeva, zejména z tro-
pických zemí. V připravovaném naří-
zení je třeba tento fakt zohlednit.

Předsednictví zahájilo diskuzi o návrhu nařízení proti ilegální těžbě dřeva

Návrh nařízení Rady o ochraně zví-
řat při usmrcování má být odpovědí 
na chybějící harmonizovanou metodi-
ku při porážení a usmrcování zvířat, 

která by byla založena na nejnovějších 
vědeckých poznatcích, na nejasně sta-
novené povinnosti provozovatelů ja-
tek a v některých případech zjištěné 

Konference DG SANCO řeší pohodu zvířat
i rovnou soutěž producentů potravin

Ministr zemědělství ČR Mgr. Petr Gan-
dalovič

nedostatky ve způsobilosti jejich za-
městnanců nebo nevyhovující zachá-
zení se zvířaty.

„Za významné považujeme to, že 
změna právního nástroje ze směrnice 
na nařízení povede k jednotnému po-
užívání předpisů,“ komentuje ministr 
Gandalovič. „Odstraní se tím rozdíl-
nost v uplatňování způsobená odchyl-
kami národních předpisů.“

V souvislosti se zajišťováním pod-
mínek při přepravě zvířat z pohledu 
animal welfare i z hlediska ochrany 
spotřebitele považuje předsednictví 
za důležité harmonizovat úroveň pře-
pravních podmínek i mimo Společen-
ství. Pro dodržení podmínek pohody 
zvířat by bylo vhodné primárně vyu-
žívat místních, resp. národních po-
rážkových kapacit a zaměřit přepra-
vu jen na suroviny, případně výrobky 
živočišného původu. V omezení pře-
pravy jatečních zvířat na velké vzdá-
lenosti je respektován jak faktor po-
hody zvířat, tak i faktor ekonomic-
ký. Vztah mezinárodního obchodu 
a podmínek pohody zvířat je třeba 
hodnotit i z hlediska zajištění kon-
kurenceschopnosti chovatelů zví-
řat v EU. V rámci organizace mezi-
národního obchodu (zaštiťované ze-
jména WTO) není totiž ve větší míře 
akceptována rozdílná úroveň standar-

dů ochrany zvířat jako důvod případ-
ného uvalení obchodních překážek. 
V této oblasti má přitom EU podle 
všeho nejnáročnější pravidla při srov-
nání s významnými světovými produ-
centy potravin živočišného původu. 
Snahou EU je podporovat celosvěto-
vé zvyšování standardů ochrany zví-
řat v zájmu celkové pohody zvířat 

i rovných podmínek soutěžení pro-
ducentů potravin na světovém trhu. 
Formování případných dalších práv-
ních norem v oblasti pohody zvířat 
by tento faktor mělo zohlednit. 

Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí
Ministerstva zemědělství ČR

pro předsednictví ČR v Radě EU

Předsednictví bude projednávat a schvalovat nařízení o ochraně zví-
řat při usmrcování. Dalšími tématy mezinárodní konference DG SANCO by-
la například pohoda zvířat při přepravě a v souvislosti s mezinárodním ob-
chodem.

Tradiční grilování předsedy po přednesení programu předsednictví 
se v AGRI výboru EP neslo ve znamení debaty o budoucí podobě Spo-
lečné zemědělské politiky, případném spolufinancování členskými stá-
ty, perspektivy jednotlivých pilířů a spolurozhodování Rady a Parla-
mentu. 

Grilováním ve výborech EP prošel Gandalovič s úspěchem

Diskuzi o zásadách systému, který má bránit nelegální těžbě dřeva, od-
startovalo české předsednictví na radě ministrů zemědělství a rybářství. 
Záruky legálního původu dřeva a dřevěných výrobků uváděných na trh EU 
podle ministra Gandaloviče však nechce předsednictví dosáhnout za cenu 
neúměrné administrativní zátěže nebo ohrožení konkurenceschopnosti dře-
va v porovnání s jinými materiály.
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Nastartování diskuze o bu-
doucnosti akvakultury označil 
za jednu z hlavních priorit čes-
kého předsednictví v oblas-
ti rybářství ministr zeměděl-
ství Petr Gandalovič. Setkal 
se v Bruselu s poslanci Výbo-
ru Evropského parlamentu pro 
rybolov. 

Ministr zdůraznil, že akvakul-
tura se týká všech států EU, ať už 
se zabývají jako Česko sladkovod-
ní nebo mořskou akvakulturou. 
Poslanci napříč politickým spek-
trem souhlasili s Gandalovičem, 
že akvakultura je budoucností. 
„Máme-li v roce 2050 poskytnout 
potravu pro svět s 9 až 10 miliar-

dami obyvatel, musí být akvakul-
tura součástí „modré revoluce“,“ 
uvedl Gandalovič.  

„Musíme však nejprve vyřešit 
řadu otázek, aby naše akvakultu-
ra byla udržitelná a konkurence-
schopná,“ zdůraznil dále. Součas-
ná finanční a hospodářská krize 
ukazují, že je nezbytné, aby ob-
chodní modely jednotlivých firem 
byly na takové situace více připra-
vené. Aby byly robustnější a více 
odolné. „Na jedné straně čelíme 
problémům s nadbytečnou kapa-
citou, malými ziskovými maržemi 
a tržní silou prodejců a distribuce. 
Na straně druhé musíme investo-
vat do výzkumu a vývoje. Zároveň 

je třeba nabízet zdravé produkty, 
zvyšovat informovanost spotřebi-
tele a zlepšovat jeho ochranu. Na-
še produkce musí být šetrná k ži-
votnímu prostředí a spotřebitelé 
mají mít možnost ji jako takovou 
vnímat,“ zhodnotil Gandalovič 
nejbližší výzvy.

Tyto a další oblasti by měl po-
psat materiál Evropské komise, ke 
kterému bude ministr Gandalovič 
řídit během českého předsednic-
tví diskusi svých kolegů. „Očeká-
vám, že na základě výsledků de-
baty přistoupí Evropská komise 
k rozpracování dlouhodobé stra-
tegie rozvoje akvakultury v EU,“ 
shrnul Gandalovič.

Národní expozice, kterou organizo-
valo ministerstvo zemědělství, se na-
cházelo v hale číslo 10.2. „Na letoš-
ním ročníku výstavy Grüne Woche se 
z českých firem představily například 
Plzeňský prazdroj, Pivovary Staropra-
men, Michelské pekárny, Pecud Žda-
nov, společnost Inpeko, firma MILLBA
-CZECH nebo Jizerské pekárny,“ uvedl 
ministr Gandalovič.

Letošní už 74. ročník probíhal 
v Berlíně ve dnech 16.–25. ledna 

a expozice se zaměřila v oblasti po-
travinářství na čerstvé produkty, ry-
by, maso a mléčné výrobky. Dále byl 
zde prezentován široký výběr vín 
z různých zemí, piva a alkoholických 
nápojů. V sortimentu vystavovaných 
výrobků nechyběly ani moderní tren-
dy v oblasti potravinářství, zastoupe-
né především přímým prodejem bio-
produktů.

Výstava dále pokryla oblast ko-
merčního i ekologického zeměděl-

ství, lesnictví a krajinných úprav, ale 
i témata, jako jsou obnovitelné zdro-
je nebo šlechtění dobytka a jeho re-
produkce.

Výstava Internationale Grüne 
Woche se poprvé konala v roce 1926. 
Její charakter je prodejní i kontrak-
tační a účast na veletrhu je vystavo-
vateli vnímána jako prestižní záleži-
tost a příležitost k setkání nejvyšších 
představitelů agrárního sektoru zemí 
celé Evropy.

Agenda 17. zasedání Komise OSN 
pro trvale udržitelný rozvoj, které 
proběhne za českého předsednictví 
v květnu v New Yorku a jemuž bude 
předsedat ministryně zemědělství, 
přírody a kvality potravin Nizozem-
ského království paní Gerritje Ver-
burg, tvořila hlavní náplň ponděl-
ního jednání ministra Gandaloviče 
s jeho resortní kolegyní z Holand-
ska. Dostalo se i na aktuální otáz-
ky, jako je situace na trhu s mlé-
kem nebo napříč trhy působící fi-
nanční krize.

„Česko chce využít své předsednické 
role a na fóru Komise pro trvale udrži-
telný rozvoj OSN propojit aktuální téma-
ta, která jsou pro trvale udržitelný rozvoj 
v Evropě zásadní,“ říká ministr Gandalo-
vič, který jménem předsednictví pove-
de vyjednávání na 17. zasedání komise 
v květnu v New Yorku. „Mezi tato téma-

ta patří potravinová bezpečnost s ohle-
dem na udržitelné využívání přírodních 
zdrojů, dále stanovení reálných kritérií 
pro biopaliva a podpora biopaliv 2. a 3. 
generace, jejichž produkce nebude kon-
kurovat produkci potravin. Dalším důleži-
tým tématem je tvorba pracovních příleži-
tostí na venkově nebo boj proti znehodno-
cování půdy,“ přibližuje Gandalovič.

„Shodně s postojem České republiky 
i Nizozemsko považuje za zásadní otázku 
kvality potravinářských výrobků a snaží 
se zahrnout do této problematiky i kri-
téria nad rámec hygienických požadav-
ků a označování, jako jsou welfare zví-
řat, ekologické parametry nebo trvalá 
udržitelnost,“ říká ministryně Gerritje 
Verburg. Pozice CZ PRES spočívá ve 
snaze zachovat nebo zvýšit úroveň bez-
pečnosti potravin v EU. „Obě země se 
také shodují na nutnosti snižovat admi-
nistrativní zátěž,“ poznamenává minis-
tryně Verburg. Z pohledu efektivního 

budoucího fungování SZP volilo české 
předsednictví jako jednu z hlavních pri-
orit zjednodušení unijní legislativy.

Nizozemská ministryně podpořila 
záměr CZ PRES diskutovat systém vy-
plácení přímých plateb před tím, než se 
hlavní pozornost upře na debatu o roz-
počtu EU. „Nemáme-li stanovenou po-
litiku a jasné argumenty pro daňového 
poplatníka, jakýkoliv objem peněz je ob-
tížně obhajitelný,“ vysvětluje pozici čes-
kého předsednictví 1. náměstek minis-
tra Ivo Hlaváč. 

Trvale udržitelný rozvoj tvoří jednu 
z prioritních oblastí CZ PRES. Pro pří-
pravu 17. konference Komise OSN pro 
trvale udržitelný rozvoj vznikla mezi-
rezortní pracovní skupina Rady vlády 
ČR, kterou tvoří odborníci z minister-
stva zemědělství, ministerstva zahrani-
čí a ministerstva životního prostředí.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Gandalovič: Evropa spojí síly v zájmu udržitelného rozvoje

Ministr zemědělství Petr Gandalovič společně se svou holandskou kolegyní Gerritje 
Verburg seznámili novináře s obsahem jednání. Jednání se zúčastnil také 1. náměs-
tek českého ministra zemědělství Ivo Hlaváč (vpravo).

O prioritách předsednictví 
v zemědělském sektoru a orga-
nizaci neformální rady minist-
rů zemědělství a rybářství v Br-
ně jednal ministr Petr Gandalo-
vič s hejtmanem Jihomoravského
kraje Michalem Haškem a primá-
torem města Brna Romanem On-
derkou. 

Náplní jednání ministra zeměděl-
ství Petra Gandaloviče, primátora měs-
ta Brna Romana Onderky a hejtmana 
Jihomoravského kraje Michala Haška 

byl především program zasedání minis-
trů zemědělství a rybářství zemí EU, 
které se uskuteční v Brně od 31. května 
2009 do 2. června 2009. Očekává se, že 
do Brna přijede až 500 expertů na ag-
rární politiku.

„Tématem neformální rady ministrů 
zemědělství bude podoba Společné země-
dělské politiky po roce 2013, především 
systém přímých plateb, kde jde o zrovno-
právnění členských států, odstranění ne-
opodstatněných historických nerovnos-
tí mezi sektory či regiony a posílení fé-
rové konkurence na trhu,“ řekl ministr 

Petr Gandalovič. „Brno se na několik 
dní tohoto neformálního jednání stane 
centrem evropského zemědělství. Ambicí 
předsednictví a mým osobním přáním je 
dospět na neformální radě ke konkrét-
ním závěrům a zviditelnit tak Brno i za 
horizont oněch jednacích dnů v podobě 
v podobě určitého dokumentu, něčeho, 
jako je například „Corkská deklarace“, 
tedy jakousi „Brněnskou deklarací,“ do-
dal Gandalovič.

„Samozřejmě jsme se při jednání s mi-
nistrem Gandalovičem dotkli i mých osob-
ních priorit v oblasti zemědělství a rozvo-

je venkova na jižní Moravě, tedy budo-
vání protipovodňových opatření, podpory 
vinařství a srovnávání podmínek našich 
zemědělců s farmáři ze starých členských 
států Evropské unie,“ řekl hejtman Jiho-
moravského kraje Michal Hašek. Oce-
nil rovněž, že za místo neformálního 
setkání ministrů zemědělství zemí EU, 
které se uskuteční ve dnech 31. května 
až 2. června 2009, byla vybrána právě 
jižní Morava.

„Po loňské návštěvě prezidentů zemí 
střední a východní Evropy čeká Brno na 
přelomu května a června další vrcholné 

zasedání, tentokráte jde o ministry země-
dělství EU. Program, který společně při-
pravujeme, má jediný cíl. Ukázat atrak-
tivitu města Brna a kraje. Proto půjde 
o prezentaci památek, kultury a tradice, 
ale třeba i ukázku nejmodernějších po-
travinářských technologií,“ řekl po jed-
nání primátor města Roman Onder-
ka, který dodal, že o Brně se již ví, že 
umí zvládnout akce podobného rozsa-
hu a významu.
Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí 

Ministerstva zemědělství ČR
pro předsednictví ČR v Radě EU

Brno se na přelomu května a června stane centrem evropského zemědělství

Gerritje Verburg, holandská ministryně zemědělství (vlevo), na stánku své země 
spolu s německou ministryní Ilse Aigner slavnostně rozkrojily kolo sýra.

Ministr Gandalovič diskutoval s poslanci Evropského parlamentu
o budoucnosti akvakultury

Internationale Grüne Woche, jedna z nejvýznamnějších potravi-
nářských a zemědělských výstav na světě, na svůj letošní 74. roč-
ník do Berlína opět přilákala velký počet vystavovatelů i návštěvní-
ků. Česká republika se veletrhu tradičně účastnila, letos měla svou 
expozici zaměřenou na pivovarnictví a pekařství. 

Na veletrhu Grüne Woche Česko představilo hlavně pivo a pečivo
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Biopotraviny se stávají samozřej-
mostí při nákupu českých spotřebi-
telů. V současné době kupuje bio-
potraviny 39 % spotřebitelů, z to-
ho 14 % pravidelně (alespoň jednou 
týdně). Národní logo BIO, kterým se 
biopotraviny označují, zná již 54 % 
spotřebitelů, prodejce biopotravin 
ve svém okolí zná již 74 % spotře-
bitelů. Vyplývá to z aktuálních vý-
sledků průzkumu trhu s biopotravi-
nami.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že 
spotřebitelé již mají poměrně jasnou 
představu o tom, co biopotraviny jsou 
a jaké jsou pozitivní přínosy jejich kon-
zumace. 

„Spotřebitelé již vědí, že konzumací 
bio potravin chrání své zdraví. Je ale ne-
zbytné, aby si spotřebitelé spojovali bio-

potraviny s konkrétními ekofarmáři a vý-
robci biopotravin, i s pozitivními dopady, 
které má ekologické zemědělství na ži-
votní prostředí. Nejsme spokojeni s tím, 
že více jak polovina biopotravin na na-
šem trhu je z dovozu, je proto potřebné 
soustředit se na propagaci českých biový-
robků, především pak na podporu regio-
nálních výrobců,“ uvedl ministr země-
dělství Petr Gandalovič. 

Poslední obdobný průzkum minis-
terstva zemědělství proběhl v červenci 
2006, v té době kupovalo biopotravi-
ny pouze 29 % spotřebitelů, z toho 3 % 
pravidelně, logo BIO znalo pouze 23 %
spotřebitelů. Největší překážka pro ná-
kup biopotravin byl v roce 2006 nedo-
statek informací, v současné době již 
tato překážka v podstatě neexistuje. 
Stabilní překážkou tak zůstává hlavně 
cena biopotravin. 

Biopotraviny kupuje již 40 procent spotřebitelů

Srovnání výsledků hlavních postojů a znalostí spotřebitelů v letech 2006 a 2008

Postoj spotřebitelů Červenec
2006 (%)

Listopad
2008 (%) Nárůst (%)

Kupuji biopotraviny 29 39 +10

Kupuji biopotraviny pravidelně 3 14 +11

Cena je pro mě největší překážkou pro nákup biopotravin 31 29 -2

Nedostatek informací je pro mě největší překážkou pro nákup biopotravin 32 2 -30

Vím, jak se biopotraviny označují, znám národní BIO logo 32 54 +22

Znám ve svém okolí ekologického farmáře 6 15 +9

Znám ve svém okolí prodejce biopotravin 22 74 +52

V reakci na současný ekono-
mický vývoj ministerstvo zeměděl-
ství prodloužilo lhůtu na realizaci 
projektů Programu rozvoje venko-
va. Prodloužená lhůta poskytne ža-
datelům větší manévrovací prostor 
k finančnímu řízení celého podni-
ku a k možnému vyřešení zhorše-

ného cash flow, které by za stáva-
jících podmínek ohrozilo dokonče-
ní řady projektů.

Lhůta realizace projektu, tedy lhů-
ta, ve které musely být žadatelem uhra-
zeny veškeré náklady související s pro-
jektem, byla ve všech opatřeních PRV 

(kromě inovativních projektů) stanove-
na na 18 měsíců od data podpisu Do-
hody mezi žadatelem a Státním země-
dělským intervenčním fondem, plateb-
ní agenturou. 

„V dnešní ekonomicky napjaté době 
může být původní osmnáctiměsíční lhů-
ta velmi obtížně splnitelná, zvlášť v pří-

padech, kdy se žadatelům zhoršují vlast-
ní finanční toky k předfinancování pro-
jektů,“ vysvětluje ministr Gandalovič. 
„Proto jsem schválil změnu podmínek 
pro získání dotace a tato lhůta byla pro-
dloužena o šest měsíců, tedy na celkové 
dva roky.“

Prodloužení lhůty realizace projektu 

na 24 měsíců bude platit pro všechna 
projektová opatření Programu rozvoje 
venkova, a to nejen pro žádosti, jež bu-
dou registrovány od příštího kola pří-
jmu žádostí, ale i pro všechny projek-
ty, které jsou již v současné době re-
alizovány. 

Delší lhůty realizace projektů Programu rozvoje venkova žadatelům usnadní financování 

K prvním z řady plánovaných kon-
zultací nad prioritami, cíli i strate-
gií českého předsednictví v agrár-
ním sektoru se sešel bývalý euro-
komisař pro zemědělství a rozvoj 
venkova Franz Fischler s ministrem 
Petrem Gandalovičem a celým tý-
mem CZ PRES ministerstva země-
dělství. 

Nejvýznamnějším důsledkem sou-
časné ekonomické krize pro agrární 
sektor je podle Fischlera obtížně před-
vídatelný vývoj cen a samozřejmě zost-
ření konkurence. „V situaci, kdy je mezi 
lidmi celkově méně peněz, samozřejmě 
roste konkurence o to, kdo z nich získá 
jaký díl,“ komentuje Fischler. 

Franz Fischler nastupoval do funk-
ce eurokomisaře po McSharrym, kte-
rý jako první skutečně začal reformo-
vat Společnou zemědělskou politiku 
– v té době EU-12. Důvodem reformy 
byla nadprodukce vyvolaná dotacemi 
a regulovanými cenami, a tím nadměr-
ný růst nákladů na SZP. Základní myš-

lenkou McSharryho reformy byl návrat 
zemědělské produkce zpět do tržního 
systému a oddělení platby od závislosti 
na produkci, snižování regulované ceny 
a dosažení hladiny světových cen. Po-
dobné úkoly stojí i před těmi, kteří teď 
formují podobu a diskutují o zásadách 
budoucí SZP po roce 2013. Fischler 
navázal na základní myšlenky Mc-
Sharryho reformy a postupnými kroky 
realizoval zásadní reformu SZP EU. 
Pro úspěšné rozšíření EU o Švédsko, 
Finsko a Rakousko byl vyvinut systém 
programů pro rozvoj venkova. Fischler 
také inicioval tzv. „Corkskou konferen-
ci“ v roce 1996 a výsledná deklarace 
se stala základem k vytvoření II. pilíře 
SZP. Zásadní z pohledu českého před-
sednictví byl také Fischlerův důraz na 
posun od kvantity ke kvalitě v procesu 
produkce potravin. 

Franz Fischler řešil v době svého pů-
sobení několik krizí, které vznikly one-
mocněním zvířat (BSE krize, Slintav-
ka a kulhavka), a úspěšně dokázal svo-
jí politikou bezpečnosti potravin vrátit 

důvěru zákazníků v evropskou produk-
ci. „V době svého působení na postu eu-
rokomisaře se Franz Fischler snažil zjed-
nodušit Společnou zemědělskou politiku 
zejména transparentní a dostupnou legis-
lativou – a tady nachází české předsed-
nictví další styčný bod a možnosti využít 
cenných zkušeností bývalého eurokomi-
saře,“ říká ministr Gandalovič.

Působení Franze Fischlera v EK je 
výjimečné nejen z pohledu provede-
ných reforem, vlivu na úspěšná jednání 
o liberalizaci trhu, ale i z hlediska zcela 
bezprecedentního rozšíření Evropské 
Unie o 15 států, které kladlo nároky na 
vyjednání podmínek rozšíření v oblasti 
zemědělství. Fischler v současné době 
působí jako konzultant, aktivně se za-
pojil do diskuze o tzv. Global Marshall 
Plan, ustanovil ve spolupráci s Euro-
pean Landowners „Forum for the Fu-
ture of Agriculture“ a moderuje diskusi 
o budoucnosti SZP po roce 2013 (prv-
ní fórum pro budoucnost zemědělství 
se konalo loni v březnu, druhé se při-
pravuje na březen 2009). 

Gandalovič získal jako konzultanta pro předsednictví bývalého eurokomisaře Fischlera

Ministr zemědělství Petr Gandalovič se domluvil s bývalým eurokomisařem Franzem 
Fischlerem na konzultanství českého předsednictví. Jednání se zúčastnil také 1. ná-
městek Ivo Hlaváč (vpravo).

Ministr zemědělství Petr Ganda-
lovič jednal s předsedou Asociace 
soukromého zemědělství ČR (ASZ 
ČR) Stanislavem Němcem o situa-
ci na trhu s mlékem. Šéf ASZ ČR 
ministrovi předložil návrhy opat-
ření, které by měly podle asocia-

ce pomoci řešit současnou situa-
ci v sektoru.

Návrh ASZ ČR obsahuje celkem 
devět bodů včetně rozšíření garance 
úvěrů zemědělcům prostřednictvím 
PGRLF nebo využití českého před-

sednictví k nastartování diskuse 
o možnosti vývozu mléčných přebyt-
ků z EU.

Ministr se zajímal zejména o návrh 
na zavedení „konvergenčního progra-
mu“ na podporu výrobců mléka, kteří 
by se rozhodli anebo byli nuceni ukon-

čit výrobu mléka. Předmětem další dis-
kuse by mohla být podle jeho slov ta-
ké eliminace daňové zátěže u přímých 
plateb.

„Jsme připraveni o návrzích Asociace 
soukromého zemědělství ČR dále jednat. 
Našim cílem je najít taková řešení, kte-

rá by nesměřovala pouze ke stabilizaci 
sektoru zemědělství jako takového, ale 
vždy také zohledňovala požadavky drob-
nějších zemědělců, kteří neodmyslitelně 
patří na český venkov a spoluvytváří ko-
lorit české vesnice,“ uvedl ministr Gan-
dalovič.

Gandalovič jednal se soukromými zemědělci o situaci na trhu s mlékem

„Cenu biopotravin je nutné chápat ja-
ko přirozený regulační mechanismus roz-
voje trhu s biopotravinami, který je dán 
tím, že ne všichni spotřebitelé si uvědo-
mují výhody ekozemědělství a jeho vý-
robků a nejsou ochotni vyšší cenu zapla-
tit. Rozvoj trhu s biopotravinami bude 

postupný a biopotraviny budou vždy al-
ternativní nabídkou vedle potravin běž-
ných,“ sdělil náměstek ministra země-
dělství Jiří Urban. 

Spotřebitelé podle průzkumu nejví-
ce kupují mléčné biovýrobky, pečivo, 
ovoce a zeleninu. Pokud v roce 2006 

znalo ve svém okolí prodejce biopo-
travin pouze 22 % spotřebitelů, v sou-
časné době je to již 74 %! Stejně tak 
v roce 2006 znalo ve svém okolí eko-
farmáře pouze 6 % spotřebitelů, v sou-
časné době je to 15 %.

Ministr zemědělství Petr Ganda-
lovič odvolal 6. ledna 2008 z funk-
ce generálního ředitele Povodí Od-
ry, s. p., Ing. Pavla Schneidera. 

Novým generálním ředitelem Povodí 
Odry, kterého jmenoval k 7. lednu mi-
nistr zemědělství, bude Ing. Ivan Pospí-
šil, který byl v letech 2001–2005 gene-
rálním ředitelem Povodí Moravy, s. p. 
Do funkce přichází z pozice poradce 
ministra financí.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Povodí Odry 
má nového 
ředitele

Ministr Gandalovič vyjednal s obchodními řetězci 
podporu českého mléka a potravin

Ministr zemědělství Petr 
Gandalovič inicioval schůzku 
s významnými obchodními ře-
tězci na českém trhu. Hlavní-
mi tématy byla podpora čes-
kého mléka a ostatních potra-
vin z domácí produkce. Dalším
bodem jednání byla problema-
tika zákona o významné tržní 
síle.

Jednání se zúčastnili zástupci Sva-
zu obchodu a cestovního ruchu (SO-
CR ČR), prezident SOCR ČR Zde-

něk Juračka a představitelé maloob-
chodních řetězců a členských firem 
SOCR ČR AHOLD, BILLA, GLO-
BUS, MAKRO, SPAR, TESCO 
a spotřebních družstev.

Obchodníci ministrovi garantova-
li, že dlouhodobě je více než 90 % 
mlékárenských výrobků od českých 
dodavatelů. Ministr vyjádřil připra-
venost k jednání o konkrétních mož-
nostech, které podpoří přítomnost 
a odbyt výrobků českých farmářů 
a potravinářů na pultech obchodů. 
I v době, kdy se často zmiňuje eko-

nomická krize, je spotřeba mléčných 
výrobků v České republice stabilní. 
Obchodníci rovněž doložili na zá-
kladě oficiálních čísel Českého sta-
tistického úřadu a jejich poslední-
ho vývoje, že výše průměrné marže 
u mléčných výrobků nevykazuje vý-
znamné výkyvy, které by měly nega-
tivní vliv na ekonomiku domácích 
producentů. 

Další jednání vedené minister-
stvem budou směřovat k vyšší pod-
poře krajových výrobků a potravin 
pod značkou Klasa. 

Při projednání připomínek k zá-
konu o významné tržní síle se obě 
strany shodly na tom, že je stá-
vající návrh zákona z pera po-
slanců Haška, Zgarby, Novasada 
a dalších ohrožením pro postave-
ní malých a středních podnikate-
lů. Zástupci maloobchodu podpo-
rují stanovisko vlády ČR mj. pře-
devším v tom, že je nutné nejdříve
využívat platnou, resp. připravova-
nou (např. zákon o cenách) práv-
ní úpravu před přijímáním dalších 
zákonů.
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IREKS ENZYMA s. r. o., lídr trhu s pekařskými suro-
vinami, rozšiřuje svůj sortiment pekařských náplní 
a uvádí novinku: slané náplně MELLA*PRIM.

Tržní prostředí vyžaduje inovace a nápady. V potravi-
nářství jsou to zejména nové chutě a tvary potravin, v pe-
kařském oboru pak inovované nebo neobvyklé druhy pe-
čiva. Příkladem aktuálního trendu jsou především snacky, 
tedy snackové pečivo. Tyto výrobky se postupně začleňu-
jí do nabídky specializovaných pekařství a pro mnoho li-
dí se stávají zdravější alternativou klasického fast foodu. 
A to zejména tehdy, jsou-li vyrobeny z kvalitních cereál-
ních surovin. Snacky jsou konzumovány buď jako svači-
na nebo lehký oběd, často jsou také kombinovány s čer-
stvou zeleninou nebo zeleninovými saláty. Jejich tvary 
a pestrost nabídky záleží na fantazii a umu pekaře. 

Nyní je možné rozšířit nabídku snackového pečiva po-

užitím nových náplní MELLA*PRIM, a to v těchto příchu-
tích: niva, čabajka, brokolice a bolognese. Pekařům 
se s nimi pracuje velmi jednoduše, protože jsou termo-
stabilní, tzn., že nevytékají z výrobků. Spotřebitelé oce-
ňují jejich jemnou a pro použitý druh typickou chuť. 
Jsou vyrobeny z velmi kvalitních ingrediencí bez kon-
zervačních látek, které nejsou z výživového hlediska do-

poručovány. Častými konzumenty snacků je školní mlá-
dež a studenti, což byl jeden z důvodů, proč byl při jejich 
vývoji kladen zvýšený apel na výběr zdravých surovin.

Snackové pečivo v kombinaci s kvalitní zeleninovou 
oblohou je jednou z možností chutného a odlehčené-
ho chuťového požitku. Snacky jsou radostí i pro vegeta-
riány. Za námi jsou tedy časy neodlehčených fast foodů 
jako jediného prostředku k zahnání hladu.

Obchodní a technologický tým společnosti IREKS
ENZYMA vám přeje dobrou chuť.

IREKS ENZYMA s. r. o.
Kšírova 257
619 00 Brno
www.ireks-enzyma.cz
www.vitalfi t.cz

Listový slaný štrůdl
s náplní bolognese

Pečivo s vlákninou a s náplní čabajka a niva

Focaccia s rajčaty a s olivami

Focaccia kulaté

Slaná palačinka s náplní niva v těstě naplněná zeleninou

Brokolicová náplň zavinutá v croissantu

Plundrový pletenec 
naplněný brokolicí

Snacky jsou „in“

CHARAKTERISTIKA
SPOLEČNOSTI

 
Firma Mlýn Havlíčkův Brod, spol. 

s r. o., byla založena v roce 1994 jako 
rodinný podnik, navazující na sto-
padesátiletou tradici havlíčkobrod-
ského mlýna. 

 Výrobní fi lozofi í je zásada věnovat 
maximální péči nákupu kvalitní su-
roviny, přísnému dodržování výrob-
ních postupů spojené s udržováním 
maximální možné hygieny výroby.

 Obchodní strategií je bezchybné 
dodávání kvalitní značkové mouky 
obchodním partnerům.

 K dosažení těchto cílů byly usku-
tečněny solidní investice do výrob-
ního zařízení, laboratoře a autodo-
pravy.

 Mlýn Havlíčkův Brod má certifi -
kován systém kritických bodů ve vý-
robě a produkuje výrobky dle ISO 
9001.

Mlýn Havlíčkův Brod, s. r. o.,  Na Valech 137,  580 40 Havlíčkův Brod,  tel.: 569 433 505,  fax: 569 425 378,  e-mail: mlynhb@mlynhb.cz

 CHARAKTERISTIKA
VÝROBKŮ

Mouky z Mlýna Havlíčkův Brod 
jsou vyráběny z kvalitních pšenic na 
moderní mlýnské technologii.

Všechny suroviny i výrobky jsou 
důsledně několikastupňově kontro-
lovány v dobře vybavené laboratoři. 

Výsledkem jsou kvalitní mouky, 
které jsou dodávány prakticky bez 
reklamací náročným zákazníkům, 
včetně významných obchodních ře-
tězců.

Použití produktů z Mlýna Havlíč-
kův Brod je široké. Zahrnuje širokou 
škálu pekařských, těstárenských a ji-
ných potravinářských výrobků.

DRUHY VÝROBKŮ: 

� Pšeničná krupice hrubá
� Pšeničná krupice jemná
� Pšeničná mouka hrubá
� Pšeničná mouka polohrubá
� Pšeničná mouka hladká světlá
� Pšeničná mouka hladká polosvětlá
� Pšeničná mouka hladká chlebová
� Pšeničná mouka celozrnná hrubá
� Pšeničné otruby speciální
� Pšeničné klíčky

Výrobky, jsou distribuovány buď 
v cisternách, nebo v pytlích (á 15,10,50 
kg), nebo ve spotřebitelském balení
(á 1kg). Spotřebitelsky balené mouky 
jsou oceněny značkou KLASA.  

Mlýn Havlíčkův Brod, spol. s r. o., 
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Ministerstvo zemědělství po-
kračuje v intenzivních jednáních 
o řešení kritické situace v sekto-
ru mléka. 1. náměstek ministra ze-
mědělství Ivo Hlaváč jednal s pre-
zidentem Potravinářské komory ČR 
Miroslavem Tomanem o zeměděl-
ských prioritách a programu čes-
kého předsednictví, včetně aktu-
ální situace v odvětví mléka. Mi-
nistr Gandalovič se sešel také se 
zástupci obchodních řetězců. 

Jako předseda jednání rady ministrů 
v Bruselu je ministr připraven poskyt-
nout tématu odpovídající prostor.

Situaci na trhu s mlékem ministr 
Gandalovič od počátku označuje za 
velmi vážnou, proto se ji snaží řešit už 
od poloviny prosince. Ministr Ganda-

lovič se setkal se zástupci Agrární ko-
mory, České asociace soukromého ze-
mědělství, ale také se zástupci zpraco-
vatelů a obchodních řetězců, kteří na 
jednání potvrdili ochotu a připravenost 
k projednání konkrétních návrhů, kte-
ré by zvýšily prodej či prodejnost mléč-
ných výrobků, a pomohly tak řešit stá-
vající odbytovou krizi v tomto sorti-
mentu na českém trhu. Další jednání 
probíhají nebo budou následovat, a to 
na úrovni ministra i jeho náměstků. 
O vážnosti situace také ministr Ganda-
lovič informoval eurokomisařku Mari-
ann Fischer Boel na zasedání Evropské 
komise v Praze 7. ledna. 

„Jako předsednická země chceme dát 
jednáním o situaci v mléčném sektoru 
maximální prostor a pozornost na jed-
nání rady ministrů v Bruselu 19. ledna. 

Vzhledem k závažnosti celé problematiky 
předpokládáme, že některá z členských 
zemí EU téma podpory sektoru otevře,“ 
uvedl ministr Gandalovič.

„Jsem rád, že se jednání o situa-
ci v mléčném sektoru dostane v Bruse-
lu zasloužené pozornosti, a doufám, že 
ministr Gandalovič bude mít na zřeteli 
zájmy zpracovatelů,“ podotkl prezident 
Toman.

MZe v uplynulých dnech už ozná-
milo konkrétní kroky a nástroje, které 
by měly přispět k řešení. „Prostřednic-
tvím Podpůrného a garančního lesnické-
ho a rolnického fondu připravuje minis-
terstvo zemědělství finanční pomoc pro 
zemědělce ve výši 300 milionů korun na 
podporu národních garančních progra-
mů,“ doplnil 1. náměstek Ivo Hlaváč.

MZe dělá pro podporu mléčného sektoru maximum

Novým předsedou výkonného 
výboru Pozemkového fondu ČR 
(PF ČR) se k 6. lednu stal Bc. 
Radim Zika. Na dnešním jednání 
o tom rozhodlo presidium PF ČR 
poté, co přijalo rezignaci stávají-
cího předsedy Ing. Pavla Brandla. 

Ten se rozhodl rezignovat z osob-
ních důvodů.

„Práce Pavla Brandla si velice vážím 
a jsem rád, že zůstává v předsednictvu 
fondu. Věřím, že personální změny pove-
dou k dobrému fungování Pozemkového 

fondu ČR,“ uvedl ministr zemědělství 
Petr Gandalovič.

Ing. Pavel Brandl se totiž podle je-
ho slov vrací zpět na post 2. místopřed-
sedy fondu a vystřídá Ing. Květoslavu 
Brátovou, kterou presidium pověřilo 
vedením sekce restitucí. Stávající ve-

doucí sekce restitucí Ing. Václav Krejčí 
své působení ve funkci člena výkonné-
ho výboru končí.

Bc. Radim Zika (1970) působil od 
roku 2000 jako člen rady Liberecké-
ho kraje pro životní prostředí a země-
dělství. Od roku 2004 byl náměstkem 

hejtmana Libereckého kraje, pověře-
ný vedením resortu rozvoje venkova, 
zemědělství, životního prostředí a in-
formatiky. V letech 2002–2008 zastá-
val post předsedy Komise pro životní 
prostředí a zemědělství Asociace kra-
jů ČR. 

Novým předsedou výkonného výboru Pozemkového fondu ČR je Radim Zika

Kabinet na svém zasedání 5. led-
na 2009 odsouhlasil návrh novely 
zákona, který umožní převést mi-
liardu korun na dorovnání přímých 
plateb zemědělcům. Peníze by měl 
stát vzít z příjmů Pozemkového fon-
du ČR.

Jedná se o poslanecký návrh novely, 
která získala v listopadu loňského ro-
ku v zemědělském výboru sněmovny 
podporu napříč politickým spektrem. 
Již před tím se na uvolnění prostřed-
ků z PF ČR na dorovnání přímých 
plateb dohodli premiér Mirek Topolá-
nek, ministr zemědělství Petr Ganda-

lovič a náměstek ministra financí Edu-
ard Janota se zástupci profesních ze-
mědělských sdružení. 

„Dnešní rozhodnutí kabinetu nava-
zuje na krok z poloviny prosince loň-
ského roku, kdy vláda podpořila převod
1,1 miliardy korun z rezervních fondů 
ministerstva zemědělství a vládní roz-

počtové rezervy do resortu zemědělství. 
Část z této sumy je rovněž určena na 
dorovnání přímých plateb. Plníme tím 
další část slibu, že se pokusíme zmírnit 
dopady škrtů v návrhu státního rozpoč-
tu na letošní rok,“ uvedl ministr země-
dělství Petr Gandalovič.

Návrh by měl být podle ministra 

v dolní komoře projednán již v prv-
ním čtení v tzv. zkráceném řízení. 
Celkem by přímé platby v roce 2009 
měly dosáhnout úrovně 90 procent 
ve vztahu k původním členským stá-
tům EU. 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Další miliarda na dorovnání přímých plateb půjde z Pozemkového fondu ČR

K 1. 1. 2009 jmenoval ministr 
zemědělství Petr Gandalovič ge-
nerálním ředitelem s. p. Lesy ČR 
(LČR) Svatopluka Sýkoru. Sýkora 
dosud působil jako správní ředi-
tel LČR.

„Chci zachovat kontinuitu řízení Le-
sů České republiky, a proto jsem jme-
noval generálním ředitelem Svatopluka 
Sýkoru, který se manažersky osvědčil 
jako správní ředitel. Dosavadní ředi-
tel Jiří Novák bude působit na minis-
terstvu na pozici náměstka úseku les-

ního hospodářství,“ řekl ministr země-
dělství Petr Gandalovič. Dosavadní 
ředitel Jiří Novák působí na Minis-
terstvu zemědělství na pozici náměst-
ka úseku lesního hospodářství od
1. 1. 2009.

„Jmenováním do funkce jsem samo-

zřejmě potěšen. I když díky řadě mě-
síců dosavadního působení v podniku 
nepotřebuji žádnou dobu na seznáme-
ní s ním, musím teď několik dní věno-
vat nezbytné operativě související s pře-
vzetím funkce. Poté budu připraven po-
drobněji prezentovat své záměry,“ řekl 

ke jmenování nový generální ředitel 
LČR Svatopluk Sýkora.

Ing. Svatopluk Sýkora (1955) vystu-
doval ČVUT. Působil na ředitelských 
pozicích například ve společnostech 
ČS reality, BENZINA, ALIACHEM, 
AGROPOL a řadě dalších.

Ředitelem Lesů ČR byl jmenován Svatopluk Sýkora

Velké Meziříčí (fk) – Dne 27. led-
na 2009 se uskutečnilo v mlékárně 
společnosti Lacrum Velké Meziříčí 
pracovní setkání odborníků ekolo-
gického zemědělství, výroby biopo-
travin a vědecké a univerzitní fron-
ty k problematice „biosýry“. Vzor-
ným a odborně zdatným hostitelem 
byl jednatel společnosti Lacrum 
Velké Meziříčí, s. r. o., pan Karel 
Quast.

Odborné zastoupení této akce bylo 
vskutku na vysoké úrovni. Za minister-
stvo zemědělství to byl Ing. Jiří Urban, 
náměstek ministra, a Ing. Martin Leibl,
Ph.D., za Univerzitu Tomáše Bati ve 
Zlíně její rektor prof. Ing. Ignác Hoza, 
CSc., a doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D., dále 
byli přítomni experti na ekologické ze-
mědělství Ing. Roman Rozsypal a Prof. 
Dr. Josef Dlouhý, za Akreditované la-
boratoře Kroměříž MVDr. Jan Šotola 

a MVDr. Ladislav Šiška a za výrobce 
ekologického mléka pan Rudolf Kropá-
ček z farmy Nelepeč-Žernůvka. 

Na programu jednání byly přede-
vším otázky týkající se kvalitativních 
rozdílů mezi sýry „bio“ a „nebio“ a hle-
dání cest směřujících ke vhodným ana-
lytickým metodám na vědecké bázi. 
Dále byl podán všemi přítomnými je-
jich názor na problematiku výroby mlé-
ka z ekologických chovů a také odbor-

ná stanoviska podmiňující jejich rozvoj 
a především náměty na další spotřebu 
biopotravin na bázi mléka. V této ob-
lasti má prim právě mlékárna Lacrum 
Velké Meziříčí, která chystá i další vý-
robkové novinky a jejíž nynější podíl 
biovýrobků-sýrů, činí 10% podíl z cel-
kové výroby. A co je podstatné, velmi 
korektně a příkladně spolupracuje s do-
davateli mléčné suroviny. Velmi pod-
nětná byla i prohlídka výrobního závo-

du a pak také prohlídka ekofarmy Ru-
dolfa Kropáčka.

Toto pracovní setkání odborníků na 
ekologické zemědělství a biopotraviny 
bylo opravdu zdařilé. A k tomu velmi 
aktuální. Neboť i vedení resortu země-
dělství hledá nyní veškeré cesty smě-
řující k umístění mléka od zemědělců. 
A jednou z cest pro tento rozvoj je prá-
vě přechod z konvenční výroby syrové-
ho kravského mléka na ekologickou. 

Bio akce v mlékárně Lacrum Velké Meziříčí

Zleva: prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Ka-
rel Quast, jednatel společnosti Lacrum Velké Meziříčí, s. r. o., Ing. Martin Leibl, 
Ph.D., z MZe, Ing. Jiří Urban, náměstek ministra zemědělství, a MVDr. Dita Sou-
čková, Lacrum Velké Meziříčí Pohled na balicí linku sýrů Bio Pohled na práci při výrobě sýrů – eidamské cihly Bio po vylisování
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Společný projekt Ministerstva 
zemědělství a Veterinární a farma-
ceutické univerzity Brno nazvaný 
„Jednotné školení inspektorů pro 
zvýšení bezpečnosti potravin II“
byl realizován v měsících říjnu
a listopadu roku 2008 a jednalo 
se o druhou etapu školení. První 
školení inspektorů orgánů státní-
ho dozoru koordinovaných Minis-

Jednotné školení inspektorů ve Skalském Dvoře
vu pro státní kontrolu veterinárních bi-
opreparátů a léčiv.

Odborný program zahrnoval vše-
obecný přehled o legislativě EU a legis-
lativní předpisy Společenství ve vztahu 
ke krmivovému a potravinovému prá-
vu, úřednímu systému vydávání certifi-
kátů, pohotovostním plánům pro přípa-
dy mimořádných situací, včetně komu-
nikace mezi členskými státy a Komisí, 
právním krokům a právním aspektům 
úředních kontrol, welfaru zvířat.

Školení bylo realizováno v pláno-
vaném rozsahu, a to zásluhou peč-
livé přípravy lektorů i aktivního pří-
stupu účastníků školení. Akci zahájil 
krátkou prezentací vedoucí oddělení 
bezpečnosti potravin MZe Ing. Mi-
roslav Elčkner, který objasnil důvo-
dy a význam školení. Odbornou část 
programu koordinoval MVDr. Mirko 
Treu, CSc., a Ing. Jindra Španihelo-
vá, Ph.D., z Institutu celoživotního 
vzdělávání a informatiky Veterinár-
ní a farmaceutické univerzity Brno.
Přítomní vysoce hodnotili přednáš-
ky pana prof. Ing. Ladislava Zemana, 
CSc., z Mendelovy zemědělské a les-
nické univerzity a prof. MVDr. Al-

freda Hery, CSc., z Ústavu pro stát-
ní kontrolu veterinárních bioprepará-
tů a léčiv.

Vhodně zvolené bylo prostředí hote-
lu Skalský Dvůr, který nabídl prostorný 
jednací sál, komfortní ubytování, včet-
ně stravování, a vstřícný personál. 

Chtěli bychom poděkovat účastní-
kům školení za ukázněný přístup k ča-
sovému programu konference tak, že 

všechny plánované body programu by-
ly beze zbytku realizovány.

Myslíme si, že účastníci konference 
odjížděli ze Skalského Dvora s dobrým 
pocitem odborně i společensky využité-
ho času. Inspektoři se letos mohou tě-
šit na opakování cyklu školení.

Ing. Ivana Lepešková,
MZe, oddělení bezpečnosti potravin 

koordinátorka školení

terstvem zemědělství se odehrá-
lo v roce 2007. Obdobná školení 
jsou prováděna v členských ze-
mích Evropské unie s cílem rea-
lizovat kontroly jednotnějším, ob-
jektivnějším a přiměřenějším způ-
sobem. Smyslem těchto školení je 
posílit ochranu spotřebitele, zdra-
ví a pohodu zvířat a zdraví rostlin, 
obchod s bezpečnými potravinami 
a rovný obchod se třetími zeměmi, 
zejména s rozvojovými. 

Jednotné povinné školení organizuje 
oddělení bezpečnosti potravin Minis-
terstva zemědělství podle požadavku 
nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004 
o úředních kontrolách za účelem ově-
řování dodržování právních předpisů 
týkajících se potravin a krmiv a pravi-
del o zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínkách zvířat.

Celkem bylo ve třech turnusech pro-
školeno 269 pracovníků z Ústředního 
kontrolního a zkušebního ústavu země-
dělského, Státní rostlinolékařské sprá-
vy, Státní veterinární správy ČR, Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce, 
České plemenářské inspekce a z Ústa-

Pohled za předsednický stůl Účastníci školení

Ministerstvo zemědělství ČR
Českomoravský svaz mlékárenský

Ústav technologie mléka
a tuků VŠCHT, Praha

V Y H L A Š U J Í
7 .  R O Č N Í K  S O U T Ě Ž E

„Mlékárenský 
výrobek roku 

2009“

I. PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKU

Do hodnocení „Mlékárenský výrobek roku 2009“ mohou výrobní 
společnosti přihlásit výrobky, které byly uvedeny na trh v období od
1. dubna 2008 do 31. března 2009. Výrobky mohou být přihlá-
šeny v těchto kategoriích: 

�  tekuté výrobky (mléka, smetanové
výrobky),

�  jogurty a zakysané výrobky včetně mléčných nápojů,
� másla,
� tvarohy a tvarohové výrobky,
� sýry přírodní,
� sýry tavené,
� speciality (např. pudinky aj.).

Za nový výrobek je považován mlékárenský produkt, který byl 
nově vyvinut nebo u něj byla změněna receptura nebo tech-
nologie výroby, vzhled, anebo je prodáván ve výrazně změně-
ném obalu. Výrobek musí být vyroben na území ČR. Každá 
společnost může přihlásit více výrobků. Přihlášky budou za-
sílány na adresu:

Českomoravský svaz mlékárenský
V Olšinách 75, 100 00 Praha 10. 

V přihlášce bude uveden název výrobku, kategorie, do které 
je přihlašován, popis a charakteristika výrobku, datum uve-
dení na trh, rozšířenost v obchodní síti, případně prodaný 
objem a podíl na trhu.

II. HODNOCENÍ
Výrobky budou hodnoceny komisí nezávislých odborní-
ků a zástupců pořadatelů. Odborným garantem je VŠCHT, 
Ústav technologie mléka a tuků a Ústav chemie a analýzy 
potravin. Organizátor akce sdělí přihlášeným firmám data 
a podmínky pro předání vzorků k hodnocení. Za každý výro-
bek uhradí výrobce správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Titul „Mlékárenský výrobek roku 2009“ bude udělen v ka-
tegoriích, kde budou hodnoceny minimálně tři přihlášené 
výrobky. Pořadatelé si vyhrazují právo podle počtu přihláše-
ných výrobků ně které kategorie sloučit nebo zrušit.

POZOR!
TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

DO 31. 3. 2009.
 

III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Mlékárenské výrobky roku budou vyhlášeny na akci „Světo-
vý den mléka“ 26. května 2009. Oceněným výrobcům předá 
diplomy ministr zemědělství České republiky.

Přihlášky budou rozeslány
všem mlékárenským společnostem v ČR.

Informace a přihlášky si můžete vyžádat
také u organizátora akce

Ing. Jiřího Kopáčka
mobil 602 271 315

e-mail: jkopacek@cheesespectrum.cz

Laktos, a. s. Praha získal 2. místo v Anketě o nejlepší sýrovou etiketu roku 2008 pro tyto výrobky:
Salátový

MIX
MIX

párty
nakládaný

CAMEMBERT

www.laktos.cz

V Y H L A Š U J Í
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České mlékařství... Podíváme-li se 
na vývoj v posledních řekněme deseti 
letech, vidíme ve všech hlavních uka-
zatelích, tj. dojivosti krav, počtu dojnic, 
množství vyrobeného mléka, množství 

zpracovaného mléka v mlékárnách, 
spotřeby mléka českou populací i ce-
nové hladině, prakticky stálý stav, kte-
rý lze graficky popsat konstantní přím-
kou v čase. Přes výkyvy v průběhu ro-

Jak se mlékárenského průmyslu v České republice týká světová hospodářská krize

ZASEDÁNÍ ČESKÉHO KOMITÉTU MEZINÁRODNÍ MLÉKAŘSKÉ FEDERACE

JAK SE ČESKÉ MLÉKAŘSTVÍ
VYROVNÁ S FINANČNÍ KRIZÍ?

Otevřete-li dnes noviny, dívá se na vás z hlav-
ních titulků krize. Nejde však ani tak o skuteč-
nou krizi, ale o krizi důvěry, která se sama ži-
ví rozšiřováním paniky. Tím se stává skutečnou 
a o to hůř se s ní vyrovnáváme, protože její roz-
sah není znám. Sleduji se znepokojením snahu 
hasit rozšiřující se požár benzinem, jak to děla-
jí v některých velkých státech EU a v USA a jak 
nám to doporučují naši levicoví politici. Připo-
mínám si prvního československého ministra fi-

nancí Aloise Rašína, který věřil v očistný účinek krizí. Dnes ho skloňuje-
me ve všech pádech a pojmenováváme po něm náměstí, ale jeho odka-
zem se moc neřídíme.

ku se roční průměr nemění. V případě 
českého (ale v zásadě i světového) mlé-
kařství se tedy jedná o velmi stabilní 
odvětví, jehož vývoj lze i do budouc-
na předvídat, protože klíčový ukazatel, 
spotřeba mléka a mlékárenských výrob-
ků českou populací, se nijak dramatic-
ky nemění – není k tomu žádný vněj-
ší (extrémní nedostatek na trhu a s tím 
spojené zvýšení cen, úhyn stád ve světě, 
pád meteoritu) ani vnitřní (změna čes-
kého stravování, módní trendy pít ne-
bo nepít mléko) důvod. Lze tedy před-
pokládat, že i přes vliv změny vstupů 
do systému (ceny energií, úvěrů, dema-
gogie agrárních organizací ohledně cen 
syrového mléka atp.) nebude mít sou-
časná virtuální ani skutečná krize dra-
matický vliv na vývoj výroby a zpraco-
vání mléka v České republice.

JAK VIDÍTE STAV LIBERÁLNÍ 
EKONOMIKY A ÚROVEŇ 

REGULACE V MLÉKÁRENSKÉM 
SEKTORU?

Jsem přesvědčeným stoupencem zá-
sad, které popsal Hayek ve své knize 
Cesta k nevolnictví. Mám možnost po-
rovnávat stav oboru výroby a zpracová-
ní mléka v podmínkách centrálně říze-
né ekonomiky a současné relativně libe-
rální ekonomiky tržní. Nevidět úspěchy, 
kterých dosáhlo české hospodářství od 
zavedení tržní ekonomiky, může jen sle-
pý. I když je v sektoru zemědělství dí-
ky tzv. regulacím, které jen brzdí rozvoj, 
tržní prostředí hodně narušeno, přesto 
v zásadě existuje a profitujeme z něho 
všichni, farmáři i zpracovatelé mléka, 
a hlavně ovšem spotřebitel-zákazník, 
a to jsme my všichni.

Se znepokojením vždy vystupuji pro-

ti dalším snahám naše neúplné (v země-
dělství) tržní prostředí dále omezovat 
(eufemisticky se tomu říká regulace ne-
bo ochrana trhu) v zájmu krátkodobých 
efektů na úkor budoucnosti. Bohužel, 
aparát EU, který nezažil podmínky cent-
rálně plánované ekonomiky, je často jed-
ním z intelektuálních i reálných zdrojů 
nejrůznějších omezení volného trhu. 

Často se kritizuje tzv. divoká priva-
tizace mlékárenského průmyslu počát-
kem devadesátých let. Jsem přesvěd-
čen, že právě tato zvolená metoda rych-
lé privatizace měla kladný vliv na rozvoj 
mlékařství v dalších letech.

Jednoznačně zastávám myšlenku, 
že pro další rozvoj českého mlékařství 
je nezbytná otevřená tržní ekonomika, 
svázaná omezeními jen ve zcela nezbyt-
né míře (od nezbytné míry jsme se hod-
ně vzdálili).  Ing. Oldřich Obermaier

Klatovy (li) – Šumavský masokom-
binát Klatovy, který od počátku roku 
převzala plzeňská firma SPIN Plus, 
pokračuje v plné výrobě bez přeru-
šení provozu. Druhý největší zpraco-
vatel masa v kraji, který v listopadu 
rozdal výpovědi téměř všem 184 za-
městnancům, obnovil smlouvy s roz-
hodující většinou z 200 lidí, které 
převzal nový provozovatel. Chce ob-
novit smlouvy se všemi dodavateli 
a do 14 dnů s odběrateli. Uvedl to 
staronový ředitel David Bednář. 

„S lidmi jsme uzavřeli smlouvy za 
stejných podmínek, jaké měli dříve. 

Jsou na dobu neurčitou bez zkušeb-
ní doby,“ dodal. Firma má navíc zá-
jem přijmout další pracovníky z obo-
ru masné výroby. 

„Pokud by podnik koncem roku 
2008 skončil, jak se původně oznámi-
lo, byl by to pro nás obrovský problém. 
V regionu bychom neměli kam nastou-
pit,“ řekla mistrová z expedice Božena 
Behenská. Podle ní jsou v masokom-
binátu, fungujícím 30 let, zaměstnány 
z poloviny ženy. Většina lidí je střed-
ního věku a v regionu by práci těžko 
hledali. 

SPIN Plus ze skupiny SPIN Plzeň, 
a. s., už koncem minulého roku pode-

psal s firmou Xavergen smlouvu o pro-
nájmu movitého i nemovitého majet-
ku. „Výroba pokračuje od 2. ledna 
v nezměněném rozsahu,“ řekl maji-
tel SPIN Jaroslav Komora. SPIN zá-
roveň s Xavergenem podepsal smlou-
vu o budoucí kupní smlouvě. Po pro-
vedené analýze podniku se do konce 
roku 2009 rozhodne, zda masokombi-
nát odkoupí. Xavergen se ve smlouvě 
o podnájmu zavázal, že dostojí všem 
dřívějším závazkům. SPIN si pronajal 
čistý podnik bez dluhů a může využí-
vat všechny obchodní značky. 

„Bylo uděleno krajskou veterinární 
správou dočasné schválení o registra-

ci klatovské porážky i výroby,“ uvedl 
Bednář. Po třech měsících provedou 
veterináři audit podniku, který podle 
obchodní ředitelky Kamily Heppové 
produkuje 150 druhů masných výrob-
ků a dodává je do maloobchodních 
sítí po celých Čechách. „Klatovské 
uzeniny mají nejen v regionu vyhlá-
šenou velmi dobrou pověst i tradici,“
řekla ekonomická ředitelka Dita Por-
tová. 

V masokombinátu zůstává celý sou-
časný management. „První čtvrtletí bu-
de probíhat konsolidace obchodních 
vztahů, ale máme zájem rozšířit výro-
bu, aby byla kapacita podniku plně vy-

užita,“ řekl Bednář. V prvních dnech 
firma zpracovává hlavně prasata ze SP 
Poběžovice, jednoho z největších cho-
vatelů vepřů v kraji, který patří do sku-
piny SPIN. „Budeme spokojeni, pokud 
vedení a nový provozovatel dodrží vše, 
co dnes slíbili,“ řekl Jan Dolák z doda-
vatelské firmy CRV Plzeň. 

Šumavský masokombinát, po Schnei-
deru Plzeň druhý největší zpracova-
tel masa na západě Čech, měl ukon-
čit výrobu v lednu. Mělo v něm zůstat 
jen 22 lidí, 184 dostalo výpovědi. Jde 
o posledního velkého západočeského 
zpracovatele, který fungoval před ro-
kem 1989. 

SPIN Plzeň převzal klatovský masokombinát

„Zaznamenali jsme nárůst pro-
deje u stávajících zákazníků v Če-
chách. Ještě rychleji nám rostl ex-
port na Slovensko a také do Maďar-
ska,“ vysvětlil. Firma, která se dosud 
více zaměřovala na odběratele v re-
gionu Moravy, ale loni navíc získala 
i nové zákazníky v severních, západ-
ních a jižních Čechách. 

Na hospodářských výsledcích se 

podle něj pozitivně projevilo i roz-
šiřování sítě podnikových prodejen. 
Těch nyní MP Krásno provozuje cel-
kem 15. Jejich počet společnost z Va-
lašského Meziříčí rozšiřuje pravidel-
ně, předloni na podzim například 
odkoupila od firmy Milkagro síť pro-
dejen bývalého ostravského Maso-
kombinátu Martinov. 

MP Krásno se podle Kváče chystá 

letos více zaměřit na produkci trvan-
livých salámů. Z toho důvodu předlo-
ni také část ostravského masokombi-
nátu koupila. „Chceme se především 
soustředit na to, abychom v Martino-
vě rozjeli standardní výrobu trvan-
livých salámů. Stávající sortiment 
chceme letos rozšířit i o několik no-
vinek,“ vysvětlil. 

Akciová společnost MP Krás-
no navazuje na tradici firmy Masný 
průmysl Krásno, spol. s r. o., která 
vznikla v roce 1993 privatizací. V ro-
ce 2004 obě firmy fúzovaly, důvo-
dem byla především změna právní 
formy. V předloňském roce valašsko-
meziříčská společnost zaměstnávala 
v průměru 490 lidí. Její základní ka-
pitál činí 150 milionů korun. 

MP Krásno čeká vyšší tržby

Praha (red) – Dne 29. ledna 2009 
se konalo výroční zasedání České-
ho komitétu Mezinárodní mlékař-
ské federace (IDF). Na jednání byli 
přítomni prakticky všichni pracov-
níci z mlékárenského a potravinář-
ského sektoru zainteresování na 
činnosti Komitétu, který zajišťuje 
styk českého a mezinárodního vě-
deckého prostředí s cílem urych-
lení technicko-technologického 
a ekonomického rozvoje mlékařství 
doma i ve světě.

Úvodní slovo měl Ing. Oldřich Ober-
maier, tajemník Komitétu. Stručně shr-
nul historii a současnou situaci této or-
ganizace, její postavení a činnost v pod-
mínkách mlékařství v České republice. 
Zatímco v sedmdesátých a osmdesá-
tých letech minulého století byla spo-
lupráce tehdejšího československého 
odborného prostředí se světovým mlé-
kařstvím dosti široká a úspěšná a zajiš-
ťovala jeden z mála kontaktů v tehdej-
ší době na světový vývoj, po revoluci 
došlo vlivem jiných starostí k útlumu 
spolupráce, což prakticky i vzhledem 
k omezenému počtu odborných praco-

višť a dosud nedokončené koncentraci 
mlékárenského průmyslu trvá dodnes. 
Nicméně Komitét byl převeden z orga-
nizace původně financované státem na 
organizaci schopnou samofinancová-
ní, našel novou formu účinné spoluprá-
ce s Mezinárodní mlékařskou federa-
cí a je opět živou organizací. I přes to 
lze současný stav označit spíše jen jako 
schopnost udržování kontaktů s odbor-
ným světovým milieu, což však již dnes 
nestačí. Do dalšího období bude nutná 
nová aktivita s efektivními přínosy pro 
naše mlékařství. Komitét se proto za-
mýšlí nad novými přístupy a ze svých 
řad chce také vytipovat nového energic-
kého tajemníka této významné organi-
zace, který by do budoucna nahradil 
ing. Obermaiera. Ten zmíněnou funkci 
zastává již od roku 1977, a právě jemu 
je možné připsat zásluhy na tom, že ta-
to mlékařská organizace úspěšně přeži-
la i nedávné složité transformační ob-
dobí a pokračuje tak ve své dlouhodobé 
činnosti započaté již v roce 1922.

V průběhu zasedání byli přítomní 
stručně seznámeni s finanční situací 
Komitétu, která je transparentní a bez-
problémová.

Ing. Benešová z VÚM informova-
la o odborných publikacích IDF z po-
slední doby. Předseda komitétu Ing. Ji-
ří Kopáček, CSc., z ČMSM informoval 
podrobně a velmi fundovaně o posled-
ním světovém mlékárenském summitu 
IDF v Mexiko City a také o připravova-
ném výročním zasedání světové federa-
ce letos v září v Berlíně. Dále seznámil 
a ozřejmil fakta o současné situaci ve 
světovém mlékařství.

Přítomní vyslovili v zásadě sou-
hlas s hodnocením práce Komitétu 
a jednoznačně zdůraznili užitečnost 
členství v této prestižní mezinárod-
ní organizaci mlékařů. Z myšlenek 
vyslovených v diskuzi dále uvádíme: 
Spolupráce s IDF je užitečná pro ce-
lý obor, a to jak jeho zemědělskou, 
tak i zpracovatelskou část. Do práce 
Českého komitétu IDF bude proto žá-
doucí a nezbytné zapojit také domá-
cí zemědělské prostředí. Bohužel sou-
časný zpracovatelský průmysl pohlí-
ží dnes z řady důvodů na spolupráci 
s IDF často velmi rezervovaně. Změ-
nit tuto situaci je možné například lep-
ší informovaností odborné i laické ve-
řejnosti, účinnější publikací výsledků 

spolupráce a zveřejňováním odbor-
ných materiálů, kterými Komitét dis-
ponuje. Do budoucna bude také pro-
spěšné využívat Komitét více i jako fó-
rum k setkávání mlékařské veřejnosti 
a její všeobecné informovanosti. By-
lo dohodnuto, že o závěrech zasedá-

ní budou funkcionáři Komitétu infor-
movat mlékařskou veřejnost v odbor-
ném tisku a v rámci mlékárenského 
svazu a po letošním výročním zasedá-
ní v Berlíně seznámí odbornou veřej-
nost s perspektivami a novými forma-
mi spolupráce.

Výsledky ankety a nejlepší 
sýrovou etiketu roku 2008
Do ankety, kterou každoročně pořádá sekce sýrových 

etiket Klubu sběratelů kuriozit, byly zařazeny etikety, kte-
ré byly uvedeny na trh od října 2007 do září 2008. Celkem 
bylo zařazeno 107 etiket, ze kterých bylo vytvořeno 42 an-
ketních čísel. Hlasovalo se třemi způsoby – na Internetu, 
na dvou podzimních setkáních sběratelů a poštovním kolo-
váním ankety mezi sběrateli. Hlasovali nejenom sběratelé, 
ale možnosti hlasování využili i pracovníci mlékárenství.

Mlékárenské společnosti, jejichž etikety se umístily na prvních třech místech, 
obdrží originální diplom, který jim bude předán na setkání ke Světovému dni mlé-
ka v květnu.  Ladislav Likler

Valašské Meziříčí (Vsetínsko) (bo) – Společnost MP Krásno z Valaš-
ského Meziříčí na Vsetínsku, která se řadí k největším tuzemským pro-
ducentům masa a masných výrobků, očekává celkové tržby za loň-
ský rok přes 1,5 miliardy korun. Uvedl to obchodní ředitel firmy Pavel 
Kváč. Podobných výsledků podle něj firma dosáhla naposledy před sed-
mi lety. Předpokládanou výši zisku dosud odhadovat nechtěl. Předlo-
ni firma utržila asi 1,393 miliardy korun a vykázala zisk přes 38,5 mi-
lionu.

Pohled na účastníky zasedání při vystoupení Ing. Oldřicha Obermaiera, který ce-
lou akci řídil.

Hlasy ze všech způsobů hlasování stanovily toto pořadí:

Pořadí Anketní 
číslo

l. 38 Mlékárna Olešnice: etikety na sýr El Triolo a Sant Laurent

2. 41 Laktos, a. s., Praha: etikety na naložené sýry 

3. 13 Madeta a. s., České Budějovice: Tavený sýr Lipánek 
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Potravinářská společnost Pod-
ravka - Lagris a. s. zveřejnila před-
běžné výsledky za rok 2008. Po-
dle nich má za sebou další vel-
mi úspěšný rok. Celkové tržby 
společnosti překročily plán a do-
sáhly výše 905 mil. Kč. Vzrost-
ly tak meziročně o 5 procent. Na 
tržbách společnosti se kromě klí-
čových tuzemských prodejů znač-
kových výrobků Podravka a Lagris 
podílely i další aktivity jako ob-
chod se zemědělskými komodita-
mi, výroba privátních značek pro 
obchodní řetězce či úspěšně se 
rozvíjející export produktů značky 
Lagris do zemí střední a východ-
ní Evropy.

„Navzdory světové potravinové krizi 
jsme měli rekordní prodeje. To potvrzu-
je, že podniková strategie, kterou jsme 
zvolili, je správná. Na další rok máme 
velmi ambiciózní plán a letošní výsled-
ky dávají dobré výchozí podmínky pro 
jeho naplnění,“ komentoval výsledky 
Ing. Pavel Pichler, generální ředitel 
společnosti Podravka - Lagris a. s.

Největší podíl na celkových tržbách 
měl tradičně hlavní produkt z portfolia 
chorvatské mateřské společnosti, uni-
verzální kořenicí směs Podravka. Ta si 
ve své kategorii stále udržuje vedou-
cí pozici na tuzemském trhu (podle
MEMRB více než 56procentní trž-
ní podíl, měřeno v hodnotě) a těší se 
stálé přízni zákazníků. Společnost se 
v souladu se svou dlouhodobou stra-

tegií v loňském roce soustředila na 
zvýšení podpory prodeje této znač-
ky v jarní a podzimní kampani, kte-
rá konzumentům připomínala kromě 
klasického koření Podravka také spe-
ciální přísady s příchutěmi Pikant, 
Bylinky a Light, které se hodí nejen 
do polévek, ale na přípravu nejrůz-
nějších pokrmů, a podporují v po-
slední době vyhledávaný zdravý ži-
votní styl. 

Tahounem růstu společnosti by-
ly v minulém roce produkty znač-
ky Lagris, které zaznamenaly dy-
namický průběh prodejů a při-
spěly k velmi dobrým ročním 
výsledkům společnosti na tuzem-
ském trhu. Zejména rýže přinesla re-
kordní prodeje. Celkový prodej rýže
v objemu vzrostl o 12 procent v po-

rovnáním s loňským rokem. Prodeje 
rýže dosáhly svého maxima v měsíci 
květnu vlivem předzásobení zákazní-
ků díky rapidnímu růstu cen na komo-
ditních trzích způsobenému světovou 
potravinovou krizí. V druhé polovině 
roku přispěla k prodejům rýže úspěš-
ná podzimní BTL kampaň a tradič-
né silný konec roku. V druhé polovi-
ně roku zaznamenal vzestup i prodej 
luštěnin. 

Významnou součástí celkových pro-
dejů společnosti byl stejně jako v před-
cházejícím roce export na Slovensko. 
Současně se úspěšně rozvíjel prodej 
na dalších exportních trzích, zejmé-
na v Maďarsku a nově v Polsku, což 
je jeden z pilířů dlouhodobé strategie 
společnosti. 

Nárůst zaznamenala také produk-

ce privátních značek u rýže a luštěnin, 
která je přirozeným doplněním výro-
by značkových produktů a upevňuje 
vztahy s tuzemskými zákazníky. 

V příštím roce společnost plánu-
je další nárůst investic do podpo-
ry svých značek Podravka a Lagris. 
Hlavními cíli pro následující rok jsou 
upevnění pozice značek na tuzem-
ském trhu a další expanze na zahra-
ničních trzích. Letošní výsledky dá-
vají dobré výchozí podmínky pro je-
jich naplnění. 

Podrobnější informace o společnosti 
a produktech naleznete na www.pod-
ravka.cz.

Ing. Pavel Pichler
generální ředitel

Podravka-Lagris a. s.

Podravka - Lagris navzdory hospodářské krizi roste a upevňuje svou pozici na trhu
P Ř E D B Ě Ž N É  V Ý S L E D K Y  Z A  R O K  2 0 0 8  P Ř E D Č I L Y  O Č E K Á V Á N Í ,  S P O L E Č N O S T  U T R Ž I L A  T É M Ě Ř  M I L I A R D U

Pavel Pichler (40) je manažerem 
se zkušenostmi v mezinárodním 
managementu, které získal ve ve-
doucích světových společnostech. 
Výsledky prokázal v různých kultu-
rách, na rozvinutých i rozvíjejících 
se trzích. 

Před nástupem do společnosti Pod-
ravka - Lagris v březnu roku 2006 pra-
coval jako nezávislý konzultant pro fir-
my vstupující na český trh. Jeho specia-
lizací byly globální strategie, marketing 
a prodejní organizace řízení. 

„Práce pro Podravku pro mne by-
la a stále je zajímavou profesní výzvou, 
během téměř tří let se nám ji podařilo 
stabilizovat a nasměrovat k růstu. Vel-
mi uspokojivé hospodářské výsledky za 
uplynulý rok naznačují, že budeme svoji 
pozici upevňovat a dále pokračovat v ex-
panzi,” říká Pavel Pichler.

Zkušenosti získával mezi jinými ja-
ko obchodní ředitel pro Českou repub-
liku a Slovensko ve společnosti Mas-
terfoods, několik let působil na pozici 
manažera pro export v Pernod Ricard/ 
Jan Becher Karlovarská Becherovka, a. 
s. V ní měl na starosti globální říze-
ní exportních aktivit JBKB, vedl tým 
country brand manažerů a pečoval 
o klíčové trhy pro vývoz. Předtím pra-
coval ve společnosti Seagram ve funk-
ci ředitele pro Duty Free – Německo 
a Rakousko se sídlem v Hochheimu 
(SRN), kam přešel z pozice obchodní-
ho ředitele pro ČR. „Setkání s němec-
kým managementem a tamějším podni-
katelským prostředím pro mě bylo velmi 
důležité, stejně jako několik osobností 
předtím. Namátkou třeba rakouský ge-
nerální ředitel Seagramu pro střední 
Evropu, který mě učil vytvářet příleži-
tosti a totéž očekávat od svého týmu. 

Když mi dnes někdo řekne, že nemůže 
prodat, protože není konjunktura, ob-
vykle si na něj vzpomenu a poradím mu, 
aby si zkusil vytvořit svoji vlastní,” ko-

mentuje s mírnou nadsázkou svoji fi-
lozofii Pichler.

Ing. Pavel Pichler vystudoval Vy-
sokou školu ekonomickou v Praze, 
obor Ekonomika zahraničního obcho-
du. Hovoří plynule anglicky, německy 
a rusky. Mezi jeho koníčky patří jazyky, 
cestování a sport, zejména pak squash 
a lyžování. Je ženatý a má dvě děti.

Podravka je jednou z předních po-
travinářských společností ve střední, 
východní a jihovýchodní Evropě. Sku-
pinu, která má zastoupení v 17 zemích, 
ovládá mateřská společnost Podravka 
Koprivnica (Chorvatsko), jejíž tradice 
sahá do roku 1934. Její nejvýznamnější 
značkou je Vegeta, která se dnes prodá-
vá ve více než 40 zemích světa (v Čes-
ké republice se však prodává pod znač-
kou Podravka, protože značku Vegeta 
v ČR vlastní jiná společnost). Výrob-

ní kapacity má Podravka kromě Chor-
vatska ve Slovinsku, v České republice 
a v Polsku. 

Druhou základní činností Podravky 
je farmaceutická výroba, kterou provo-
zuje pod značkou Belupo.

Česká společnost Lagris je dru-
hou zahraniční akvizicí Podravky, kte-
rá proběhla v roce 2002. Začleňování 
pod mateřskou společnost Podravka 
Koprivnica skončilo v roce 2005 spolu 
se změnou obchodního názvu na Pod-
ravka - Lagris a. s.

Podravka - Lagris a. s. má v sorti-
mentu obou značek na 223 produktů. 
Sortiment Podravky zahrnuje kořenicí 
směsi, bujóny, omáčky a další suroviny 
pro přípravu pokrmů jak pro retail, tak 
i pro segment gastra. Nabídka značky 
Lagris obsahuje rýži, luštěniny a bram-
boroviny. 

Redakce

Pavel Pichler,
generální ředitel společnosti Podravka - Lagris a. s.g

Zlín (li) – Výrobci masa ze Zlín-
ského kraje snížili za prvních devět 
měsíců loňského roku jeho produkci 
na 10 983 tun. Ve srovnání se stej-
ným obdobím roku 2007 je to o 11,3 
procenta méně. Na poklesu celkové 
výroby se nejvíce podílela nižší pro-
dukce vepřového masa, ale i hovězí-
ho a telecího. Výroba masa v jateční 
hmotnosti se v prvních třech čtvrt-
letích 2008 snížila v celé zemi, a to 
o 3,1 procenta. Vyplývá to z infor-
mací Českého statistického úřadu. 

Výrobci vepřového masa v regionu 
za prvních devět měsíců roku 2008 pro-
dukci snížili o 11,3 procenta na 7521 
tuny, výroba telecího a hovězího pak 
meziročně klesla o 11,5 procenta na 3 
447 tun. 

Pokles je ve Zlínském kraji dlouho-
dobý a podle vedení Agrární komory 

Zlínského kraje (AK ZK) za ním sto-
jí především nízké výkupní ceny ma-
sa a zdražovaní krmiv a energií. V re-
gionu už byli někteří zemědělci nu-
ceni redukovat nebo dokonce zrušit 
chovy prasat a jiní o tomto kroku uva-
žují. Se ztrátami se musejí potýkat
i chovatelé skotu. Ti mají ovšem mož-
nost je kompenzovat prodejem mléka. 

Produkce masa se v prvních třech 
čtvrtletích loňského roku snížila ve vět-
šině krajů republiky. Nárůst statistici 
hlásí jen v Jihočeském, Ústeckém, Li-
bereckém a Pardubickém kraji a na Vy-
sočině. 

Zlínský kraj stále zůstává regionem 
s jednou z nejnižších produkcí jateční-
ho masa v zemi. V mezikrajovém srov-
nání mu patří až 11. příčka. Menší vý-
roba loni byla jen v Karlovarském a Li-
bereckém kraji.

Výrobci masa ve Zlínském kraji
snížili jeho produkci Potravinářská

Revue
je plnobarevný časopis

pro výživu, výrobu potravin a obchod.
Budeme velmi rádi, když v něm naleznete

pro Vás užitečné a odborné informace,
ale i poučení z ostatních oborů činností,

jež s problematikou
potravin souvisejí.

Nové číslo časopisu vyjde 24. března 2009!

www.agral.cz
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ODPOVĚDI  NA 3 AKTUÁLN Í  OTÁZKY 

od KARLA QUASTA,
jednatele společnosti LACRUM Velké Meziříčí, s. r. o.

OTÁZKA PRVNÍ:
Vaše společnost je novým členem Potravinářské komory 

České republiky, ale také novým členem Biosekce Potravi-
nářské komory. Co Vás vedlo k tomuto členství, když je o Vás 
známo, že příliš oborovému seskupování nefandíte?

ODPOVĚĎ:
Zde je třeba trochu si vymezit pojem oborové seskupování, resp. 

seskupování obecně. V roce 2001, kdy jsem přijal funkci jednate-
le v mlékárně Lacrum Velké Meziříčí, jsem byl přesvědčen, že na 
úrovni Českomoravského svazu mlékárenského je velký prostor 
pro to, aby se některé věci a děje daly do pohybu, zvláště potom 
v okamžiku, kdy všechny strany stály před konečným přípravným 
obdobím zaměřeným především na vstup naší země do Evropské 
unie a bylo jasné, že je třeba koordinace, neboť dodavatelé zača-
li připravovat strategii, řetězce také a dlužno říct, že nakonec je-
diný, kdo zůstal stát stranou, byl mlékárenský svaz, alespoň co se 
koordinovaného postupu týká. Nemohl, vzhledem ke své struktu-
ře a obsažení vrcholných funkcí ze strany mlékařů, poskytovat ser-
visní základ, což bylo ale přesně to, co jsem očekával. A nejen já. 
Namísto toho se dojednávalo především to, jak docílit dotační nut-
nosti, a to jak řádné, tak i mimořádné. Uznáte, že členství v tako-
vémto spolku nepřináší mlékárně Lacrum žádný užitek, a po ně-
kolika bezvýsledných pokusech trochu pozměnit náplň činnosti 
jsem se rozhodl vystoupit ze svazu a snažit se uspořádat věci tak, 
jak cítím, že by měly fungovat. A protože jsem velmi pevně navá-
zán na německého, resp. bavorského vlastníka, který zpracováva-
ným množstvím mléka přesahuje produkci České republiky, využil 
jsem tak servisního zázemí bavorského, ale i celoněmeckého sva-
zu mlékařů a s odstupem času mohu říct, že to bylo rozhodnutí ví-
ce než přínosné. Škoda jen, že nebylo proveditelné v našich pomě-
rech, protože zvlášť ty menší z českých mlékáren by si zasloužily 
větší pozornost a servisní péči.

A nyní jsem byl vyzván k členství v Potravinářské komoře, respek-
tive v její BIO sekci a zdá se mi, že většinově jde o zájem s oblastí 
trochu pohnout kupředu, a k takovým záměrům jsem vždy ochoten 
a připraven přispět, pochopitelně v míře ode mě očekávané a na po-
li, kde mi to zkušenosti umožňují. Mám pocit, že se zde v tomto, ve 
Vaší terminologii “seskupení“ sešli lidé, kteří chtějí udělat něco pro 
celou oblast, byť každý na svém „hřišti“ a to je jev v dnešní době 
spíše výjimečný. Navíc výroba biopotravin, konkrétně oblast ekolo-
gického zemědělství a s tím spojený náhled a přístup k životu jsou 
témata pro mě osobně zcela zásadní, a tak mohu spojit příjemné 
s užitečným. Z těch několika málo jednání, která jsem absolvoval, 
jsem přesvědčen, že toho, co nás v rovině obecné v problematice 
BIO odborně spojuje, zůstane vždy více, než toho, co nás v rovině 
individuální, konkurenční a lidské naopak rozděluje.

OTÁZKA DRUHÁ:
Biosýry z mlékárny Lacrum Velké Meziříčí začínají být po-

jmem, a to nejen proto, že zhruba deset procent z celko-
vé Vaší produkce sýrů je v kvalitě BIO, ale také díky tomu, 

že začínají být známy Vaše vyhraněné názory na rozdíly me-
zi konvenčními potravinami a těmi, jejichž surovinový původ 
je z produkce ekologického zemědělství. Mohl byste nám tyto 
své názory přiblížit? A počítá Vaše společnost i s dalším roz-
šiřováním BIO produkce?

ODPOVĚĎ:
O začátcích spojených s výrobou BIO sýrů jsem psal nedávno 

v časopisu Potravinářská Revue. Byly hodně těžké, ale zároveň, 
jak z dalších slov vyplyne, mimořádné, zcela ojedinělé, povzbudi-
vé a veskrze tvůrčí, protože se v praxi začal naplňovat celý jeden 
příběh. Možná teď uvidíme úsměv na rtech našich čtenářů, ale vez-
měme to z jiné strany. Vžijme se do pozice člověka, který vší svou 
silou chce přispět k čistší přírodě, láskyplnému zacházení se zvířa-
ty, k hospodaření formou sounáležitosti s celým ekosystémem a se 
snahou o spravedlivý, tudíž také snad šťastný život pro všechny by-
tosti. A najednou má příležitost vyrábět mléčné výrobky ze suro-
viny, která pochází z oblastí a míst, které jsou obhospodařovány 
lidmi majícími úctu a lásku ke své práci, k celému přesahu a dů-
sledkům, které tím vytvářejí pro další články tohoto nekonečného 
řetězu, majícími radost z toho, že mohou měnit, a to zcela nená-
silnou formou, v podstatě mínit tím, co je přirozené a ohleduplné 
a kde se v jejich produktech nachází výhradně to, co se v přírodě 
vyskytuje bez zásahu člověka, kde v mléce jsou o desítky procent 
více zastoupeny např. vitamin E nebo nenasycené mastné kyseliny 
omega 3 a 6. Takový příběh je přeci velkou radostí a motivací zá-
roveň, ostatně můžeme mluvit i o uspokojení. Jistě bychom našli 
i další argumenty, které by mluvily ve prospěch biopotravin, nic-
méně stále nesmíme zapomínat, že potraviny jsou v této linii až na 
samém konci procesu. Chci se přimluvit, abychom se vrátili na po-
čátek příběhu, kde stojí myšlenka, že celé naše snažení musí vyvě-
rat z důstojného přístupu ke všemu živému i neživému a stále být 
ve střehu a přistupovat ke všemu a všem s dostatečným respektem, 
což je mnohdy těžké. A proč je to těžké? Protože nám není přiro-
zené mít respekt před něčím, čemu zcela nerozumíme, ale přesto 
víme, že i tento jev má svou přirozenou zákonitost.

Z této pozice by se nám potom nechtělo dělat ze zvířat nástro-
je k tvorbě zisku bez ohledu na podmínky jejich života, nechtělo 
by se nám neustále zvyšovat dávky chemikálií, především pestici-
dů a dusíku do půdy, s cílem chtít jen ještě vyšší zisk bez ohledu 
na kvalitu a původní složení půdy, bylo by nám proti vůli požado-
vat donekonečna zvyšování podílu „nepotravinových“ přísad do 
potravin sloužících výhradně ke zvýšení zisku bez ohledu na dlou-
hodobé negativní účinky těchto „nepotravin“ a tak bych mohl po-
kračovat dlouho. Zkráceně řečeno, byť jistě každý z nás může mít 
na věc jiný názor, třeba opírající se o současnou, zdůrazňuji sou-
časnou, tj. věcně a časově omezenou míru poznání, ale bezpochy-
by mi může dát každý za pravdu, řeknu-li, že k živým tvorům by-
chom se měli chovat tak, jak jsou tito tvorové uzpůsobeni, a smě-
řovat své chování k nim s cílem projevovat jim svou lásku a péči, 
na které jsou, a na to nezapomínejme, zcela závislí, protože jen tak 
je to správně, dále také to, že přijmeme-li rozumně to, co nám pří-

roda nabízí, pak nalezneme vše pro náš spokojený život a nemusí-
me chtít dále plnými hrstmi brát i to, co nepotřebujeme, a koneč-
ně že bychom měli požadovat potraviny, které jsou složeny z toho, 
co naše tělo posiluje a vyživuje, a ne z toho, co potraviny jen zlev-
ňuje na úroveň, kdy nakonec jsou již tak levné, že už můžeme mlu-
vit spíše o krmivech.

Z tohoto výčtu je více než zřejmé, že se budu i nadále snažit roz-
šiřovat náš sortiment, stále mluvíme o mléčných výrobcích, aby-
chom mohli přispět k mnohým jiným, kteří jdou možná trochu ji-
nou cestou než mlékárna Lacrum, ale s nimiž máme společný cíl.

OTÁZKA TŘETÍ:
Tento Váš další rozvoj však vyžaduje dostatek mléčné su-

roviny, tedy syrového kravského mléka z ekologických chovů. 
A tohoto mléka je zatím, dle současných dostupných informa-
cí, v naší zemi pouze padesát tisíc litrů mléka denně. Zajistí-
te si tuto surovinu? A prozradíte nám recept, jak výrobce eko-
logického mléka získat a zejména pak udržet bezchybné ob-
chodní vztahy mezi mlékárnou a ním?

ODPOVĚĎ:
Na Vaši další otázku je odpověď jednoznačná. Totiž v tom smys-

lu, že se snažím přesvědčovat naše dodavatele, a to dlouhodobě, 
že přechod na ekologické zemědělství je zajímavý nejen z finanč-
ního hlediska, neboť zahrnuje i naší mlékárnou vyplácený význam-
ný příplatek za každý litr dodaného BIO mléka. A to nad úroveň 
třídy 1 Q. průměru České republiky, která ostatně již sama o sobě 
také příplatky obsahuje. Je to tedy jakýsi bonus za přístup k půdě, 
vodě, zvířatům, pracovníkům a všem, kteří se na tomto „sto let“ 
starém modelu účastní, a to aktivně. Částka, kterou ve skutečnosti 
platí především konzumenti, je hodnocením právě oné kvality, kte-
rá oceňuje péči a úsilí prvovýrobců a zpracovatelů směřující k pů-
vodu a obsahu potravin, ve kterých nalézáme jen to, co je přiroze-
né, a nikoli to, co do potravin nepatří. Nemluvě o hodnotě energií 
v těchto BIO potravinách, tedy o energiích, které jsou sice nezmě-
řitelné našimi současnými přístroji, ale jsou přesto naprosto zásad-
ní pro hodnotu potraviny. Žádná ze zastoupených ingrediencí to-
tiž nevznikla ze špatného nebo egoistického myšlení, a proto si ani 
takovouto nevítanou energii nemůže s sebou potravina nést. A by-
lo pro mě milým povzbuzením, že již několik významných doda-
vatelů o přechodu uvažuje a dva z nich jsou již, dle jejich ujištění, 
v přechodovém období. Svědčí to o skutečnosti, že mají, stejně jako 
my ostatní ekologicky smýšlející, důvěru ve zdravý vývoj lidského 
myšlení, zvláště potom u zákazníků. A především u mladé genera-
ce, která z dostatku vlastní svobody vyžaduje svobodu i pro ostatní 
živé tvory. A tato důvěra podepřená nyní i zkušeností z působení 
našich výrobků na trhu s biopotravinami je opravňuje k rozhodnu-
tí stát se pro Přírodu partnerem a pro nás, kteří jsme tak již učini-
li, rovněž. To je zároveň i odpověď, jak lze udržet dobré obchodní 
vztahy mezi dodavateli a námi.

Děkuji za Vaše otázky, svědčící o zájmu o ekologické zeměděl-
ství. Redakce – F. K.

Společnost Bureau Veritas Certifica-
tion Czech Republic, s. r. o., je součás-
tí mezinárodní skupiny Bureau Veritas 

Certification, která je lídrem celosvěto-
vého certifikačního trhu. Důvěryhodnost 
certifikátů Bureau Veritas Certification 

podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost 
sahající až do roku 1828.

Veškeré certifikační služby v České
republice je společnost Bureau Veritas 
Certification Czech Republic, s. r. o.,
schopna zajistit prostřednictvím čes-
kých, pochopitelně jazykově vybave-
ných, auditorů. V případě potřeby je 
samozřejmě možno využít i některého 
z auditorů mezinárodní sítě Bureau Ve-
ritas Certification. Certifikační služby 
Bureau Veritas se ve světě ani v České 
republice nespecializují jen na vybraná 
odvětví nebo tržní segmenty, ale zajiš-
ťují certifikaci organizací ve všech od-
větvích průmyslu, zemědělství a služeb 

bez ohledu na jejich velikost, dislokaci 
či charakter.

Příklady akreditovaných certifikací 
v České republice:

ISO 9001, ISO 14001, EMAS, GHG, 
ISO/TS 16949, ISO 27001, ISO 20001, 
ISO 22716, OHSAS 18001, HACCP, ISO 
22000, QC 080000, IRIS, BRC, IFS, 
GTP, SA 8000, AS9100, PEFC, C-o-C, 
CEPRES:2007 a další.

Celosvětově působí společnost Bureau 
Veritas ve 140 zemích, kde má síť 850 
kanceláří a laboratoří a přes 33 tisíc za-
městnanců, kteří poskytují služby více 
než 300 tisícům klientů. 

www.bureauveritas.cz

Výkonným ředitelem Bureau Veritas Certification jmenován Marcel Skála
Praha (red) – Ing. Marcel Skála, Ph.D., byl s účin-

ností od 1. ledna 2009 jmenován do pozice Certifica-
tion Manager společnosti Bureau Veritas Certification 
Czech Republic, s. r. o. Marcel Skála pracuje pro sku-
pinu Bureau Veritas již 9 let. Během této doby zastával 
různé obchodně orientované manažerské pozice a zod-
povídal za akvizice 2 společností v České republice. Do 
nové funkce se přesouvá z pozice ředitele divize perio-
dických kontrolních služeb. Vystudoval ČZU v Praze, kde 
také získal doktorát. Mezi koníčky Marcela Skály patří 

tenis, lyžování a literatura faktu.

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZECH REPUBLIC, s. r. o.
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V ČR je už samotné slovo konzerva vní-
máno mladší generací s lehkým despektem 
a pro starší generace zase představuje typ 
potravinářského výrobku, který je úzce spja-
tý se stylem našeho jídelníčku minulých let. 

Segment konzerv nezahrnuje v současné době 
pouze klasické „vepřovky“, ale patří sem také širo-
ká škála paštik, paštikových krémů, hotových jídel 
a v neposlední řadě se zde ve velké míře uplatňují 
i výrobky typu bio. 

VÝVOJ KONZERVÁRENSKÉHO 
PRŮMYSLU V ČR 

Konzervárenský průmysl se v posledních letech 
vyvíjel velmi dramaticky. I když se v tomto obdo-
bí projevovala a stále ještě projevuje jasná stagna-
ce v oblasti klasických konzerv (vepřové, hovězí, 
atd.), poptávka po paštikách je naopak velmi sta-
bilní a dá se říci, že se jednoznačně jedná o „tra-
diční záležitost“. Zároveň však v tomto segmentu 
lze pozorovat rostoucí poptávku po tzv. cestovním 
občerstvení a očekávat rovněž růst poptávky v ob-
lasti hotových jídel, který je už nyní v západní Ev-
ropě zcela evidentní.

Podobně jako i v jiných oblastech je také zde 
zřetelný dynamický vývoj oboru a s tím spojený 
značný důraz kladený na kvalitu obalových tech-
nik. Obecně lze říci, že se z tuzemského trhu po-
malu vytrácí dovozci nabízející levné výrobky a zá-
kazníci stále více preferují značkové produkty.

VÝZNAMNÍ HRÁČI TRHU
Na našem trhu má již dlouhodobě dominantní 

postavení společnost HAMÉ, což se v porovná-
ní s ostatními společnostmi tohoto potravinářské-
ho odvětví projevuje v jejím velmi rychlém růstu, 
a to především díky silnější mediální, marketingo-
vé i obchodní podpoře. I když tento druh podpo-
ry využívají i další stejně zaměřené společnosti, je 
nesporné, že tuzemský trh je v této oblasti spíše 
konzervativní.

V ČR je už samotné slovo konzerva vní-

Zákazníci preferují značkové konzervárenské produkty

INOVATIVNÍ
OBALOVÁ TECHNIKA

Vedle nejrůznějších novinek, které se v poslední 
době objevily na trhu a úspěšně zakotvily v nákup-
ních košících našich zákazníků, jasně vyniká ino-
vativní obal, který lze v rámci této oblasti považo-
vat za opravdu progresivní a zcela unikátní. Jedná 
se o novinku v segmentu paštik, a to kombinovaný 

obal Easy peel, spojující vlastnosti klasické plechov-
ky (bezpečná ochrana výrobku i při šetrném způ-
sobu přepravy z místa nákupu do místa konzuma-
ce) a požadavek snadného otvírání. V tomto vyso-
ce praktickém obalu, kdy je víčko z aluminiové fólie 
tepelně navařené na spodní plášť plechovky, mohou 
zákazníci hypermarketů a supermarketů společnos-
ti Spar najít všechny nejoblíbenější druhy paštik.

ZMĚNY
ZÁKAZNICKÝCH POTŘEB

A ZVYKLOSTÍ
Obecně lze říci, že výroba a konzumace kon-

zerv má dlouholetou tradici, souvisí s životním 
stylem i trávením volného času spotřebitelů v ČR. 
Stejně jako v jiných segmentech jsou stále více 
pozorovatelné změny i v nákupních trendech, jež 
jsou vyvolané změnami spotřebitelského chování, 
a proto se jak výrobci, tak i obchodní řetězce sna-
ží na nové preference a zvyky spotřebitelů pruž-
ně reagovat.

Na základě zkušeností společnosti SPAR 
a v porovnání s trhy ostatních zemí lze konsta-
tovat, že tuzemský trh s konzervami a na něj na-
vazující modernější formy balení a výrobků patří 
k nejrozvinutějším v Evropě co do míry konzuma-
ce i šíře nabídky.

Zásadní je v tomto případě i význam poměru 
kvalita a cena. Z tohoto důvodu se proto upouš-
tí od produkce velmi levných, nekvalitních maso-
vých konzerv a naopak jsou silně upřednostňová-
ny prémiové řady paštik.

VLIV OČEKÁVANÉ
HOSPODÁŘSKÉ KRIZE

Opatrné chování zákazníků, které se projevuje 
zejména zvýšeným spořením, se v segmentu kon-
zerv a paštik pravděpodobně neprojeví v takové 
míře jako u drahých a zbytných potravin. Jelikož 
se jedná především o potraviny nižší cenové hla-
diny, není důvod očekávat snižování zájmu o ty-
to produkty. Naopak některé skupiny zákazníků 
mohou tyto produkty nově oslovit, tzn. že např. 
si místo uzeniny koupí levnější paštiku. Předpo-
kládá se proto, že tyto druhy potravinářských vý-
robků budou i nadále tvořit důležitou část spo-
třebního koše. 

Ing. Štěpánka Svobodová
Nákup potravin - suchý sortiment

SPAR ČOS
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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

Firma Brenntag CR s. r. o. zastupuje na českém trhu
celou řadu významných světových výrobců

potravinářských aditiv a ingrediencí:

� Aromata GIVAUDAN
� Přírodní barviva 
� Glukózové sirupy
 �    Glukózovo-fruktózové (izoglukóza) – 

náhrada cukru (ISOSUGAR®)
 �    Glukózové sirupy s obsahem fruktózy 

do 9% - F9 (GLUCAMYL®)
 �    Škrobové sirupy (GLUCAMYL®)
 �    Tekutá dextrosa (AMYDEX®)
� Kakaový prášek odtučněný
� Karamel – tekutý, krystalický, aromatický, speciální směsi
� Krystalická glukóza (MERISWEET®) a fruktóza (FRUITOSE®)
� Lecithin – práškový i tekutý
 �    sojový
 �    řepkový
� Lepek – nově také v bio-kvalitě
 �    Organický přírodní lepek
� Maltodextriny (MALTOSWEET®)
� Modifikované kukuřičné škroby – E 1422, E 1442
 �    za tepla rozpustné
 �    instantní
 �    instantní granulované
� Nativní kukuřičný a pšeničný škrob (MERIZET®)
� Oleoreziny a koření
� Pufované cereálie
� Sušené glukózové sirupy (MALTOSWEET®)
� Syrovátkové a mléčné proteiny 
� Syrovátky 
 �    demineralizovaná 
 �    delaktózovaná 
� Sorbitol
 �    tekutý
 �    práškový
�  Speciální mouky tepelně upravené zahušťující za studena

(MEREL®-pšeničná, GRASMUS® - kukuřičná)
� Vitamíny,  minerální látky (jednotlivě i ve směsích)
� Vlákniny 
 �     rozpustné (inulín - FRUTAFIT®, Polydextróza STA-LITE®)
 �    nerozpustné (pšeničná, hrachová, tomatová, 

citronová, pomerančová, pohanková, Fava)
� Vonné látky- vanilin, ethylvanilin, sušený kokosový creamer
�  Zahušťovadla a stabilizátory (FRIMULSION® – směsi; želatina, 

guarová guma, xanthan, karagenany, arabská guma, LBG, 
pektiny, mikrokrystalická celulóza, CMC celulosová guma
- AKUCELL®, agar, methylcelulosa 
a hydroxypropylmethylcelulosa - METHOCEL®)

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ!
OD 1. 11. 2008 DOŠLO KE ZMĚNĚ NÁZVŮ

PRODUKTŮ TATE & LYLE.
VŠECHNY PRODUKTY ZŮSTÁVAJÍ V NABÍDCE.

Starý název Nový název
MERITOSE MERISWEET

MALDEX

GLUCODRY
MALTOSWEET

MYLOSE

GLUCOMALT

ISOSWEET

GLUCOPLUS

GLUCOSWEET

GLUCAMYL

MERITENA MERIZET
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PROVÁDÍME:

GARANCE

Akreditace Českého institutu pro akreditaci č. 1086

Povolení SVS ČR dle Zák. 166/99 Sb. O veterinární 

péči ....

Zapojení do mezinárodního systému testování způsobi-

losti laboratoří

� ANALYTIKA
Senzorické zkoušení potravin

Mikrobiologické rozbory potravin, surovin, vod a prostředí

Chemické vyšetření potravin, surovin, vod aj. včetně stanovení kontaminant

Laboratorní kontrola hygieny prostředí

Klimatizovaný svoz laboratorních vzorků zdarma

� PORADENSTVÍ
Tvorba, konzultace a ověřování systému HACCP a systému jakosti

dle ISO 9001:2000, včetně vypracování dokumentace

Konzultace a činnost odborných pracovníků laboratoře přímo v místě firmy žadatele

Činnost a konzultace v rámci systémů jakosti, legislativních a normovaných předpisů

Konzultace a vyšetřování v rámci vstupní, mezioperační a výstupní kontroly a další

odborné konzultace a školení zaměstnanců pro obchodní, potravinářské firmy

� EKONOMIKA
Laboratoř je plátcem DPH

Možnost stanovení doby splatnosti faktur dohodou s laboratoří

Stabilitu cen laboratorních vyšetření

Možnost množstevní slevy dle rozsahu zakázky

MVDr. Jan Šotola
Akreditované laboratoře

pro vyšetřování potravin č. 1086

Havlíčkova  2787, Kroměříž 767 14
tel./fax: 573 330 281, mobil: +42 0602 716 658

e-mail: jan_sotola@volny.cz, 

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

Email: info@povltavskemlekarny.cz
www.povltavskemlekarny.cz      www.sedlcansky.cz

„Pepův svátek“
„Na Pepův svátek můžete i Vy potěšit svého Pepu

a zaslat mu dárkovou pohlednici přes
www.mujpepa.cz. 

Odesláním pohlednice a následnou registrací
můžete získat Pepovské dárky“. 
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V Národním vinařském centru ve 
Valticích bylo ukončeno hodnoce-
ní již devátého ročníku Salonu vín 
České republiky. Salon vín je naše 
nejvyšší soutěž vín. Z odrůd letos 
nejvíce uspělo Chardonnay a z roč-
níků rok 2007. Celkem si svá vína 
může etiketou Salonu vín 2009 oz-
dobit 48 vinařů. 

Cílem soutěže je vybrat sto nejlep-
ších moravských a českých vín, které 
se budou prezentovat v celoročně ote-
vřené degustační expozici ve sklepních 
prostorách valtického zámku. 

Vína vybírali naši nejlepší degustá-
toři, kteří byli rozděleni do tří komi-
sí. Každá komise měla pět členů plus 
předsedu, který řídil hodnocení komi-
se. Celkovému hodnocení předsedal 

prof. Ing. Vilém Kraus, CSc., který ví-
na letošního ročníku Salonu vín ČR 
krátce zhodnotil: „Je vidět, že kvalita 
vín předkládaných k hodnocení Salonu 
se rok od roku zlepšuje, a zvlášť to je 
vidět letos, kdy zejména u vín z roční-
ku 2007 se dají vybrat vína skutečně vy-
soké jakosti nejen u bílých, ale i u čer-
vených.“

ÚČAST BYLA REKORDNÍ
Letos degustátoři vybírali z rekord-

ních 492 vín ze 114 vinařství. Nomi-
novaný vinař může do soutěže přímo 
přihlásit pouze jedno víno, ostatní ví-
na musí nejprve uspět na některé z no-
minačních soutěží. Další zajímavostí 
je, že vzorky k hodnocení vybírá som-
melier Národního vinařského centra 
přímo u vinaře ve sklepě namátkovým 

způsobem z láhví příslušné šarže vína.
Z bílých odrůd v letošním ročníku 

nejvíce uspělo Chardonnay (12 vzor-
ků), Ryzlink rýnský (9 vzorků) a Pá-
lava (po 6 vzorcích). Z červených od-
růd pak Frankovka, Dornfelder a Sva-
tovavřinecké (po 4 vzorcích). Celkem 

se do nového ročníku dostalo 29 odrůd 
révy vinné, dva sekty a 7 vín cuvée.

Z hlediska jakostních kategorií pře-
važují pozdní sběry (45 vzorků) a vý-
běry z hroznů (26 vzorků). V letošním 
roce se do expozice Salonu vín pro-
bojovala také nová kategorie vín, a to
4 moravská zemská vína. 

Nejúspěšnějšími vinařskými firma-
mi jsou v letošním ročníku Vinselekt 
Michlovský a. s., Vinné sklepy Valti-
ce a. s. a PATRIA Kobylí a. s. (6 vzor-
ků); dále vinařství Tomáš Krist, vinař-
ství Štěpán Maňák a Vinařství Pavlov 
spol. s r. o. (po 5 vzorcích). Z ročníků 
je nejvíce zastoupen ročník 2007 (68 
vín) a ročník 2006 (23 vín).

Hodnocení letošního ročníku pro-
bíhalo v degustačním sále Národního 
vinařského centra. Vína se hodnotila 

s použitím špičkových degustačních 
sklenic „Grandezza“. Pomoc při servi-
su hodnocení tradičně zajišťovali stu-
denti Vinařské školy z Valtic.

V loňském roce absolvovalo některý 
z degustačních programů v degustač-
ní expozici Salonu vín ČR ve Valticích 
přes deset tisíc návštěvníků. Stávající 
ročník (2008) byl otevřen ještě do kon-
ce ledna. Během února se začne připra-
vovat expozice nového ročníku 2009, 
který se pro veřejnost otevře 28. úno-
ra 2009.

Více o Salonu vín na www.salonvin.
cz a www.vinarskecentrum.cz.

Více o vínech na www.vinazmoravy.
cz a www.vinazcech.cz. 

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

Salon vín 2009 už má své vítěze

Moravským a českým vinařům se 
i v minulém roce podařilo navázat 
na bohaté úspěchy z předchozích 
let. V soutěžích, které se konaly 
po celém světě, získali moravští 
a čeští vinaři velké množství pres-
tižních ocenění, a opětovně tak 
dokázali, že se mohou směle řadit 
mezi světovou špičku. 

Loňský rok začal pro domácí vina-
ře skvěle. Na prestižní pařížské Vina-
lies Internationalies se Česká republi-
ka umístila na vynikajícím šestém mís-
tě v počtu získaných medailí. V jejím 
závěsu tak zůstaly takové vinařské vel-
moci jako Austrálie či Nový Zéland. 
Moravská vína z celkových dvaadvace-
ti medailí získala šest zlatých a šestnáct 
stříbrných. 

V březnu byla moravská a česká vína 
vyslána do italské Verony. Do soutěže 
se přihlásilo přes 3 400 vín z více než 
30 zemí celého světa. Zúčastnilo se ta-
ké 13 vinařů z Moravy se 48 vzorky ví-
na. Celkem obdrželi skvělých 20 cen-
ných kovů. 

V dubnu se našim vinařům dařilo 
ve francouzském Bordeaux. Na jedné 
z nejprestižnějších výstav světa, Con-
cours Mondial de Bruxelles, bojovalo 
o cenné kovy 6 189 vzorků ze 48 zemí. 
Z České republiky bylo přihlášeno 72 
vín, z čehož 6 obdrželo zlatou medaili 
a 11 stříbrnou medaili.

Koncem května přišly skvělé zprávy 
z Londýna, naše vína opět zabodovala 
na prestižní soutěži International Wi-
ne Challenge, která se loni konala již 
po pětadvacáté. Patnáct moravských 
a českých vinařů přijelo představit do-
hromady 55 vzorků vín. 23 se jich po-
té vracelo domů s oceněním. Největ-
ších úspěchů dosáhl Znovín Znojmo, 
který za svůj Ryzlink rýnský, ledové 
víno z ročníku 2007, získal stříbrnou 
medaili, a firma Bohemia Canopus 
z velkopavlovické podoblasti, která si 
odvezla rovněž stříbro za Ryzlink rýn-
ský, ročník 2005. Další soutěží, která 
v květnových dnech proběhla v Londý-
ně, byla Decanter World Wine Awards. 
Z našich vín zabodoval zejména opět 
Znovín Znojmo, který si za svůj Ryz-
link rýnský, slámové víno 2006, odvezl 
zlatou medaili.

Ve slovinské Ljubljani se na přelo-
mu května a června uskutečnila další 
prestižní světová soutěž vín. Tou prošlo 
578 vzorků z 19 zemí. Moravští a češ-
tí vinaři si odvezli 10 zlatých a 8 stříbr-
ných medailí. Dalších úspěchů dosáh-
li vinaři na Slovensku ve dnech 11.–13. 
června na mezinárodní soutěži MU-

VINA 2008, kde obdrželi 58 význam-
ných ocenění. Na mezinárodní soutěži 
Muscat du Monde 2008 vín muškáto-
vých odrůd se skvěle prosadil Muškát 
Žlutý – moravské zemské víno, ročník 
2007, Znovínu Znojmo, který se umís-
til mezi deseti nejlépe hodnocenými ví-
ny soutěže. 

K nejnovějším oceněním poté přiby-
ly medaile ze soutěže International Wi-
ne Competition San Francisco. Hodno-
cení, které probíhalo v Los Angeles, se 
zúčastnilo na 1 150 vinařství z 21 zemí. 
Českou republiku zastupovalo 26 vín 
od 6 vinařských společností. Úspěch 
předčil očekávání, neboť oceněno by-
lo 14 vín (2 stříbrnými medailemi, 12 
bronzovými). Nejúspěšnějším vinařem 

se stal Petr Skoupil z Velkých Bílovic, 
který získal hned pět ocenění a zároveň 
prestižní cenu Best of Nation.

Následovala výstava Mundus Vini 
v německém Neustadtu. Ze 48 vzorků 
od 13 vinařských firem, které na sou-
těž doputovaly z České republiky, jich 
uspělo hned dvanáct. Z toho se čtyři 
dočkaly zlaté a osm stříbrné medaile. 

Zlata jsme se dočkali i ve slovinském 
Mariboru na soutěži Vinoforum. Zlaté 
medaile zde získaly vína Střední od-
borná škola vinařská a SOUZ Valtice, 
Chardonnay 2006, Vinařství Valihrach, 
Merlot 2006, Znovín Znojmo a. s., Ru-
landské šedé 2007.

Historického úspěchu naši vinaři do-
sáhli na jedné z nejvíce obsazovaných 
soutěží vín na světě. Rakouské AWC Vi-
enna se zúčastnilo 7 959 vín od 1 422 
producentů z celého světa. Česká re-
publika byla zastoupena rekordními 159 
vzorky, což bylo nejvíce v historii dosa-
vadních účastí na zahraničních soutě-
žích. Tuzemským vinařům se ve Vídni 
podařilo dosáhnout obrovského úspě-
chu. Některou z medailí či diplomů 
„seal of approval“ bylo oceněno rekord-
ních 140 vín, což je fantastických 88 %. 
Po dvou úspěších Vinselektu Michlov-
ský v minulých letech se mezi 100 nej-
lepších vinařství světa letos probojova-
ly Vinné sklepy Valtice a. s. Naši vinaři 
si nakonec odnesli 11 zlatých medailí. 
Třemi zlatými medailemi se mohou pyš-
nit Vinné sklepy a stejný počet zlatých 
kovů získal také Znovín Znojmo.

Famózního výsledku dosáhli mo-
ravští a čeští vinaři v Izraeli. Absolut-
ním mezinárodním šampionem sou-
těže Terravino Mediterranean Inter-
national Wine & Spirits Challenge se 
po třech dnech anonymního hodnoce-
ní mezinárodními komisaři ze 14 zemí 
stala Pálava Private Selection 2007, Vý-
běr z bobulí z vinařství Vinselekt Mich-
lovský z Rakvic, která současně získala 
jednu z 18 Double Gold – velkých zla-
tých medailí. „Nevzpomínám si na jiný 
případ, kdy by moravské víno vyhrálo 
absolutního mezinárodního šampiona 
na některé z velkých světových soutě-
ží,“ komentoval výsledek člen meziná-
rodní poroty a partner soutěže Dr. Lu-
boš Bárta. 

Přehled oceněných vín naleznete 
v příloze nebo na internetových strán-
kách www.vinazmoravy.cz (http://
www.vinazmoravy.cz/r-8-4-7-73-rok-
2008-cz.html)

Více o vínech na www.vinazmoravy.cz 
a www.vinazcech.cz. 

Vinařský fond ČR

Moravská a česká vína v loňském roce výrazně uspěla na mezinárodní scéně

Praha (bo) – Počet Čechů pi-
jících pivo od roku 2004 do loň-
ska mírně klesl. Pěnivý mok přes-
to někdy pije téměř devět z dese-
ti českých mužů a polovina žen. 
Vyplývá to z průzkumu, jehož vý-
sledky zveřejnilo Centrum pro vý-
zkum veřejného mínění (CVVM). 
Tento trend potvrdil také Jan Ve-
selý z Českého svazu pivovarů 
a sladoven. Roční spotřeba pi-
va v Česku podle něj dlouhodo-
bě stagnuje na zhruba 160 litrech 
na osobu, přestože výrazně stoupl

počet turistů, kteří v tuzemsku 
pivo konzumují. 

Podle CVVM v roce 2004 konzumo-
valo pivo 93 procent mužů a 60 pro-
cent žen, loni pití piva přiznalo 89 pro-
cent mužů a rovná polovina žen. 

„Tuzemská spotřeba Čechů v Če-
chách klesá, je nahrazována konzuma-
cí cizinců v ČR,“ uvedl Veselý. Odbor-
níci odhadují, že cizinci se na domácí 
spotřebě piva podílejí 20 až 25 procen-
ty. Rostoucí tuzemská výroba piva, kte-
rá v roce 2007 dosáhla svého rekordu, 
má stále větší odbytiště na zahranič-

ních trzích. Export českého piva od ro-
ku 2002 do předloňska vzrostl téměř 
dvojnásobně. 

Zatímco muži dle výsledků šetře-
ní, které se uskutečnilo v říjnu loňské-
ho roku, konzumují týdně v průměru 
8,7 půllitru piva, ženy za stejné období 
uvedly 2,4 půllitru. Nejvíce dotazova-
ných mužů, a to 26 procent, uvedlo, že 
si sklenici piva dá každý den, ženy pivo 
nejčastěji pijí dvakrát v týdnu. 

Spotřeba piva klesá s rostoucím 
vzděláním respondentů. Zatímco ti se 
základním vzděláním vypili týdně při-

bližně 13 půllitrů, lidé s vysokoškol-
ským vzděláním piv šest. 

Naopak vliv příjmu na konzumova-
né množství nápoje je podle výsledků 
průzkumu zanedbatelný. Konzumenti 
s vyššími platy ale pijí více ležáku na 
úkor lehčích a levnějších piv. Do bu-
doucna lze předpokládat příklon ze-
jména vyšších příjmových skupin k ji-
ným nápojům na úkor piva, uvedl Jiří 
Vinopal z CVVM. Veselý naopak před-
pokládá, že v důsledku finanční krize 
může nastat odklon spotřebitelů od le-
žáků směrem k desítkám. 

Z průzkumu také vyplývá, že ze sed-
mi procent v roce 2004 na loňských 
13 procent vzrostl počet lidí, kteří ne-
věří, že české pivo uspěje na zahranič-
ních trzích. Přesto většina, a to 69 pro-
cent, úspěchu tuzemských výrobců věří. 
Naopak z osmi procent v roce 2004 na 
13 procent v loňském roce stoupl podíl 
těch, kdo si myslí, že české pivo bude 
vytlačeno zahraničními značkami. 

Devět z deseti dotazovaných je dlou-
hodobě přesvědčeno o tom, že ceny pi-
va do budoucna porostou, v opak věří 
pouze dvě procenta z nich.

Počet Čechů pijících pivo od roku 2004 mírně klesl 
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Koncerty vína
a pochutin 

Koncerty vína a pochutin navazují na druhý ročník Symfonie sýrů 

a vína, který proběhl v rámci veletrhu Víno & Destiláty 2008. Kladné 

ohlasy, které tento počin vyvolaly, motivovaly pořadatele nejen k jeho 

zopakování, ale i rozšíření o další akce zaměřené na snoubení vína 

a pochutin: Ódu na sekt a kaviáry, Souznění sektu a uzených lososů, 

Sonátu pro víno a olivy, Harmonii vína a šunky, Duet destilátu a čokolády, 

Blues pro víno a sušené salámy, Allegro pro víno a sušené šunky, Sólo 

pro víno a paštiky a Souzvuk sladkého vína a čokolády. „Elegantní 

spojení hudebních formátů s názvy jednotlivých setkání jsme zvolili, 

protože ideálně vystihuje hlavní myšlenku projektu,“ říká ředitel veletrhu 

František Veselý. 

Hlavním záměrem je najít nejlépe se snoubící kombinace vína a kaviáru, 

šunky, čokolády a dalších delikates. Ideální víno, hodící se ke správné 

pochoutce, je vybráno odborníky dle charakteru párované lahůdky. 

Samotné klání hodnotí skupina gurmánů a známých osobností. Program 

odstartuje 27. ledna 2009 „Ódou na sekt a kaviáry“ a „Souzněním sektu 

a uzených lososů“.

Koncerty vína a pochutin probíhají jako doprovodný program 12. me-

zinárodního nápojového veletrhu Víno & Destiláty 2009. Zde budou 

také slavnostně vyhlášeny kompletní výsledky. Veškeré dotazy a tiskové 

podklady ke „Koncertům vína a pochutin“ vám poskytneme na níže 

uvedených kontaktech.

Informace a fakta o konceptu pro rok 2009

Karel Smolka:
NĚMECKO-ČESKÝ A ČESKO-NĚMECKÝ SLOVNÍK

PRO MASNOU VÝROBU
Formát A5, 224 stran, šitá vazba v laminovaných kartonových deskách, cena 290 Kč. 

ISBN 978-80-86659-14-5, 1. vydání, 2009. 

Specializovaný slovník zaměřený na 
technologii zpracování masa a sou-
visející gastronomickou problemati-
ku. Autor Mgr. Karel Smolka rozdělil 
slovník na dva oddíly: lexikální, ob-
sahující přes 4 tisíce odborných vý-
razů v každé části (německo-české, 
česko-německé) a mapující odbor-
nou terminologii zejména v Němec-
ku a Rakousku, ovšem i s poukazem 
na regionální zvláštnosti a výrazy ty-
pické pro švýcarskou německy mlu-
vící oblast, a přílohový, jehož tex-
tová část zahrnuje seznam látek s E 
číslem povolených v ČR, masné vý-
robky v německé oblasti, uzenář-
ské výrobky v německy mluvících 
zemích (abecední seznam), hotová 

masová jídla (gastronomie), dělení 
jatečných zvířat, drůbeže a zvěřiny, 
obchodní dělení masa i etiketování 
masa v EU. Obrazová část příloho-
vého oddílu na 53 stranách předvá-
dí dělení masa (hovězího, telecího, 
vepřového, skopového, jehněčího, 
koňského, kuřecího, krůtího, králičí-
ho i zvěřiny) v Německu a Rakous-
ku. Slovník je vhodný pro pracovní-
ky v oboru výroby a zpracování ma-
sa a masných výrobků, je určen pro 
řezníky a uzenáře, veterináře, země-
dělské odborníky, kuchaře, prodej-
ce, nákupčí a pracovníky obchod-
ních sítí, zprostředkovatele, celníky, 
studenty a učně, pracovníky státní 
správy a pod. 

Vydal:  ING. VÁCLAV ŠEDIVÝ – OSSIS
KLOKOTSKÁ 115/4, 390 01 TÁBOR

Tel.: 381 263 560, 602 941 823, e-mail: ossis@ossis.kat.cz

Vego Prag s. r. o., Jeseniova 77, Praha 3, 130 00, tel.: 222 584 589
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Konzervárenská výroba u nás má 
velkou tradici, ale jen málokterý vý-
robní závod se může pochlubit tak 
hlubokými tradicemi jako konzervár-
na v Táboře. Jistě mnoho čtenářů již 
dobře zná našeho druhého největšího 
výrobce sterilované zeleniny a maso-
vých konzerv firmu PT SERVIS konzer-
várna v Táboře. S jejich výrobky se se-
tkáváme ve všech obchodních řetěz-
cích v naší republice. Historie tohoto 
závodu je opravdu zajímavá.

Počátek 20. století byl na území českých 
zemí v rámci bývalého Rakouska-Uherska 
ve znamení mohutného rozmachu prů-
myslu a hospodářství vůbec. Ten se nevy-
hnul ani historií proslavenému městu Tá-
bor. Psal se rok 1911, kdy zde byla založena 
TOVÁRNA NA KONZERVY A POŽIVA-
TINY s výrobním programem ovocných 
pomazánek, zeleninových konzerv a ovoc-
ných vín. Sortiment se neustále rozšiřoval 
a zanedlouho začal závod vyrábět i masové 
konzervy pro armádu.

V roce 1921 se právní forma podnikání 
změnila na akciovou společnost a 10. led-
na 1921 byly emitovány první akcie. Teh-
dy si společnost nechala také zaregistrovat 
ochrannou známku REKORD, kterou pak 
společnost používala až do roku 2000 na-
vzdory prodělaným změnám samotného 
názvu firmy.

Po znárodnění, po 2. světové válce, by-
lo do nově pojmenované firmy JILIKO
(Jihočeské lihovary a konzervárny) začle-
něno 56 hospodářských lihovarů a konzer-
várenských závodů v Táboře, Českých Bu-
dějovicích, Lhenicích, Jindřichově Hradci, 
Trhových Svinech a Vimperku a ještě řa-
da drobných octáren a zeláren. V průběhu 

doby docházelo k různým transformacím 
a změnám názvu na Fruta, Jihočeská Fru-
ta a REKORD České Budějovice. 

Po roce 1989 závod měnil majitele a pro-
vozovatele, výrobní činnost upadala, hos-
podářské výsledky byly špatné, až došlo ke 
konkurzu firmy.

V roce 2000 koupil nemovitý majetek 
Ing. Pavel Tomáš a začala se psát nová ka-
pitola tohoto závodu.

Situace v konzervárně v Táboře skuteč-
ně nebyla jednoduchá. Chybělo stěžejní vý-
robní zařízení a bylo nutné výrazně opravit 
i nemovitý majetek tak, aby po létech, kdy 
toto zařízení nebylo v provozu, bylo mož-
né znovu obnovit a rozšířit výrobu. To se 
postupně dařilo, také díky nesmírné oběta-

vosti a pracovitosti zaměstnanců a technic-
kých pracovníků firmy. Zde nelze nezmínit 
velké zásluhy pana Ing. Jaroslava Stracho-
ty, který patří k nejbližším spolupracovní-
kům Ing. Pavla Tomáše. 

Dalo by se říci, že zhruba od roku 2002 
se výrobní program firmy stabilizoval a do-
šlo k úspěšnému zařazení výrobků firmy 
PT SERVIS Konzervárna na trhu s potra-
vinami. Každoročně docházelo k nárůstu 
objemu výroby a sortimentu výrobků. Vý-
robní program zaměřený na zeleninovou 
a masovou výrobu umožňoval optimaliza-
ci rozložení kapacitních možností konzer-
várny, kdy sezónní výrobu sterilované zele-
niny doplňoval masový program v mimo-
sezonních měsících.

Jak se rozvíjel výrobní program, byla 
konzervárna schopna sortimentně a obje-
mově naplnit požadavky velkých obchod-
ních řetězců a realizovat tak své výrobky 
v celé ČR. Zlomovým obdobím byl vstup 
České republiky do EU v roce 2004 a s tím 
spojené náročné úkoly v oblasti hygieny 
a technologie výroby. To se podařilo úspěš-
ně zvládnout a získat veškerá oprávnění 
a povolení veterinárních a hygienických 
orgánů. V roce 2007 rovněž firma získala 
certifikát veterinární komise pro vývoz do 
zemí bývalého Sovětského svazu.

A SOUČASNOST KONZERVÁRNY? 
PT SERVIS Konzervárna je druhý největ-

ší výrobce konzervovaných potravin v ČR 
a objem výroby činí cca 26 000 tun roč-
ně. Vyrábí a úspěšně realizuje svůj zelenino-
vý program, což jsou především sterilované 
okurky, paprika, zelí, směsi do salátů, a to 
v maloobchodním i gastro balení. V pro-
dukci masových konzerv jsou nejznámější-
mi výrobky vepřová, hovězí, krůtí a kuřecí 
masa ve vlastní šťávě, vynikající konzervy 
pod značkou Mei Ning, hotová jídla jako 
například guláše, lečo, fazole s klobásou 
a další. Další komoditou jsou paštiky v ba-
lení alu-pack- nově například dětská pašti-
ka bez konzervantů JUNIOR, Pekelníkovy 
tousty nebo například utopenci, Jihočes-
ké párky či klobásy. Svůj program doplňu-
je i o novinky jak v oblasti technologií, tak 
i v oblasti obalů – například s možností pří-
mého ohřevu v mikrovlných troubách. 

Nezbývá než popřát majiteli firmy panu 
Ing. Tomášovi i všem jeho zaměstnancům, 
ať se jim i nadále daří, a nám všem přejme, 
aby takových ČESKÝCH firem s tradicí by-
lo co nejvíce.  Redakce

PT SERVIS Konzervárna Tábor – konzervárna s tradicí

Hotová jídla s lehce odtrÏiteln˘m víãkem a moÏností ohfievu

v mikrovlnné troubû. Rychlá pfiíprava - porce pro 2 osoby.

Pfiejeme dobrou chuÈ - Vá‰ v˘robce PT servis.

HHOTOVÁ JÍDLA pro ohfiev v mikrovlnách

NOVINKA !!!

HHOTOVÁ JÍDLA pro ohfiev v mikrovlnách
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Objednací kupon zašlete na firmu ABONT, s.r.o.,
Chlumova 17, 130 00 Praha 3

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

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

Objednávaný titul označte v příslušném rámečku.

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 805,- Kč

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

Roční předplatné
+ částečná úhrada

RevuePOTRAVINÁŘSKÁ

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 216,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 320,- Kč

oční předplatnéRo
čá č á úh dč

Potravinářský
zpravodaj

Zveme k návštěvě doprovodných odborných seminářů:

� RFID v průmyslové logistice (čipové technologie v praxi)

� Brand protection (ochrana značky)

� Bio2 (biopotraviny versus bioobaly)

� "The Art of Packaging" (obalový a průmyslový design)

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

DOPORUČUJEME REVIZE SOUČASNÝCH ETIKET,
návazně na realizované legislativní změny.

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

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

Zelený pruh 1560/99, 140 02  P r a h a  4 
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Pavel Vodička – grafické práce. Tisk: VS, Praha 4 - Pankrác. ISSN 1801-9110. Evidenční číslo MK ČR E 104484. 


