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Ing. Zdeněk Kupsa,
generální ředitel, 

místopředseda představenstva 
Pacovské strojírny, a. s.

Příprava na české předsednic-
tví v radě Evropské unie je prioritou 
resortu zemědělství pro příští obdo-
bí. Jedním z hlavních témat totiž bu-
de společná zemědělská politika a je-
jí reforma. Ministerstvo zemědělství, 
které spravuje velmi obsáhlou agendu 
spojenou s předsednictvím, již vybralo 
odborníky pro evropské záležitosti.

 
„Agrární sektor, do kterého jde téměř 

polovina unijního rozpočtu, je podle pro-

jednávané agendy nejobsáhlejší ze všech. 
Náš resort bude řídit zdaleka nejvíc pra-
covních skupin rady EU a zajišťovat účast 
stejných odborníků ve výborech Evrop-
ské komise. I proto je důležité se na před-
sednictví připravit důkladně a včas,“ uve-
dl ministr zemědělství Petr Gandalovič.

 Ve dvou kolech bylo vybráno celkem 
162 pracovníků, z toho 85 jich je z ústře-
dí ministerstva zemědělství a 77 expertů 
je z přímo řízených organizací, jako jsou 
Státní veterinární správa, Státní rostlino-
lékařská správa, Státní zemědělský inter-
venční fond apod. Ministr Gandalovič 
již předal expertům pro předsednictví 
oficiální dekrety.

Zatímco některé z resortů mají ve své 
gesci třeba jen dvě či tři pracovní sku-
piny, v působnosti ministerstva země-

dělství je 118 pracovních skupin a pod-
skupin rady EU a 85 výborů a dalších 
pracovních formací Evropské komise. 
V každé skupině přitom musí být za-
stoupeni tři pracovníci, a to její před-
seda, dále národní zástupce a expert 
v ústředí. 

Předpokladem pro úspěšný výběr pra-
covníků bylo příslušné odborné vzdělá-
ní, znalost cizích jazyků, pozitivní po-
souzení nadřízeného a praxe v orgánech 
EU. Za přítomnosti psychologa perso-
nálního odboru proběhl s každým při-
hlášeným zájemcem pohovor, při kte-
rém se prověřovaly osobnostní předpo-
klady, jako jsou pružnost či odolnost 
proti stresu.

   Táňa Králová
tisková mluvčí MZe ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
nepodceňuje přípravu na předsednictví EU

Daně ze všech úhlů
Daně se v denních zprávách v médiích objevují denně. Hovoří se o nich ne-

jen pod dojmem daňové reformy, ale i daleko v jiné rovině. Jak jim uniknout, 
kde je jak umazat a jak si je snížit třeba i převodem části firmy do zahraničí, 
nejlépe v současné době na Kypr. Tam jsou mnohem nižší než v jiných zemích 
EU. Pokud jde o potravináře, ti se nejvíc zajímají o spotřební daně a právě 
v této souvislosti stojí za zmínku jedno ne nepodstatné zjištění. Západočeští 
celníci podle mluvčí Celního ředitelství v Plzni Jitky Blahutové loni vybrali 
na spotřební dani 4,646 miliardy korun, meziročně o 13 procent více. Proč 
tomu tak je? Nejvíce se v Plzeňském kraji a Karlovarském kraji odvedlo na 
spotřební dani z lihu, celkem 2,507 miliardy Kč. To je podle Jitky Blahuto-
vé dáno tím, že v Plzeňském kraji a Karlovarském kraji sídlí nejvýznamněj-
ší výrobci lihovin, Stock Plzeň a Karlovarská Becherovka. Vysoký je také, 
díky Plzeňskému Prazdroji i novým malým pivovarům, objem spotřební da-
ně z piva, která loni činila 1,81 miliardy korun. 

Celníci jsou správcem spotřebních daní, které se vybírají z piva, vína, li-
hu, tabákových výrobků a minerálních olejů, například nafty a benzinu, od 
roku 2004. Loni v celé ČR inkasovali přes 119 miliard Kč.

Není to tak dávno, co se i Potravinářská komora vyjadřovala k daním. 
Vládou navržený nárůst snížené sazby daně z přidané hodnoty z pěti na devět 
procent se zřejmě neprojeví plně v cenách všech potravin, soudí tak prezi-
dent Potravinářské komory Jaroslav Camplík. Důvodem je podle něj velká 
konkurence na trhu a boj obchodních řetězců, které se snaží ceny držet co 
nejníže. Zejména u levnějších výrobků by zákazníci vyšší daň mohli pocítit 
jen zčásti či vůbec, naopak u dražšího zboží čtyřprocentní zdražení asi těžko 
půjde pominout, vyjadřoval se v tomto duchu Camplík. 

„I zkušenosti z jiných zemí, kde ke zvýšení DPH na potraviny došlo, ale 
růst byl výraznější, ukazují, že se to neprojevilo plně,“ podotkl. Obchodníci 
potvrzují, že jejich prioritou je udržet nízké ceny. 

Na druhou stranu potravináři podle Camplíka nemají příliš velké rezer-
vy a v řadě případů by již nyní ceny potřebovali zvýšit. Růst daně a pravdě-
podobný konkurenční tlak na její absorbování na úkor vlastních marží tak 
může přidělat problémy některým oborům, jako je třeba pekárenství či mlé-
kárenství, uvedl Camplík. 

Celkově by ale podle něj navržený vzestup nižší sazby DPH neměl trh po-
travin výrazněji ovlivnit, protože zvýšení o čtyři procentní body není tak vý-
razné. 

Pekaři podle předsedy Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů Stanisla-
va Musila nemají v maržích rezervy a růst daně budou muset promítnout. 
Zda ale zvýšení plně pocítí i spotřebitelé v cenách pečiva, je podle něj v rukou 
obchodníků, kteří jsou posledním článkem v dodavatelském řetězci. 

Také předseda Českomoravského svazu mlékárenského Michal Němec 
soudí, že rozhodující bude tlak obchodních řetězců na co nejnižší ceny. „Pl-
né promítnutí případného nárůstu daně pokládám spíše za nepravděpodob-
né, ale je to můj osobní názor,“ uvedl. 

I podle předsedy Českého svazu zpracovatelů masa Jaromíra Klouda se 
růst DPH u masa asi ihned neprojeví a řetězce budou tlačit na udržení cen. 
Ty se ale během roku nezanedbatelně mění, což ovlivňuje situace na evrop-
ském trhu. „Růst DPH se pak může promítnout současně s některým ceno-
vým výkyvem směrem vzhůru,“ uvedl. 

„Naším záměrem je nabídnout zákazníkům nízké ceny a budeme dělat 
všechno pro to, abychom je nízké udržely,“ řekla mluvčí společnosti Tesco 
Stores ČR Jana Matoušková. Dopad vyšší DPH lze ale podle ní těžko před-
vídat, protože o tvorbě cen rozhoduje situace na trhu. 

Ve zcela jiném zorném úhlu se k daním vyjadřovali předposlední dubnový 
víkend zástupci členských zemí EU v Berlíně. Shodli se na tom, že je třeba 
bojovat proti únikům, které vznikají podvody při výpočtu daní z přidané hod-
noty. Ministři financí Unie o tom mluvili v Berlíně na neformální schůzce. 
Liší se však v názorech na způsoby, jak by se podvodům mělo předcházet. 

Německý ministr financí Peer Steinbrück, jehož země v tomto pololetí 
EU předsedá, naléhá společně s Rakouskem na účinná opatření, která úniky 
omezí nebo výrazně ztíží. Obě země jsou však zatím izolované se snahou o vý-
jimku a možnost zavést svůj vlastní model odolnější proti daňovým únikům. 

Podvodníci využívají takového mechanismu, který přesune zaplacení da-
ně až na poslední článek v dodavatelském řetězci, místo toho, aby daň pla-
til každý subjekt. 

Řada členských států je však k navrhovaným způsobům boje skeptická, 
řekla náměstkyně českého ministra financí Dana Trezziová. ČR se podle ní 
například obává, aby některé zásahy nevedly zase k jiným únikům nebo vytla-
čování úniků do zemí, které by příslušná opatření nepřijaly. To by mohlo vést 
k pohybu nezdaněného zboží a služeb po EU. Systém, který navrhuje Němec-
ko, je zároveň náročný pro daňovou správu i poplatníka, uvedla Trezziová. 

Německo a Rakousko doufají v zavedení postupu, ve kterém by byly do-
dávky zboží mezi podniky osvobozeny od DPH, pokud by účtovaná částka 
přesáhla 5 000 eur (140 000 korun). Podniky dosud musejí tuto daň z ob-
ratu platit, ale zároveň si mohou odečíst DPH, kterou si odebral dodava-
tel. Tento systém údajně umožňuje zdánlivé obchody s fingovanými účty. Ně-
mecké ministerstvo financí soudí, že státní rozpočet tak přichází ročně asi 
o deset miliard eur. 

Daně jsou stále živým tématem a jak vidno, dá se na ně pohlížet z mnoha 
úhlů. Jedno je jisté, státní pokladně mohou přinášet nemalé příjmy, zvláště 
když systém jejich odvádění je dobře kontrolovaný. Eugenie Línková

Od roku 1957 slaví světová mlékař-
ská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci 
květnu také svůj „Mezinárodní den mlé-
ka“. Podnět k tomuto svátku dala kon-

ference významných světových lékařů, 
kteří se v roce 1957 sešli ve švýcarském 
Interlakenu, aby mimo jiné diskutova-
li o významu mléka a o jeho nezastupi-

OSLAVA MLÉKA 
V letošním roce oslaví světová mlékárenská 

veřejnost svůj velký den již po padesáté

telné roli ve výživě. Předním propagáto-
rem svátku mléka byl pan Michael Grif-
fin z FAO, organizace OSN pro výživu 
a zemědělství. A protože se letos píše již 
rok 2007, budeme slavit tento jistě velmi 
významný den již po padesáté! 

Rád bych se při této příležitosti tro-
chu jinak zamyslel nad významem toho-
to svátku anebo spíše nad významem 
mléka jako takového. Příznačné je, že 
toto mé pojednání začínám psát v sídle 
Evropské mlékařské asociace v Bruselu. 
Sedím zde za počítačem a ze stěny se 
na mě z obřího plakátu usmívá Katari-
na Witt, asi nejúspěšnější krasobruslařka 
všech dob, držitelka 54 zlatých medailí 
z mnoha významných šampionátů a také 
dvojnásobná olympijská vítězka. Mladá 
usměvavá a sympatická dívka si na obráz-
ku právě z ledničky podává sklenici čer-
stvého mléka a titulek na plakátu říká 
„Mléko je moje síla…“. I když se samo-
zřejmě jedná o reklamní plakát, ze kte-
rého se ještě dozvídám, že na jeho vydá-
ní byly vynaloženy prostředky z Evrop-
ské unie, říkám si, jak hluboká pravda se 
v tomto krátkém výroku nachází.

Mléko můžeme totiž právem ozna-
čit nejen za nápoj síly a zdraví, ale do-
slova za ochranný výživný prostředek 
s tím nejširším účinným spektrem pů-
sobení. Mléko obsahuje vše potřebné 
pro zdravý život – plnohodnotné živo-
čišné bílkoviny, lehce stravitelný mléč-
ný tuk, cenný mléčný cukr a řadu důle-
žitých minerálů, především pak vápník 
a fosfor. V mléce je rovněž celá řada dal-
ších, pro výživu a vývoj lidského orga-
nismu významných látek, jako jsou vi-
taminy a stopové prvky. Tyto složky na-
pomáhají a podporují správnou funkci 
metabolismu, a jsou tudíž důležité pro 
ochranu zdraví člověka. Mléko je tedy 
naprosto dokonalý a nejpřirozenější ná-
poj, se kterým se lidský jedinec setkává 
bezprostředně po svém narození a ve vý-
živě ho pak v různých formách prová-
zí po celý život. Mléko a ostatně všech-
ny další mléčné výrobky by měly být sa-
mozřejmou součástí výživy nejenom dětí 
a mládeže, ale také každého dospělého 
člověka a na mléko bychom neměli za-
pomínat ani v pokročilém věku, protože 
mléko působí dokonce i jako prevence 
proti zákeřné osteoporóze kostí.

Mohl bych se nyní podrobně roze-
psat o významu jednotlivých složek mlé-
ka a jejich neoddiskutovatelném význa-

Téměř na každý den v roce připadá v kalendáři nějaký mezinárodní či svě-
tový den. Mezi ty známějšími patří například mezinárodní den míru, žen, dět-
ské knihy, divadla, učitelů či invalidů, vyhlášené jsou ale také mezinárod-
ní dny oceánů, trpaslíků, mládeže, neslyšících, hor, muzeí, ptactva a mno-
hé další… 

(Dokončení na straně 3)



Další informace
z oblasti Státní veterinární správy

lze získat
na internetových stránkách

SVS ČR: 

www.svscr.cz 

Nedávno publikované výsledky vědec-
kých pozorování úbytku včel v souvislosti 
s „elektronickým smogem“ nelze úplně zleh-
čovat. Je známo, že včely jsou citlivým hmy-
zem, který mohou různá „vlnění“ a „záření“ 
při cestách za potravou a zpět dezorientovat. 
Lze konstatovat, že včel opravdu nepřibývá, 
spíše naopak. Je to ale zřejmě způsobeno 
přece jen spíše úbytkem včelařů, jde většinou 
o starší osoby. Včelařů nových úměrně nepři-
bývá. A určitě lze připočíst i negativní vli-
vy civilizační, a to včetně většinou neúmysl-
ných, nicméně zbytečných otrav apod.

Včelařství bylo vždy spíše vnímáno jako zájmo-
vá činnost, která přinášela užitek včelaři a jeho 
rodině i ostatním zájemcům v podobě medu 

a vosku, popřípadě dalších produktů jako mate-
ří kašičky či propolisu, které jsou využívány k far-
maceutickým i kosmetickým účelům. Ovšem dal-
ší efekt chovu včel je ten, že včely jsou důležitým 
opylovačem ovocného stromoví i mnoha země-
dělských plodin. Dnes je včelaření vnímáno 
sice i jako možnost podnikání za účelem výděl-
ku, ale jde o tak specifické a náročné podniká-
ní, že o nějakém velkovčelaření lze slyšet opravdu 
málo. A divoké včely se v současné kulturní kraji-
ně nemají příležitost příliš uplatnit.

Označit za jednu z příčin ubývání včelstev prá-
vě záření z mobilů je zajisté možné. Ale zřejmě si 
to nelze představit tak, že by včelař, sedě u úlu, ře-
šil po telefonu problémy zdravotního stavu svého 
včelstva se vzdáleným kolegou tak dlouho, až by 
mu podrážděné svěřenkyně ulétly do neznáma.

Ano, titulek je poněkud 
ukrutný, ale pokud jde o včel-
stva, která jsou napadena mo-
rem včelího plodu, je jedinou 
možnou metodou, jak tomuto 
zákeřnému onemocnění vzdo-

rovat, zlikvidovat celá včelstva. Včelařům 
pak náleží v souladu s ustanovením veteri-
nárního zákona náhrada za vzniklé škody.

Již platí v tomto smyslu vyhláška č. 36/2007 Sb., 
která novelizuje § 140–142 vyhlášky č. 299/2003 
Sb. týkající se veterinárních opatření v případě 
moru včelího plodu, která říká v souladu s požadav-
ky včelařů, že je povinné zlikvidovat nejen nemoc-
né včelstvo, ale i všechna včelstva v ohnisku (na sta-
novišti). To znamená, že je nutné zlikvidovat i okol-
ní úly, protože existuje reálné riziko, že i ony jsou 
již nakažené. 10. 4. 2007 Státní veterinární sprá-
va ČR schválila metodický návod (č. 2/2007), kte-
rý ustanovení zmíněné vyhlášky rozpracovává do 
technických kroků, jak postupovat. S tímto meto-
dickým návodem jsou seznámeny všechny krajské 
veterinární správy a lze jej nalézt i na webových 
stránkách SVS ČR (www.svscr.cz v rubrice zdra-

Podobné názvy, rozličná onemocnění, kte-
rá se týkají zvířat i člověka. Aby si je někdo 
nepletl, je vhodné uvést, že toxokarózou se 
rozumí napadení oblými červy škrkavkami (ty 
mají nejčastěji psi, ale i kočky – Toxocara 
canis či Toxocara cati), popřípadě jejich vý-
vojovými stadii. A toxoplazmóza je onemoc-
nění způsobené prvokem Toxoplasma gondii 
(zdrojem jsou nemocné kočky nebo syrové 
maso většiny obratlovců, kteří jsou mezihos-
titeli tohoto parazita).

Obě tato onemocnění s podobnými názvy pat-
ří mezi parazitózy a mohou při nedostatku pozor-
nosti a hygieny ohrozit i člověka. Proto hned na 
počátku je třeba upozornit na to, aby chovatelé 

dávali psy i kočky pravidelně vyšetřovat a při nále-
zu škrkavek zvířata odčervovali, popřípadě apliko-
vali prostředky likvidující i toxoplazmy. A samo-
zřejmě je nanejvýš vhodné, aby vždy byla dodržo-
vána základní hygienická pravidla, zejména aby 
neznámá zvířata neměla volný přístup na místa, 
kde si hrají děti, především na pískoviště.

Škrkavky neboli toxokary mají často jak psi, 
tak kočky (a to Toxocara canis či Toxocara ca-
ti), při silném napadení jsou dospělí červi vidi-
telní v trusu. Vývojová stadia těchto červů, který-
mi jsou vajíčka mikroskopické velikosti, mohou 
být po pozření člověku nebezpečná. Vajíčky škrka-
vek se člověk může infikovat v nečistém prostředí, 
a ta se v jeho těle „vyvíjejí“ v larvičky, aniž dosáh-
nou pohlavní zralosti, putují krví a mohou v něk-

terých orgánech způsobit problémy. Člověk však 
není konečným hostitelem. Projevy jsou teploty, 
únava, bolest kloubů, kožní svědění. Léčí se urče-
nými léky – antihelmintiky. Byly popsány případy, 
že byly larvičky nalezeny v játrech, plicích i v oku. 
Obrana je možná – důsledná hygiena a psy i kočky 
od štěněte či kotěte pravidelně vyšetřovat a odčer-
vovat.

Toxoplazmy jsou prvoci (Toxoplasma gondii), 
jejichž okem nepostřehnutelnými oocystami 
vyloučenými trusem nemocných koček nebo po 
pozření syrového masa (nebo pomůckami zne-
čištěnými jinými potravinami) se mohou infiko-
vat lidé. I zde nejde o konečného hostitele, ale 
mezihostitele. Největší problémy mohou mít děti 
a zejména těhotné ženy, kdy horečkami doprová-

zené onemocnění může poškodit i plod. Nakažení 
toxoplazmózou je možné nepřímo z vnějšího 
nečistého prostředí, ve kterém se vyskytovaly 
nemocné kočky, ale i při práci na zahradě, anebo 
přímo při porcování a ochutnávání syrového masa 
před jeho kuchyňskou úpravou. Je třeba uvést, že 
jinou nemocí neoslabený organismus se s náka-
zou vyrovná a překoná ji často jako „běžné chřip-
ce podobné onemocnění“. Nicméně i poté uzdra-
vený má v těle tkáňové cysty, které čekají, zda 
mezihostitele nesežere nějaká kočkovitá šelma, 
v jejíchž útrobách prvok dospěje, začne se množit 
a začne vylučovat s trusem odolné oocysty. Obra-
nou je opět – důsledná hygiena a také to, že se 
potrava vždy tepelně upraví, to znamená povařit, 
propéci, anebo třeba tři dny zmrazit. 

Ale až začne, zřejmě ve třetím čtvrtletí, platit 
novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, 
mělo by to být jednodušší. Především v tom, 
že týrané zvíře tzv. „propadne“.

Dosud bylo možné slyšet výhrady k součas-
né právní úpravě, že týrané zvíře nelze odebrat, 
a že než úřední řízení proběhne, není nakonec 
už koho zachránit. Tak docela tomu ale není. Ta-

kovou situaci, kdy je opravdu zvíře ohrožené, lze 
řešit, je možné využít ustanovení správního řádu 
o předběžném opatření. Lze tedy zvíře odebrat, 
avšak je třeba si uvědomit, že je nutné okamžitě 
zvířeti zajistit náhradní péči. 

Takže je možné chovateli odejmout zvíře ješ-
tě před rozhodnutím o odebrání zvířete. Dosud 
však odebrané zvíře stále zůstávalo majetkem 
původního chovatele a z toho vyplývaly problé-

my s poměrně častými případy opětného vráce-
ní původnímu majiteli a problémy při zajišťová-
ní náhradní péče. Nová právní úprava tento pro-
blém odstraňuje, neboť, až bude novela poslanci 
schválena a nabude účinnosti, zřejmě nejspíše až 
po prázdninách, bude se jednat nikoli o odebrání 
zvířete, ale o jeho propadnutí. V takovém případě 
se obci určitě snáze podaří zajistit týranému zví-
řeti náhradní péči. Josef Duben, SVS ČR

„Pečou“ mobily včelám mozková centra?

Nemocné je třeba usmrtit

O BSE nic nového

Toxokaróza není toxoplazmóza

Odebrat týrané zvíře jde i nyní…

ví zvířat). Toto na první pohled poněkud drastické 
opatření se ukazuje jako jediné možné, jak stále se 
vyskytující mor včelího plodu likvidovat.

O moru včelího plodu lze uvést, že jde oprav-
du o nebezpečnou nákazu, která převážně posti-
huje zavíčkovaný včelí plod. Původcem je Paeni-
bacillus larvae, dříve označovaný Bacillus larvae, 
White (1904), gram-pozitivní tyčinkovitý mikrob, 
který vytváří mimořádně odolné spóry. Nákaza se 
šíří infikovanou potravou, zalétlými včelami a roji, 
loupeží, infikovanými plásty, úly a včelařským pří-
slušenstvím. Nákazu mohou rozšiřovat i roztoči 
a jiní škůdci. Spóry Paenibacillus larvae se dosta-
nou s potravou do trávicího traktu larev prvních 
instarů (otevřený plod), kde vyklíčí, pomnoží se, zni-
čí buňky žaludeční výstelky a proniknou do hemo-
lymfy a dalších tělesných tkání. Příznaky se projeví 
až u zavíčkovaného plodu. Plást bývá nepravidelně 
zakladen (mezerovitý plod), víčka jsou ztmavlá, pro-
padlá, občas proděravělá. Napadené larvy mění bar-
vu z perleťově bílé na šedožlutou až tmavohnědou 
a přeměňují se v lepkavou, hlenovitou hmotu, která 
se dá z buněk vytáhnout jako vlákno dlouhé něko-
lik centimetrů. Konečným stádiem rozložení larvy 
je příškvar, který pevně lpí na spodní stěně buňky.

Skoro se zdá být zbytečné infor-
movat o tom, že se stále na BSE na 
jatkách vyšetřují krávy nad 30 měsí-
ců stáří. Ale je to tak, a letos zatím 
žádný další případ nebyl zjištěn. 

Poslední, šestadvacátý případ one-
mocnění byl diagnostikován na počát-
ku prosince loňského roku. Stále řid-
ší výskyt odpovídá i trendu v ostatních 
členských zemích EU.

Do konce letošního března bylo vy-
šetřeno od počátku roku 2001 celkem 
1 086 711 mozků krav a dosud bylo 
registrováno 26 případů onemocnění. 

Ministr zemědělství Petr Gandalovič se 
zúčastnil pravidelné Rady ministrů země-
dělství členských zemí Evropské unie, kte-
rá se tentokrát konala v Lucemburku. Dub-
nové zasedání Rady bylo tradičně věnováno 
zejména tématům rybolovu. 

 
Nad rámec řádné agendy Rady oslovil čes-

ký ministr své protějšky z dalších nových člen-
ských států se žádostí o podporu pozice ČR 

k otázce pokuty, kterou Evropská komise plá-
nuje udělit devíti novým členským státům včet-
ně ČR, za údajně nahromaděné zásoby něk-
terých zemědělských a potravinářských komo-
dit. Ministr Petr Gandalovič tak pokračuje ve 
svém dlouhodobém úsilí hájit zájmy České 
republiky. 

„Evropská komise dosud neprokázala, že po 
rozšíření Evropské unie v roce 2004 došlo k nar-
ušení jednotného trhu. Tento argument potvrzu-

je i to, že Komise v tomto období nemusela při-
stoupit k žádným mimořádným opatřením,“ uvedl
ministr Gandalovič. 

O sankcích za tzv. nadlimitní zásoby hlaso-
val Řídící výbor Evropské komise pro obchod-
ní mechanismy. Na tomto zasedání se ČR opět 
důrazně postavila proti záměru Komise poku-
tovat ČR. Podle Evropské komise by ČR měla 
uhradit penále 12,288 milionu eur. 

Během diskuze v rámci řádné agendy Rady, 

která se soustředila na ochranu úhoře říčního 
a přijetí víceletého plánu pro ochranu tresky 
v Baltském moři, poukázal ministr Petr Gan-
dalovič na dlouhou tradici chovu úhoře říčního 
v ČR. Vyjádřil rovněž podporu přijetí opatření, 
která by vedla k zachování a obnově populace 
úhoře v zemích EU, nicméně předložil několik 
dodatečných návrhů, které by více braly v potaz 
zájmy ČR. Táňa Králová

tisková mluvčí MZe ČR

Na Radě ministrů získává Petr Gandalovič
podporu pozice ČR k penále za nadlimitní zásoby 
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Státní zemědělská a potravinářská inspek-
ce (SZPI) provedla za loňský rok ve srov-
nání s předloňskem více kontrol a uložila 
ve správních řízeních celkově vyšší objem 
pokut. SZPI také přijala a řešila v roce
2006 více podnětů od veřejnosti než před-
loni. Loni obhájila Systém managementu 
jakosti.

Podrobné konkrétní údaje uvádějí Výroční 
zprávy SZPI za roky 2006 a 2005 uveřejněné na 
webových stránkách inspekce. Vzhledem k tomu, 
že jsou poměrně obsáhlé, pro získání přehledu 
jsou v následujícím textu uvedeny některé srov-
návací údaje.

V průběhu roku 2006 uskutečnili inspekto-
ři SZPI celkem 25 737 vstupů do provozoven 
provozovatelů potravinářských podniků (v roce 
2005 – 23 645 kontrol). Z uvedeného počtu by-
lo 16 490 vstupů provedeno v maloobchodní sí-
ti, 7 347 ve výrobě, 1 798 ve velkoskladech a 102 
vstupů v ostatních místech (to je v restauracích, 
při přepravě). V rámci těchto vstupů bylo prove-
deno 48 018 kontrol.

Uvedený nástin kontrolní činnosti přestavují 
výsledky ze zaměřené a cílené kontroly. Nemo-
hou tedy vypovídat o zdravotní bezpečnosti a ja-
kosti potravin obecně a nelze z nich stanovit ani 
vývojové trendy. 

V roce 2006 zjistili inspektoři celkem 4 744 ne-
vyhovujících vzorků potravin a ostatních výrobků. 
V roce 2005 to bylo 5 691 nevyhovujících vzorků. 
Nejvyšší počty se týkaly ovoce a zeleniny. 

Při zjištění protiprávního stavu inspekce uklá-
dá provozovatelům potravinářských podniků opat-
ření zaměřené na odstranění zjištěných nedostat-
ků. V roce 2006 uložila SZPI celkem 11 086 zá-
kazů, a to v celkové výši 49 958 420 Kč (v roce 
2005 11 434 zákazů ve výši 31 496 964 Kč). 

Na potraviny živočišného původu (mléčné vý-
robky, drůbež, králíci, vejce, maso, masné výrob-

ky, ryby a vodní živočichové) bylo na základě vý-
sledků kontrol uloženo celkem 3 725 zákazů uvá-
dění potravin na trh v celkové výši 1 954 606 Kč. 
K potravinářským oborům s poměrně vysokým 
počtem uložených zákazů dále patřily obory čo-
koláda a cukrovinky, ve kterém bylo uloženo cel-
kem 978 zákazů v celkové výši 1 399 625 Kč, a dá-
le obor pekařských výrobků, kde bylo uloženo 
celkem 784 zákazů v celkové výši 4 890 903 Kč. 
Největší finanční objem zákazů uvádění na trh (15 
166 255 Kč) byl uložen v komoditě víno. 

V roce 2006 bylo pravomocně skončeno 1 712 
správních řízení, v nichž byly uloženy poku-
ty v celkové výši 32 442 100 Kč. V porovná-
ní s rokem 2005 došlo k navýšení celkové výše 
uložených pokut o 19 282 600 Kč. Za co nejčastěji 
SZPI udělovala sankce, podrobně uvádí již zmíně-
ná zpráva o činnosti. 

V roce 2006 přijala inspekce 2 829 podnětů od 
veřejnosti, což je 163 více než předloni. Z celko-
vého počtu podnětů bylo vyhodnoceno 924 jako 
oprávněných. 

Kontrolní akce SZPI a s nimi související pro-
cesy vycházejí z rámce právních předpisů i z cel-
kové filozofie Evropské unie. Inspekce se stále ví-
ce zapojuje do spolupráce složek EU působících 
v rámci kontroly potravin a v dalších navazujících 
oblastech.

SZPI po vstupu ČR do Unie zavedla Systém 
managementu jakosti, který byl úspěšně certifiko-
ván předloni v září britskou firmou BVQI a úřad 
jej loni obhájil. „Systém managementu jakosti 

je plně funkční, splňuje tedy i nadále požadav-
ky normy ČSN EN ISO 9001:2001,“ takový je 
výrok auditora v závěru hodnotící zprávy, kterou 
obdržela SZPI koncem listopadu 2006. Předmě-
tem certifikace je Výkon činnosti správního úřa-
du provádějícího státní dozor v oblasti potravin 
a vybraných výrobků. 

 Mgr. Ivo Klemeš, SZPI

Srovnání let 2006 a 2005:
Více kontrol, vyšší pokuty, víc podnětů, obhájení titulu

Řešení otázky využití biopaliv 
patří mezi priority současné vlády 
ČR. Na česko-německém seminá-
ři Budoucnost biopaliv v České re-
publice a v Německu to uvedl mi-
nistr zemědělství Petr Gandalovič, 
který seminář na půdě velvyslanec-
tví SRN v Praze zahájil.

 
Podle ministra spočívá přínos bio-

paliv ve dvou ohledech. „Využívání 
biopaliv je ekologické a může výrazně 
přispět ke zlepšení životního prostředí. 
Především je ale důležité pro zemědělství, 
které se v současné době potýká s tím, že 
se snižuje produkce pro výrobu potravin,“  
uvedl ministr Gandalovič.

Vláda chce podle jeho slov nastarto-
vání programu biopaliv podpořit povin-
ným přimícháváním. Návrhem novely 
zákona o ochraně ovzduší, která upra-
vuje přimíchávání biopaliv do pohon-
ných hmot, se bude příští týden ve dru-
hém čtení zabývat sněmovna. Zatímco 
původní vládní návrh předpokládal, že 

by se metylester řepkového oleje (ME-
ŘO) přidával do motorové nafty až od 
ledna, zemědělský výbor navrhl z pod-
nětu ministra Gandaloviče tento pro-
ces urychlit. Důvodem pro dřívější za-
vedení povinnosti přimíchávat MEŘO 
je mimo jiné předpokládaná vyšší skli-
zeň řepky v letošním roce.

Biosložky se nemají povinně při-
dávat plošně do každého litru pohon-
ných hmot. Neumožňují to totiž evrop-
ské směrnice, které se týkají diskrimi-
nace fosilních paliv. Přimíchávání má 
být proto podle návrhu objemové, kdy 
prodejci musejí z celkové dodávky na-
hradit stanovený podíl biopalivy.

„Ve Sněmovně i Senátu nás čeká dis-
kuse zejména v otázce kontrolního me-
chanismu, který musí být stanoven,“  
upozornil ministr Gandalovič. Věří, že 
v obou komorách parlamentu se podaří 
návrh novely zákona prosadit.

 
Táňa Králová

tisková mluvčí MZe ČR

 Využití biopaliv patří k prioritám české vlády 

mu ve výživě a v metabolismu, v pre-
venci proti řadě nemocí a chorob. Ať 
už to jsou zmíněné mléčné bílkoviny 
s nezastupitelnými aminokyselinami, 
cenný a neobyčejně lehce stravitelný 
mléčný tuk, který je nejbohatším zdro-
jem vitamínu A, či vysoce energetický 
a přitom nesladký mléčný cukr laktó-
za. Určitě bych mohl napsat několika-
stránkové pojednání o nejvýznamněj-
ším minerálu v mléce, kterým je váp-
ník a jehož obsah v pouhém jednom 
litru tohoto bílého nápoje stačí plně po-
krýt denní spotřebu u dospělého člově-

ka. Samozřejmě nemusíme vždy vypít 
celý litr mléka, protože na pokrytí spo-
třeby nám postačí zkonzumovat odpo-
vídající množství kteréhokoliv jiného 
„koncentrátu“ mléka v podobě mléč-
ných výrobků. 

O přednostech a významu této skvě-
lé potraviny se však píše a hovoří stá-
le, někdy se však zdá, jako by lidé byli 
k těmto tvrzením hluší, nebo je snad 
dokonce ani slyšet nechtěli. Jak si jinak 
vysvětlit skutečnost, že se dnes na ško-
lách dětem více než mléčné výrobky 
nabízejí Coca Cola či jiné sladké nápo-
je a sušenky, jak si vysvětlit že v rych-
lém občerstvení typů „fast food“ domi-
nují různé smažené hranolky, burgery 
a koneckonců i něk dy prodávané mléč-
né šejky jsou spíše koncentrátem cukru 
nežli mléka? A časté reklamní slogany 
o čokoládových tyčinkách „plných mlé-

ka“ jsou sice dobrým marketingovým 
tahem, ale ve skutečnosti podvodem na 
spotřebitelích. Cožpak je hlavní surovi-
nou pro výrobu čokolády mléko?

A pak tu je ještě jeden nový feno-
mén doby. I když zpracovatelé mléka 
disponující hodnotnou mléčnou suro-
vinou, hledají přesto stále nové a nové 
technologické možnosti k tomu, aby 
vyhověli požadavkům obchodníků na 
levný výrobek. A tak často z mléka 
mizí jeho cenné mléčné složky, které 
jsou pak nahrazovány jinými levnější-
mi, ale nemléčnými. Nové náhražky 
mléčných výrobků však již nejsou, ale-
spoň z pohledu výživy, tak hodnotnými 
produkty jako původní tradiční mléčné 
potraviny. Výrobci se často ospravedl-
ňují tím, že si je žádá spotřebitel. To je 
ovšem obrovské klišé. Spotřebitel totiž 
ani mnohdy nemá jinou možnost výbě-

ru, a je tak koneckonců buď výrobcem 
či obchodníkem oklamán a ošizen. 
Moderátorka Ester Kočičková prohlási-
la v jednom pořadu v České televizi v ro-
ce 2004, když hovořila o trvanlivém 
mléku, že se vyrábí tak, že se do zce-
la odstředěného mléka lije řepkový olej 
a sypou práškové vitaminy. Tehdy Čes-
komoravský svaz mlékárenský, společ-
nost Tetrapak a řada výrobců důrazně 
protestovaly proti těmto nesmyslným 
tvrzením. Nechtěl bych se v žádném 
případě dožít toho, aby se někdy staly 
tyto nesmysly skutečností...

Mléčný výrobek není jenom hodnot-
nější z pohledu výživy. Stačí vedle sebe 
ochutnat tradiční sýr a jeho náhražku 
vyrobenou s využitím levných rostlin-
ných tukových násad a jiných nemléč-
ných komponent. Spotřebitel nemu-
sí být ani v tomto případě školeným 

odborníkem, aby poznal, který výro-
bek je chutnější.

Koncem letošního května si připome-
neme v historii již po padesáté meziná-
rodní den mléka. Zkusme se všichni při 
této příležitosti skutečně hlouběji nad 
myšlenkou tohoto dne zamyslet. Proč 
se asi neslaví mezinárodní den fast foo-
dů, mezinárodní den Coca-Coly či mezi-
národní den sýrových náhražek a analo-
gů? Je to přeci tak prosté! Pouze mléko 
je totiž tou správnou, pravou a zdravou 
potravinou. Mléko v plném rozsahu ni-
čím jiným nenahradíme. Mléko je sku-
tečný lék, který se koneckonců i skrývá 
ve slovním základu tohoto slova. Oslav-
me ho proto mléčným přípitkem slovy 
krasobruslařky Kateriny Witt „Mléko je 
moje síla…“. Tento výrok je totiž veskr-
ze pravdivým. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

Českomoravský svaz mlékárenský

OSLAVA
MLÉKA 

(Dokončení ze strany 1)
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Podle informací získaných od agentury CzechTrade Ekaterinburg bude Ministerstvem zemědělství Sverdlovské oblasti 
v závěru května t. r. organizována podnikatelská delegace do ČR, zaměřená na obory zpracování masa a mléka

Sverdlovská delegace by v rámci své ces-
ty do ČR měla navštívit několik masných 
a mléčných závodů. Předmětem zájmu účast-
níků delegace by měly rovněž být informa-
ce o současném stavu těchto oborů, vývo-
ji, evropských požadavcích na kvalitu a tech-
nologickou úroveň zařízení, eventuálně jaké 

problémy musely řešit české závody po ro-
ce 1989 – tedy otázky spojené s modernizací 
a organizací závodů.

Pokud Vás výše uvedené informace zaujaly 
a uvažujete o možném navázání obchodních 
styků s podnikateli ze Sverdlovské oblasti for-

mou zajištění návštěvy delegace ve Vámi za-
stoupené společnosti, kontaktujte prosím pří-
mo agenturu CzechTrade Ekaterinburg, která 
Vám poskytne bližší informace týkající se or-
ganizačního zajištění akce.

Jan Katina,
Český svaz zpracovatelů masa

Kontakt: Michal Gelbič
CzechTrade Ekaterinburg

Obchodně-ekonomické oddělení
Generálního konzulátu ČR v Jekatěrinburgu 

620 075, Jekatěrinburg, Gorkogo 45a
Tel./fax: +7-343-2173570

Email: yekaterinburg@czechtrade.cz
Web: www.czechtrade.cz
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Na konci dubna vypršela České republice 
výjimka v oblasti národní podpory ( tzv. “sta-
te aid“), která nám byla udělena při vstupu 
do Evropského společenství v roce 2004. Tří-
letá ochranná lhůta se vztahuje také na sys-
tém podpory vlastních potravinářských vý-
robků, kterou v ČR představuje národní znač-
ka kvalitních potravin KLASA. Po uplynutí 
ochranné lhůty již nebude možné odkazovat 
na zemi původu těchto výrobků.

Národní značka kvality KLASA je program na 
podporu kvalitních domácích potravin. Mohou ji 
získat pouze potraviny, které byly zcela vyrobeny 
v České republice, obsahují stanovený podíl domá-
cích surovin a vykazují nadstandardní kvalitativní 
charakteristiky. Od začátku května se však v pro-
pagaci značky KLASA nebude moci objevovat od-
kaz na původ potravin se značkou KLASA.

Z národní značky kvality potravin KLASA se 
tak stane „jen“ značka kvality potravin KLASA, 

slogan „to nejlepší z naší země“ vystřídá „to ne-
lepší pro naše nejbližší“. „O omezené časové plat-
nosti výjimky z pravidel EU jsme věděli, a proto jsme 
tomu přizpůsobili i strategii značky. Období do ro-
ku 2007 jsme se snažili využít pro zvýšení povědo-
mí o značce KLASA. To se nám podařilo, a proto se 
nyní můžeme začít orientovat na motivaci nákupní-
ho chování spotřebitelů,“ vysvětlila Klára Bolečko-
vá pověřená řízením Samostatného oddělení pro 
marketing SZIF, které značku KLASA spravuje 
od roku 2004. 

Další podmínkou, kterou již značka KLASA 
splňuje nyní, je obecný charakter kampaně. Pro-
pagace národních značek kvality nesmí protěžo-
vat jeden typ výrobků, naopak musí přinášet pro-
spěch všem producentům potravin a celému země-
dělskému odvětví. „Kampaň pro značku KLASA 
byla již od počátku nastavena tak, abychom vyhověli 
všem producentům zařazených celkem v 10 katego-
riích, ve kterých se značka KLASA udílí. V reklam-
ních spotech, ale i na billboardech a v tiskové inzer-
ci se objevovaly mléčné výrobky, maso, pečivo, ryby, 
postupně jsme přidávali další motivy jako drů-
beží maso, ovoce a zeleninu. Zastoupení různých 
komodit jsme zachovali i v nové kampani,“ říká Klá-
ra Bolečková.  

Podle unijních pravidel je reklama spojená pří-
mo s produkty jedné nebo více konkrétních spo-
lečností narušením hospodářské soutěže a je 
neslučitelná se společným trhem. To se v přípa-
dě značky KLASA netýká ani tolik reklamy ja-
ko spíše propagačních akcí typu veletrhů, výstav 
a roadshow. Dosud byla účast výrobců na těchto 
akcích zdarma. To se nyní změní. Finanční zvý-
hodnění výrobců se bude týkat pouze podpory ve 
formě věcného plnění, to znamená zaplacení plo-
chy ze strany SZIF. Toto zvýhodnění se bude tý-
kat pouze malých a středních podniků (do 250 
zaměstnanců, jejichž obrat nepřekročí 40 mil. 
EUR), přičemž podniky – zpracovatelé dostanou 
50% zvýhodnění při první účasti na daném veletr-
hu a podniky – prvovýrobci dostanou 100% zvý-
hodnění i při opakované účasti. Velké společnos-
ti se veletrhů v rámci expozice SZIF budou moci 
účastnit pouze na vlastní náklady. I tak to pro ně 
nadále zůstane výhodné, neboť zaplatí jen tu část 
plochy, na které se budou prezentovat, a nezbyt-
ný podíl na provozních nákladech stánku (spotře-
ba vody, energie, úklid).  

Vilém Frček,
tiskové oddělení SZIF

O  N Á R O D N Í  Z N A Č C E 
K V A L I T Y  K L A S A

Národní značku kvality KLASA uděluje kva-
litním českým potravinářským a zemědělským 
výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Tuto 
prestižní značku spravuje od počátku roku 2004 
Samostatné oddělení pro marketing Státního 
zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Začát-
kem dubna 2007 mohli nalézt spotřebitelé národ-
ní známku kvality KLASA na obalech celkem
1 423 potravinářských výrobků od 203 výrobců. 
Další informace o národní značce kvality KLASA 
a kompletní seznam všech oceněných produktů 
jsou dostupné na internetových stránkách  Státní-
ho zemědělského intervenčního fondu www.szif.
cz v rubrice Propagace kvalitních potravin a na 
stránkách www.eklasa.cz. 

České republice přestala na konci dubna platit
výjimka EU v oblasti státních podpor v zemědělství

V úterý 24. dubna 2007 se 
v Obecním domě konalo slavnostní 
předávání certifikátů KLASA. Minis-
tr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič 
značkou kvality ocenil celkem 39 
nových potravinářských výrobků. 

„Česká republika potřebuje značku 
KLASA. Naši potravináři umí vyrábět 
kvalitní produkty a my je v jejich úsilí 
chceme podporovat,“ řekl při předávání 
certifikátů KLASA ministr zemědělství 
Mgr. Petr Gandalovič.

Mezi nově oceněnými výrobky ma-
jí převahu především potraviny zařaze-
né do kategorie maso a masné výrob-
ky. Silné zastoupení mají také mlýn-
ské, pekárenské a cukrářské výrobky, 
mezi nimiž byly oceněny další druhy 
oblíbených sušenek Tatranky či BeBe. 
Trojici nejsilnějších kategorií doplnily 

mléčné výrobky, značku KLASA zís-
kal například klasický čerstvý smetano-
vý sýr Lučina. Ocenění značkou kvality 
potravin byla udělena i čerstvému ovo-
ci a zelenině – značkou KLASA se nyní 
budou pyšnit i balená jablka společnos-
ti CZ FRUIT či karotka balená společ-
nosti VH Agroprodukt.

SEZNAM
NOVĚ OCENĚNÝCH VÝROBKŮ 

K 24. 4. 2007:
1. VOMA, s. r. o.,
– Šunková klobása
– Brodská sekaná
– Mahdalíkovi párečky

2. Josef Rýdl, s. r. o.
– Vánočka arašídová
– Chutný preclík
– Chutný preclík velký

3.  Jan Pondělík
– pekařství a cukrářství
Dvorec s. r. o.

– Linecké třené s džemem
– ovocná směs
– Linecké třené s džemem
– ovocná směs

4. Opavia – LU, a. s.
–  Tatranky ČOKO čokoládové
–  Tatranky ČOKO lískooříškové
–  Tatranky ČOKO mléčné
–  BeBe Dobré ráno muesli s ovocem
–   BeBe Dobré ráno vláknina 

s ovocem
–   BeBe Dobré ráno 4 cereálie 

s mlékem
–  BeBe Dobré ráno – 25 % cukru

5. Mlékárna Hlinsko, s. r. o.
–  Máslo

6. BOHEMILK, a. s.
– Jogurt bílý balený po 1,5,10 kg
– Jogurt smetanový balený po 5,10 kg
–  Zakysaná smetana 16% balená

po 1,5 kg
– Kysané podmáslí 5kg
– Čerstvá smetana 5kg

7. VH Agroprodukt, spol. s r. o.
– Karotka (balená)

8. Povlatavské mlékárny, a. s.
– Lučina

9. CZ FRUIT odbytové družstvo
– Jablka balená 

10. Kostelecké uzeniny a. s.
– Hermín
– Křemešník Uherák

– Kostelecký uherák
–  Sevilla
–  Čeřínek
–  Kostelecká vysočina
–  Lovecký salám
–  Baby šunka
–  Vepřová krkovice bez kosti – VB
–  Vepřová pečeně bez kosti – VB
–  Vepřová plec bez kosti – VB
–   Vampýr – kuřecí křidélka s příchutí 

česneku
–  Čardáš – kuřecí křidélka s příchutí  

papriky
–   Aladin – kuřecí křidélka s příchutí 

kari
–   Desperádo – kuřecí křidélka 

s příchutí
–  Kuřecí křehčený řízek

SZIF

Značku KLASA získaly další kvalitní potraviny

Projev ministra zemědělství ČR Mgr. Petra Gandaloviče a ředitele SZIF Dipl. - Ing. sc. agr. Vladimíra Ecka

CZ FRUIT, odbytové družstvo, Ing. Petr Miller, ředitel společnosti; ministr zemědělství ČR Mgr. Petr Gan-
dalovič;  ředitel SZIF, Dipl. - Ing. sc. agr. Vladimír Eck; Klára Bolečková, pověřená řízením Samostatné-
ho oddělení pro marketing SZIF

Mlékárna Hlinsko, s. r. o., Ing. Milan Stránský; ministr zemědělství ČR Mgr. Petr Gandalovič; ředitel SZIF, 
Dipl. - Ing. sc. agr. Vladimír Eck; Klára Bolečková, pověřená řízením Samostatného oddělení pro marketing SZIF VOMA, s. r. o., Miroslav Mahdalík, majitel; ministr zemědělství ČR Mgr. Petr Gandalovič



ODPOVĚDI  NA 2 AKTUÁLN Í  OTÁZKY 

Nový exportní kon-
trakt uzavřela a v těch-
to dnech začíná plnit 
Mlékárna Kunín. Pro-
dukce severomoravské-
ho podniku, který si 
od roku 2000 postup-

ně buduje pozici exportéra, tentokrát míří 
do pobaltských zemí. „Je to historicky první 
export do této oblasti,“ uvedl generální ředi-
tel Mlékárny Kunín Zbyněk Gebauer s tím, 
že firma do  konce letošního roku vyveze do 
Estonska, Litvy a Lotyšska zboží za přibližně 
15 milionů korun. 

„V první fázi jde o mléčné rýže. Už nyní ale 
jednáme o dodávkách mléčných cereálií, což je 
novinka i na českém trhu, a není vyloučeno, že 
připojíme i další úplnou novinku, kterou je ochu-
cené, ovocné, acidofilní mléko,“ dodal ředitel.

Na nové trhy do Pobaltí se mlékárenská spo-
lečnost dostala díky svým předchozím vývoz-
ním smlouvám ve Skandinávii. Zejména referen-
ce z Finska považuje vedení podniku za klíčové 
pro vstup na území pobaltských států. Do Eston-
ska, Litvy i Lotyšska bude Mlékárna Kunín vyvá-
žet přes obchodní firmu se zastoupením ve všech 
třech zemích. Koneční zákazníci by se s mléká-
renskou produkcí z České republiky měli setkávat 
ve větších supermarketech.

Do Skandinávie, která tuzemským mlékáren-
ským výrobkům otevřela cestu dále na severo-
východ, začala Mlékárna Kunín vyvážet v roce 
2004. Tehdy firma uzavřela kontrakt s obchodní 
sítí ICA, odnoží dobře známého řetězce Ahold. 
Objem vývozu dosahoval v prvním roce okolo 
20 milionů korun, dnes se do Švédska a také do 
sousedního Finska, kde je podnik přítomen od 
počátku roku 2006, exportuje zboží celkem asi za 
37 milionů korun. „Postupný nárůst objednávek 

čekáme i v Pobaltí,“ uvedl obchodní ředitel Mlé-
kárny Kunín Jiří Klos.

Mlékárna už letos ohlásila také nárůst exportu 
do Itálie. V březnu uzavřela kontrakt, který zna-
mená, že měsíčně dodá na jih Evropy přes 100 
tisíc půlkilogramových balení bílých jogurtů. Do 
konce tohoto roku tedy vývoz převýší milion kusů. 
Korunová hodnota tohoto vývozu bude letos činit 
okolo 15 milionů. Celkový objem dodávek pro ital-
ské zákazníky bude ale ještě vyšší, protože mléká-
renská společnost si už loni před koncem roku trh 
otevřela kontrakty na trvanlivé a acidofilní mléko 
a kefír. V součtu tedy podle obchodního ředitele 
podnik letos do Itálie nasměruje zboží za zhru-
ba 120 milionů korun. Tradiční exportní aktivity 
kunínské mlékárny se soustředí, vedle zmiňova-
ných trhů, na zákazníky v Maďarsku, Rakousku, 
Polsku, Slovinsku a také na Slovensku a v Rumun-
sku. Pod vlastní značkou firma vyváží do Maďar-
ska a Itálie, na dalších trzích je spojena s tzv. pri-

vátními značkami, neboli značkami odběratel-
ských řetězců. 

Podíl exportu na tržbách loni činil zhruba 17 
procent. Hodnota tržeb přitom činila 1,9 miliar-
dy korun. Letos podnik očekává mírný růst podí-
lu vývozu na 18 procent při tržbách znovu okolo 
1,9 miliardy korun.  Eva Kijonková,

mediální zastoupení a. s. Mlékárna Kunín 

Produkce Mlékárny Kunín putuje poprvé do Pobaltí

OTÁZKA PRVNÍ
Již několik let usilují potravináři o legis-

lativní zrovnoprávnění výrobců a dodavate-
lů potravin vůči obchodním řetězcům. Pří-
liš se tyto snahy nedaří. Je také mnoho 
zastánců „prostého trhu“. Jak vidíte ten-
to problém Vy a jak hodnotíte trh potravin
v České republice? A jak je Vaše společ-
nost „spokojena“ s umisťováním svojí pro-
dukce na našem trhu? A co export, resp. 
prodej mimo náš trh? 

ODPOVĚĎ:
Skutečností je, že výrobci potravin nemají 

rovnoprávné postavení především vůči silným 
obchodním partnerům, kterými jsou zahra-
niční obchodní řetězce. Vyjednávací pozice 
výrobců při každoročním uzavírání obchod-
ních smluv je velice slabá. Mají dvě možnos-
ti. Buď přistoupit na podmínky obchodníků a 
smlouvu podepsat, nebo oželet velké investič-
ní náklady spojené se zahájením vzájemného 
obchodního vztahu a jít z kola ven. Tuto dru-
hou možnost nikdo z nás nechce připustit, a 
proto jsme nepřímo donuceni přijmout varian-
tu první, tj. podepsat smluvní podmínky při-
pravené obchodníkem.

Úsilí potravinářů a celé agrární lobby o legis-
lativní regulaci a usměrňování tohoto nepřízni-
vého stavu však pokládám za iluzorní. Vychází 
sice z našich přání, ale nerespektuje realitu ote-
vřeného trhu v rámci Evropské unie. Výsledkem 
jsou maximálně politické body ve prospěch těch, 
kteří říkají a prosazují to, co většina z nás chce 
slyšet. Vzhledem k tomu, že existuje jen málo 
nástrojů, jak situaci změnit, je třeba se zamě-
řit na mediální zveřejňování neférových praktik 
některých řetězců. Bohužel nemůže nikdo z nás 
být konkrétní, neboť jakákoliv oprávněná kriti-
ka by vedla k ukončení obchodního vztahu. Zde 
musíme více využívat profesních svazů, Potravi-
nářské a Agrární komory.

Sám jsem zastáncem volného trhu, ale pokud 
na evropském trhu existují určitá regulativa, 
pak stejná musí platit i u nás. Jinak bychom se 
nacházeli v konkurenční nevýhodě. Nastavení 
takovýchto regulačních opatření však musí být 
prováděno včas, což se v České republice ne vž-
dy daří. Dodatečně chceme upravovat již roz-
hodnuté věci, vydávat doplňky zákonů, žádat o 

výjimky, a to vše má jen minimální naději na 
úspěch. Budoucnost českých mlékařů a konku-
renceschopnost jejich výrobků však nezávisí na 
prosazení jakýchkoliv regulativ v obchodních 
vztazích, ale na nákupní ceně, kterou budou 
muset platit zemědělcům za mléko. Proto jsou 
předmětem pozornosti mlékařů dotační pod-
mínky na výrobu mléka, které musí zajistit čes-
kým zemědělcům srovnatelné podmínky, které 
mají zemědělci v EU. Přivítali bychom zruše-
ní produkčních kvót, které by umožnilo vyrá-
bět mléko na farmách s nejnižšími výrobními 
náklady.

Český trh s potravinami se za posled-
ních deset let výrazně změnil. Jeho hodnoce-
ní lze dělat z mnoha pohledů. Skutečností je, 
že z pohledu spotřebitelů je bohatý co do šíře 
sortimentu, kvality i ceny. Z pohledu výrob-
ců je současný trh relativně zaplněný, převlá-
dá požadavek na nízkou cenu, kterou neurčuje 
spotřebitel, ale obchodník. Není dostatečně roz-
lišována a oceňována kvalita výrobků. Význam-
ně roste podíl privátních značek, vyznačujících 
se nízkou cenou. Velmi se rozšířil dovoz mléč-
ných výrobků, mnohdy s nízkou kvalitou a tomu 
odpovídající cenou. Bránit trh před importem 
obecně je nesmysl. Bránit ho však musíme před 
dovozem takových výrobků, které nemají stan-
dardní kvalitu, popř. při jejich dovozu nejsou 
splněna obecně platná pravidla. Zintenzivnit 
je třeba kontroly a vyvozovat patřičné závěry 
vůči obchodníkům, kteří porušují platné nor-
my. Zkušenosti posledních měsíců s doveze-
nými výrobky na některých řetězcích (máslo, 
sýry...) ukazují na potřebu v daleko větší míře 
uplatňovat kontrolu ze strany odpovědných 
inspekčních orgánů.

Vzhledem k omezeným spotřebitelským 
možnostem na českém trhu se stane existenč-
ní záležitostí pro většinu potravinářských firem 
v nejbližší budoucnosti jejich exportní schop-
nost. Snížením závislosti odbytu výrobků na 
vnitřním trhu se zlepší naše postavení i vůči 
tuzemským obchodním partnerům.

Umístění výrobků Choceňské mlékárny na 
českém trhu je velmi dobré. Především nejvý-
znamnější výrobek pomazánkové máslo je pro-
dáváno ve většině obchodních řetězců, ať již 
pod vlastní značkou „Max“, nebo pod privát-
ními značkami. Podobně velmi dobrou pozi-

ci si drží smetanové jogurty. Nesnažíme se být 
se svými výrobky ve všech řetězcích a nejdeme 
cestou rychlého růstu obratu. Především odmí-
táme účast v obchodě, který se marketingově 
profiluje jako „levný“. Máme kvalitní výrobky a 
chceme od obchodních partnerů, aby tak byly 
nabízeny spotřebitelům. Cena je stanovena vž-
dy minimálně na průměru obdobných výrobků 
na trhu. Je to nesmírně obtížná cesta, ale naše 
zkušenosti potvrzují, že možná.

Nespokojeni jsme s vývojem exportu a umís-
těním výrobků na zahraničních trzích. Vyváží-
me své výrobky na Slovensko, do Polska a do 
Německa. Trh evropské patnáctky je natolik sta-
bilizovaný, že bez silné marketingové podpory 
značky je pro nás téměř nedosažitelný. Východ-
ní trhy jsou především u čerstvého zboží, tj. 
výrobků s trvanlivostí do 30 dnů, logisticky špat-
ně dostupné a jejich budování si vyžádá čas. 

OTÁZKA DRUHÁ:
Velmi důležitým faktorem úspěšnos-

ti prodeje je sortimentní skladba nabíze-
ných výrobků. Mohl byste nám představit 
komplexní sortiment výrobků, které dodá-
vá společnost Choceňská mlékárna na náš 
trh? A protože jste významní výrobci výrob-
ku „Pomazánkové máslo“, kolem které-
ho je v současné době značný legislativ-
ní ruch, rád bych znal Váš názor na ten-
to problém.

ODPOVĚĎ:
Choceňská mlékárna s. r. o. není kapacitně 

velká. Její obrat činí pouze půl miliardy korun. 
Důležité však je, že tohoto obratu dosahuje při 
vysoké specializaci výroby a úzkém sortimen-
tu výrobků. Především patříme k leadrům trhu 
v pomazánkovém másle, dále k nejvýznamněj-
ším producentům smetanových jogurtů a tře-
tím výrobkem, spíše doplňkovým, je klasický, 
na vanách ručně vyráběný jemný tvaroh. Vyso-
ká kvalita takto vyrobeného tvarohu byla oceňo-
vána hospodyňkami v české kuchyni pro jeho 
vhodnost k pečení. Životní styl mladší generace 
a využívání tvarohu, především ve studené ku-
chyni, přechod pekařů na používání lacinějších 
tvarohů s nižší sušinou s použitím různých při-
daných látek, nezájem obchodu logistiky mani-
pulovat s klasicky baleným tvarohem vede k po-

stupnému omezování této výroby. Strategickým 
cílem a programem rozvoje firmy je posílit po-
stavení na trhu pomazánkových másel a smeta-
nových jogurtů, nikoliv objemem produkce, ale 
kvalitou a sortimentní šíří nabídky. Nárůst ob-
jemu výroby, bez kterého nelze zajistit úspěš-
nost ekonomiky firmy, se musí odehrát v oblas-
ti exportu.

Problematika a celá kauza „Pomazánkové 
máslo“, diskutovaná v posledních týdnech ve 
všech sdělovacích prostředcích, se nás velice 
dotýká. Když se tvořily a schvalovaly legislativ-
ní kodexy upravující kategorizaci výrobků v EU, 
tak pomazánkové máslo neznali. Je originálním 
českým výrobkem. Proto se zdá být logické, že 
při tradici, který tento výrobek na českém a slo-
venském trhu má, měla být poskytnuta výjim-
ka pro užívání obchodního názvu na teritoriu 
vnitřního trhu. S konečnou platností je však roz-
hodnuto, že pomazánkové máslo musí ze svého 
názvu vypustit slovo máslo, a aby absurditě bylo 
učiněno zadost, musí se výrobek nazývat mléč-
ná pomazánka přesto, že se vyrábí ze smetany. 
Svědčí to o velké zkostnatělosti a byrokracii při 
uplatňování předpisů a v činnosti orgánů EU, o 
oprávněném euroskepticizmu řady lidí ČR. 

Pro mlékárny vyrábějící pomazánkové más-
lo to bude znamenat milionové náklady, které 
musí vložit navíc do nových obalů, marketingové
a obchodní činnosti. V duchu „co nás nezabije, 
to nás posílí“, budeme realizovat zmíněné roz-
hodnutí a věřit, že spotřebitelé si na trhu svůj 
oblíbený výrobek najdou.

Daleko větší pozornost v současné době 
musíme, jako potravináři a zemědělci, věno-
vat připravované daňové reformě. Pokládám za 
nepřijatelný návrh zvýšit daňové zatížení DPH
u potravin z pěti na devět procent. Pokud by 
parlament tento návrh schválil, dojde k tomu, že 
obchodní řetězce odvedou zmíněná 4 % státu, 
ale v žádném případě nelze očekávat, že o tuto 
částku zvýší ceny potravin na trhu. V rámci kon-
kurenčního boje si o tuto částku řeknou při uza-
vírání smluv na příští rok nám, dodavatelům. 
Vyzývám proto všechny potravináře a zeměděl-
ce k otevřenému vyjádření a jednání. Zde již 
nebudeme moci poukazovat na neserióznost ze 
strany úředníků EU, ale neserióznost vlastní vlá-
dy a neschopnost svoji vlastní.

Redakce F. K.

od Ing. Petra Marka,
jednatele a ředitele společnosti 
Choceňská mlékárna s. r. o.
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Ministr zemědělství ČR Per Gandalovič 
zavítá ve dnech 8.–12. května letošního roku 
na pracovní návštěvu Číny. V jejím průběhu 
se setká se svými partnery v Pekingu a zahá-
jí Národní expozici České republiky na Mezi-
národním potravinářském veletrhu SIAL 2007 
v Šanghaji.

V zájmu podpory exportu českých potravinář-
ských výrobků bude ministra doprovázet podni-
katelská mise představitelů Potravinářské komory 
ČR a zástupců několika českých potravinářských 
firem. PK ČR se úzce podílela na přípravě progra-
mu celé mise. V průběhu pobytu dojde k setkání 
s čínskými potravinářskými firmami formou spo-
lečného semináře v Pekingu i Šanghaji a účasti na 
jednáních na veletrhu v Šanghaji.

SLOVO PREZIDENTA POTRAVINÁŘSKÉ 
KOMORY ČR JAROSLAVA CAMPLÍKA 
PŘED CHYSTANOU CESTOU DO ČÍNY

Výroba potravin má v České republice historic-
kou tradici a patří mezi největší obory zpracova-
telského průmyslu. Český potravinářský průmysl 
prošel před vstupem do EU procesem moderniza-
ce a všechny české potravinářské podniky splňu-
jí přísné nároky EU pokud se týká hygieny, zdra-
votní nezávadnosti a bezpečnosti potravin. Potra-
vinářské podniky mají zavedeny systém HACCP, 
kódy správné výrobní a hygienické praxe i dosle-
dovatelnost výrobků.

Nejvýznamnějšími obory zpracovatelského 
průmyslu jsou výroba mléka a mléčných výrobků, 
masa a masných výrobků, výroba nápojů a ostat-

ních potravinářských výrobků, jako jsou pekáren-
ské výrobky, cukr, čokoládové a nečokoládové 
cukrovinky atd.

Některé české potravinářské výrobky jsou svě-
toznámé, mezi ně patří např. české pivo.

České potravinářské výrobky se vyvážejí prak-
ticky do celé Evropy i do některých dalších zemí, 
např. Ruska.

Český zpracovatelský průmysl má velký zájem 
umístit své výrobky i na čínský trh, a proto se 
významné potravinářské firmy rozhodly předsta-
vit své výrobky čínským obchodníkům a spotřebi-
telům na veletrhu SIAL Šanghaj 2007.

Na tomto veletrhu bychom rádi představili tra-
diční české výrobky, jako je pivo, cukrovinky, mas-
né výrobky, paštiky a další. 

Čeští výrobci mají zájem nejen o vývoz svých 
kvalitních a bezpečných výrobků na čínský trh, ale 
mnoho z nich již v současnosti čínské produkty 
dováží a jsou mezi nimi i potenciální investoři do 
vybudování výrobních kapacit v Číně.

Potravinářská komora ČR se bude aktivně podílet 
na dalším zprostředkovávání potřebných informa-
cí o českém potravinářství a o českých potravinář-
ských firmách.

VELETRH SIAL, ČÍNA, KVĚTEN 2007
�   Národní expozice na tomto veletrhu se realizuje 

vzhledem k výrazně zápornému saldu agrární-
ho zahraničního obchodu (v roce 2005 zápor-
né saldo ve výši – 1.567,47 mil. Kč) a k ohrom-
nému potenciálu čínského trhu. 

�   Návštěva současného ministra zemědělství ČR 
Petra Gandaloviče by měla navázat na závěry 
předchozích kontaktů, kdy byl Čínou potvrzen 
značný zájem na rozvoji oboustranné spoluprá-
ce v potravinářsko-agrárním sektoru i v oblas-
ti výstavnictví. Čínská strana se již například 
prezentovala samostatným pavilonem (Shang-
hai) v rámci mezinárodní výstavy Země živitel-
ka v Českých Budějovicích v roce 2003. 

�   Kromě potravinářského zboží zahrnuje veletrh 
Sial i vybavení a technologie pro potravinářský 
průmysl. 

PODNIKATELSKOU MISI TVOŘÍ 
NÁSLEDUJÍCÍ SPOLEČNOSTI:

– Maso Planá, a. s.
– INTERLACTO, spol. s. r. o. 
– NOWACO s. r. o. 
– Drůbež – Vysočina, spol. s. r. o.
– ZŘUD – Masokombinát Písek CZ, a. s.
– Víno Blatel, a. s.
– MADETA, a. s.
– ARTIFEX INSTANT s. r. o.
– Moravský lihovar Kojetín, a. s.
– HAMÉ, a. s.

– AGROPOL FOOD, s. r. o.
– Budějovický Budvar, n. p.
– Setuza, a. s.
– Jihočeská drůbež Mirovice, a. s.

NA VELETRHU SIAL V ŠANGHAJI 
BUDOU VYSTAVOVAT TYTO SUBJEKTY:

– Ministerstvo zemědělství České republiky
– Potravinářská komora České republiky
– Bohemia Hop, a. s. 
– Budějovický Budvar, n. p.
– MILKPOL, s. r. o.
– POEX Velké Meziříčí, a. s.
– Rupa, s. r. o.
– Svaz pěstitelů chmele České republiky

VÝBĚR Z PROGRAMU
středa 9. 5. 2007 – Peking

–  jednání ministra zemědělství ČR s náměstkem 
Společné správy pro dohled nad kvalitou, kon-
trolou a karanténou

– podnikatelský seminář
–  jednání ministra zemědělství ČR s ministrem 

Státního úřadu pro lesnictví 
–  jednání ministra zemědělství ČR s čínským 

ministrem zemědělství
–  jednání ministra zemědělství s čínským minis-

trem vodních zdrojů

čtvrtek 10. května – Šanghaj

–  krátké setkání ministra zemědělství ČR 
s ministryní zemědělství Španělského králov-
ství

–  slavnostní zahájení Mezinárodního potravi-
nářského veletrhu SIAL v Šanghaji

–  prohlídka veletrhu
–  China Wine & Spirits Competition Awards 

Ceremony
–  Oliv Asia Awards Ceremony
–  prohlídka Národní expozice Ministerstva 

zemědělství České republiky a českých firem
–  neformální návštěvy národních expozic vysta-

vujících států

pátek 11. května – Šanghaj

–  podnikatelský seminář
–  návštěva a prohlídka vybraného mlékárenské-

ho podniku
–  jednání na Zemědělském výboru samosprá-

vy Šanghaje

sobota 12. května – Šanghaj

–  návštěva a prohlídka moderního zemědělské-
ho podniku Shanghai Sunqiao Modern Ag-
riculture Development Zone

REAKCE MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR 
MGR. PETRA GANDALOVIČE PŘED 

CHYSTANOU NÁVŠTĚVOU ČÍNY

„Jedním z hlavních 
cílů cesty je pomoci čes-
kým potravinářům dostat 
se na čínský trh. Někte-
ré české potravinářské 
výrobky jsou světozná-

mé, vyvážejí se prakticky do celé Evropy i do řady 
dalších zemí. Firmy mají zájem rozšířit prodej i na 
čínském trhu,“ uvedl ministr Gandalovič. S čínský-
mi partnery chce jednat také o možnosti investic a 
dodávek technologií do Číny. 

„Chtěli bychom do budoucna zmírnit výraz-
ně záporné saldo v agrárním zahraničním obcho-
du. Dovoz z Číny dlouhodobě převyšuje vývoz 
z ČR. Čína se v roce 2006 umístila na 12. příč-
ce v sestupném pořadí všech zemí podle hod-
noty dovozu, naproti tomu z hlediska vývozu
z České republiky je Čína na 50. místě,“ upozor-
nil ministr.

Ministerstvo zemědělství ČR se letos vůbec 
poprvé zúčastní Mezinárodního potravinářského 
veletrhu SIAL v Šanghaji. Expozice České repub-
liky zajišťuje Ministerstvo zemědělství ČR ve spo-
lupráci s Potravinářskou komorou ČR. Plocha 
stánku expozice je 60 m2. 

„Veletrh SIAL patří mezi největší světové potra-
vinářské výstavy. Obchodníkům a spotřebitelům 
se tady představí hlavně tradiční české exportní 
zboží jako pivo, chmel, cukrovinky, masné výrob-
ky nebo paštiky,“upřesnil ministr Gandalovič. 

Informační centrum bezpečnosti potravin 
(IC BP) při Ústavu zemědělských a potravi-
nářských informací (ÚZPI) společně se Sekcí 
potravinářských výrob – Úřadem pro potra-
viny Ministerstva zemědělství ČR organizují 
ve dnech 21. až 27. května již druhý ročník 
„Dnů bezpečnosti potravin“. Během něko-
lika dní se uskuteční řada akcí – seminá-
ře, konference, tématické pořady v médi-
ích a propagační akce s naučně-zábavným 
obsahem v netradičním prostředí, jako je 
pražská ZOO. Při všech akcích budou tra-

dičně rozdávány informační a propagační 
materiály týkající se problematiky bezpeč-
nosti potravin. 

Na zajištění „Dnů bezpečnosti potravin“ spolu-
pracují i další organizace, které se zdravotní nezá-
vadností potravin zabývají, a to Ministerstvo zdra-
votnictví ČR, Potravinářská komora ČR, Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce, Státní vete-
rinární správa ČR, VŠCHT Praha, Fórum zdravé 
výživy, spotřebitelská sdružení a další.

Z plánovaných akcí v sále ÚZPI, Slezská 7, Pra-
ha 2 si dovolíme upozornit na seminář pořádaný 
společně s Potravinářskou komorou ČR a Svazem 
obchodu a cestovního ruchu (SOCR) na téma: 
Zajištění bezpečnosti potravin ve vztahu ke koneč-
nému spotřebiteli aneb správná hygienická praxe 

v maloobchodě. Další seminář bude věnován té-
matu tuky a maso ve výživě s hodnocením rizik.

Ve spolupráci s kabelovou televizí TOP TV kaž-
dý den vystoupí zajímaví hosté IC BP a budou dis-
kutovat o systému bezpečnosti potravin a infor-
movat o vzdělávacích akcích pro spotřebitelskou 
veřejnost. Rádi bychom upozornili i na spoluprá-
ci s Českým rozhlasem, kde jsou připravovány za-
jímavé pořady pro širokou veřejnost zaměřené na 
problematiku bezpečnosti potravin, jejich kvali-
tu a výživová doporučení. I v letošním roce bu-
de možnost chatu na iDnes na téma potraviny ak-
tuálně.

Závěr Dnů bezpečnosti potravin proběhne stej-
ně jako v loňském roce v pražské zoologické za-
hradě. Během akce určené dětem i dospělým se 
v přírodním amfiteátru uskuteční naučně zábavný 

program pro děti s písničkami umělecké skupiny 
Vanda a Standa. V mobilním Infopultu budou do-
spělým k dispozici pracovníci ministerstev země-
dělství a zdravotnictví a ÚZPI, kteří budou odpo-
vídat na dotazy. 

Cílem této informační kampaně bude seznámit 
veřejnost s ověřenými zdroji informací o bezpeč-
nosti potravin v České republice. Ze zkušenos-
tí loňského ročníku je zřejmé, že spotřebitelé ne-
jsou lhostejní ke kvalitě a bezpečnosti potravin na 
našem trhu, zároveň také vzrůstá zájem o výživo-
vá doporučení.

Časový harmonogram „Dnů bezpečnosti potra-
vin“ bude aktuálně uveřejněn na webových strán-
kách IC BP: http://www.bezpecnostpotravin.cz 
a webových stránkách Potravinářské komory ČR 
http://www.foodnet.cz.

Ministr zemědělství jede do Číny podpořit
export českých potravinářských výrobků

Dny bezpečnosti potravin

Ministr zemědělství ČR Mgr. Petr Gandalovič Prezident Potravinářské komory ČR Ing. Jaroslav 
Camplík

Jednání Valné hromady 
Potravinářské komory ČR
Jednání Valné hromady PK ČR se uskuteční ve 
čtvrtek 17. května 2007 od 10.00 hodin v Kon-
gresovém centru Praha v ulici 5. května 65 v Pra-
ze 4. Po ukončení oficiálního programu bude ná-
sledovat diskuse a valná hromada bude zakonče-
na společným obědem.

Zdraží potraviny díky záměru zvýšit sníženou sazbu DPH?

UZPI

Vláda ČR připravuje navýšení snížené 
sazby DPH z pěti na devět procent. Co 
by uskutečnění tohoto záměru v praxi 
způsobilo s cenami potravin? Prezident 
Potravinářské komory ČR Jaroslav Camp-
lík se domnívá, že navržený nárůst by se 
zřejmě plně v cenách potravin neproje-
vil. Obchodní řetězce se již nechaly sly-
šet, že se budou snažit udržet stávající 
ceny. Nutí je k prý tomu neúprosná kon-
kurence.

„Zejména u levnějších výrobků by zákazníci 
vyšší daň mohli pocítit jen zčásti či vůbec, na-
opak u dražšího zboží čtyřprocentní zdražení asi 
těžko půjde pominout,“ řekl prezident Camplík. 

Potravinářské podniky by ceny v celé řadě 
svých výrobků podle Camplíka zvýšit potřebova-
ly. Nemají totiž velké rezervy. „Růst daně a prav-
děpodobný konkurenční tlak na její absorbování 
na úkor vlastních marží tak může přidělat problé-
my některým oborům, jako je třeba pekárenství 
či mlékárenství,“ komentoval možné problémy 

Jaroslav Camplík. Celkově by však navržený vze-
stup nižší sazby DPH neměl trh potravin výraz-
něji ovlivnit, protože zvýšení o čtyři procentní 
body není tak výrazné.

Ředitel PK Miroslav Koberna v této souvis-
losti upozornil, že pro potravináře je v současné 
chvíli důležité ujištění ministra zemědělství Pet-
ra Gandaloviče. Ten na nedávném zasedání Před-
stavenstva PK sdělil, že vláda neuvažuje o opě-
tovném rozdělování potravin do různých daňo-
vých sazeb.  PK ČR
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Ministr se ve svém vystoupení na 
jednání Představenstva PK ČR 22. 
března vrátil k vůbec prvnímu spo-
lečnému jednání zástupců potra-
vinářů, zemědělců a obchodních 
řetězců, které se na půdě Minis-
terstva zemědělství ČR uskutečnilo 
21. března. Diskusi označil za ote-
vřenou a korektní. Předpokládá, že 
pokračování započatých rozhovorů 
by mohlo přispět k řešení některých 
problémů mezi jednotlivými sektory.

 
Během debaty se diskutovala pro-

blematika možné vyšší podpory stá-
tu při propagaci domácích potravinář-
ských výrobků nejen na trzích v EU, 
ale také v zahraničí. Prezident PK Jaro-
slav Camplík uvedl, že potravináři vidí 
jednu z možných cest v další propaga-
ci značky kvalitních potravin KLASA, 
protože zástupci obchodních řetězců 
na proběhnuvším jednání na Minister-
stvu zemědělství ČR deklarovali svůj 
zájem o výrobky označené touto znač-
kou. „Nyní potřebujeme přenést ve vět-
ší míře povědomí o KLASe z reklam-
ních spotů na televizních obrazovkách 
do obchodních řetězců a tím přímo ke 
spotřebiteli,“ vysvětlil.

Aktivní účast na potravinářských 
veletrzích v zahraničí pak podle Cam-
plíka může napomoci k zvýšení expor-
tu českých potravin do nových zemí. 
Za dobrý příklad v této souvislosti 
označil chystanou cestu ministra země-
dělství Petra Gandaloviče do Číny, kde 
ho budou doprovázet také představite-
lé Potravinářské komory ČR a zástupci 
několika potravinářských firem. 

Ministr Gandalovič ve své reakci 
ujistil, že rozpočet na marketing a pro-
pagaci značky KLASA se prozatím 
snižovat nebude, byť se kvůli tlaku EU 
bude muset potlačit důraz na národní 
původ a naopak zdůraznit otázka kva-
lity KLASou označených produktů. 
„Měli bychom spotřebitele přesvědčit, 

že právě kvalita je u domácích výrobků 
nejlépe kontrolovatelná a důvěryhod-
ná. Víme přesně, odkud výrobky pochá-
zejí, a díky menším vzdálenostem mezi 
výrobci a obchody se také snižují rizi-
ka spojená s přepravou potravin,“ zdů-
raznil. 

Nejen stát, ale i samotné potravi-
nářské podniky by se podle ministra 
měly zamyslet nad tím, kolik finanč-
ních prostředků věnují na odbyt a pro-
pagaci svých výrobků tak, aby se napří-
klad opětovně navýšila spotřeba české-
ho masa a masných výrobků.

Prezident Camplík ministra infor-
moval, že především pro malé a střední 
podniky je otázka reklamy a propaga-
ce velkým problémem. „Rádi bychom 
proto zachovali systém značky KLASA 
s tím, že jako potravináři jsme připra-
veni tento systém podporovat. V jiných 
státech to takto funguje,“ řekl. 

V otázce podpory exportu českých 
potravinářských výrobků ministr nabídl 
politickou podporu, protože „čím vzdá-
lenější daný region či země je, tím je 
politický aspekt při jednání důležitý.“ 
Konkrétně se zmínil o chystané návště-
vě Číny, Rumunska a Bulharska. Připo-
mněl rovněž plánovanou cestu premié-
ra Mirka Topolánka na Ukrajinu, kde 
by resort zemědělství měl být rozhod-
ně zastoupen. 

DALŠÍ TÉMATA BESEDY 
ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA 

PK ČR S MINISTREM PETREM 
GANDALOVIČEM – JIŽ JEN

VE ZKRATCE:
�   Poznámka, že propagace je důleži-

tá, ale s ohledem na ekonomické 
výsledky podniků je problém, z čeho 
ji platit. Ministr Gandalovič se dotá-
zal, v čem je problém, zda v pokle-
su cen, nebo výroby, bude si muset 
ještě doplnit informace. Dotazující 
doplnil, že je důležité rozhodnout 
co a kdy podpořit. Otázkou je rov-

něž role kontrolních orgánů. Minis-
tr zmínil své představy ke kontrol-
ním orgánům, reklamě a ovlivňování 
spotřebitele. Opět zdůraznil nutnost 
politické podpory

�   Podána informace o situaci u produ-
centů brambor, což má přímé dopa-
dy na škrobárenství. Otázka plateb 
z Bruselu (decoupling). Problém je 
v jejich případě i s přístupem k dota-
cím, protože 50–60 % výroby je pro 
nepotravinářské užití. Zde jdou pro-
ti sobě podpory na MZe a MPO. 
V odpovědi se ministr ujistil, zda jde 
o investiční podpory, a konstatoval, 
že bohužel EAFRD a MPO nejsou 
plně v souladu s potřebami výrob-
ců. Prezident Camplík podotkl, že 
problém anex a non-anex výrobců 
je skutečně zásadní včetně nepotra-
vinářské produkce a jejich sloučení 
by mohlo být jednou z priorit našeho 
předsednictví. Dotazující uzavřel, že 
nejdůležitější z hlediska konkurence-
schopnosti jsou stejné podmínky pro 
všechny.

�   Otázka cen na trhu, s ohledem na 
nerovné dělení marže mezi obchod-
níky a výrobce, výrobci nemají na 
investice. Ministr připustil, že je nut-
no nastavit rovnováhu mezi řetězci 
a dodavateli. Diskutující uvedl příkla-
dy z tvorby cen pro obor pekařství. 
Prezident Camplík uvedl, že některé 
problémy by mohla řešit připravova-
ná novela zákona o hospodářské 
soutěži. Ministr sdělil, že s ohledem 
na liberální přístup pokládá regula-
ci za složitou, nicméně je nutno dis-
kutovat všechny možnosti. Prezident 
Camplík tento bod uzavřel s tím, že 
je v tomto směru jednáno s předse-
dou ÚHOS Martinem Pecinou, aby 
návrh byl z jejich strany akceptova-
telný a prakticky použitelný.

�   Otázka omezování řetězců v jiných 
zemích a zcela volná situace u nás

�   Ředitel PK ČR Miroslav Koberna se 

ministra Petra Gandaloviče zeptal na 
to, jak to bude v rámci daňové refor-
my s DPH na potraviny, kde je dnes 
jednotná sazba, a ve vládním prohlá-
šení se objevilo dělení na „základní“ 
a ostatní potraviny s různým DPH. 
Ministr uvedl, že tento koncept je již 
překonaný a že se předpokládají dvě 
sazby a jejich postupné sbližování, 
přičemž nebude docházet k přesu-
nům položek mezi sazbami.

�   Otázka cenové politiky řetězců 
a výsledné nekvality zboží. Minis-
tr uvedl, že si je problému vědom, 
viz polské sýry z palmového ole-
je. Diskutující dále zmínil možnost 
zákazu prodeje pod nákupní cenu, 
což někde existuje. Ministr vysvětlil 
svůj náhled na tvorbu cen v obchodě 
a konkrétní obchodní politiku řetěz-
ců s tím, že jinou otázkou je otázka 
dominance na trhu.

�   Otázka růstu dovozu a poklesu 
domácí produkce. Případy jako 
INTERSPAR a jeho zastavení náku-
pu vyžadují rychlá řešení. Otáz-
ka KLASY a její podpory politiky 
v kampaních. Legislativa pro znače-
ní původu je vágní, co je to baleno 

v EU? Ministr uvedl, že se připravu-
je nové nařízení ke značení. KLASA 
se musí u spotřebitele vymezit proti 
privátním a dalším značkám. Tázají-
cí ve druhé části připomněl problé-
my s dotacemi pro výrobce krmiv jak 
z OP, tak z národních podpor. Dnes 
sice existuje národní podpora, ale 
není Bruselem notifikována a není 
jasné, kolik v ní bude peněz. K tomu 
ministr uvedl, že problematiku pod-
por pro krmiváře sleduje a v dohled-
né době budou známy výsledky noti-
fikace.

�   Otázka nových podmínek v malo-
obchodě. Ministr uvedl, že jednání s ře-
tězci probíhá a je na ně vyvíjen tlak. 
Prezident Camplík dodal, že se jedná 
o téma k diskusi při dalším setkání.

�   Otázka potravinářského výzkumu 
a korelace mezi zemědělským a potra-
vinářským výzkumem pro rok 2009 
až 2013. Možnosti ovlivňování spo-
třebitele a České technologické plat-
formy pro potraviny (ČTP) v oblasti 
potraviny a spotřebitel. Ministr uve-
dl, že si plně uvědomuje význam otá-
zek, jako je obezita, zdravý způsob 
života nebo vyvážený příjem kalorií.

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič debatoval se členy Představenstva PK ČR

Potravinářský průmysl na setkání 
s předsedou Senátu zastupoval prezi-
dent Potravinářské komory ČR Jaro-
slav Camplík. Upozornil, že Evrop-
ská unie přistupuje k nově přistou-
pivším zemím jinak než ke státům, 
které jsou členy EU již delší dobu. 
Své tvrzení doložil konkrétními pří-
klady, jakými je neústupnost Bruse-
lu v otázce užívání názvu Pomazán-
kové máslo na vybraných českých 

mlékárenských výrobcích nebo pro-
blematika podpory Evropské ko-
mise v otázce vývozu vybraných
českých potravinářských výrob-
ků na trhy ve třetích zemích. Prezi-
dent Camplík také připomněl snahy 
Evropské komise o výrazné omezení 
používání národní značky kvalitních 
výrobků KLASA. „I zde se Komise 
snaží brzdit KLASu ve chvíli, kdy 
začala přinášet konkrétní výsledky. 

Unie musí přehodnotit svoje postoje ke společné zemědělské politice 

Společná fotografie účastníků setkání s předsedou Senátu Parlamentu ČR Přemys-
lem Sobotkou: v první řadě (zprava) prezident Potravinářské komory ČR Jaroslav 
Camplík, předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka a prezident Agrární 
komory ČR Jan Veleba

Země původní evropské patnáctky 
přitom své národní potravinářské 
produkty podporovaly desítky let,“ 
uvedl.

O svých problémech po vstupu 
do EU mluvili s Přemyslem Sobot-
kou vinaři, chovatelé skotu, cukro-
varníci a také pěstitelé produktů pro 
biopaliva a průmyslové zpracování 
plodin. Setkání se zúčastnil rovněž 
předseda Komise rady asociace kra-
jů pro životní prostředí a zeměděl-
ství Radim Zika. Ten nabídl Sená-
tu možnost spolupráce s regiony při 
řešení otázek spojených s reformou 
společné evropské zemědělské poli-
tiky.

„Jednání mi dalo jasný signál. 
V době, kdy Evropa volá po rovnosti, 
se ukazuje, že v Unii platí více pravi-
del a více režimů pro původní a poz-

Prezident Potravinářské komory ČR Jaroslav Camplík (vpravo) během rozhovoru 
s náměstkem hejtmana Libereckého kraje odpovědným za resort rozvoje venkova, ze-
mědělství, životního prostředí a informatiky Radimem Zikou.

Prezident Potravinářské komory ČR (vlevo) během osobního rozhovoru předsedu 
Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotku seznámil s aktuálními problémy potravi-
nářského průmyslu.

Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka se ve středu 4. dub-
na setkal v rámci slavnostního oběda s představiteli agro-potravinářské-
ho sektoru ČR.

„Pokračuji tímto pracovním setkáním ve svých schůzkách s představi-
teli pracovních a oborových svazů a sdružení. Jednání s představiteli ag-
ro-potravinářského sektoru bylo pro mě důležité zvláště proto, že v prv-
ní polovině dubna se Senát Parlamentu ČR stal hostitelem parlamentního 
setkání předsedů parlamentů skupiny Regionálního partnerství, kde je-
den z bodů jednání představovala společná zemědělská politika EU,“ uve-
dl Přemysl Sobotka.

ději přistoupivší členy. Minimálně 
v zemědělství to tak funguje a je to 
špatně. Do budoucna to ničí konku-
renceschopnost celé Unie a zatěžuje 
to kapsy daňových poplatníků a spo-
třebitelů,“ uvedl po jednání předseda 
Senátu Přemysl Sobotka.

„Konkrétní kroky by měly směřo-
vat ke zviditelnění českých produktů 
na českém trhu, dále je nutné praco-
vat na odstranění všech diskriminač-
ních podmínek v rámci EU, což sou-
visí s reformou společné zeměděl-
ské politiky EU. My, politici můžeme 
pomoci snahou o větší koordinaci na 
celostátní, ale i regionální úrovni mezi 
námi a zemědělci samotnými,“ uvedl 
na závěr Přemysl Sobotka. Účastní-
kům jednání současně nabídl pomoc 
při propagaci našeho agro-potravi-
nářského sektoru v zahraničí. Zmí-
nil v této souvislosti možnost účas-
ti zástupců potravinářů a zemědělců 
v rámci vybraných návštěv představi-
telů Senátu Parlamentu ČR v zahrani-
čí.  PK ČR
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Ministr zemědělství ČR Mgr. Petr Gandalovič při debatě se členy Představenstva 
PK ČR



Poradenská společnost INCOMA 
Consult připravuje ve spolupráci 
s Potravinářskou komorou ČR, Sva-
zem obchodu a cestovního ruchu 
v ČR a agenturou Green marketing 
konferenci Food & Quality z téma-
tické řady Retail in Detail, která se 
již několik let systematicky věnuje 
aktuálním trendům na maloobchod-
ním trhu. Konference Food & Quali-
ty se uskuteční ve středu 23. květ-
na 2007 v Hotelu President v Pra-
ze, na adrese Nám. Curieových 100 
v Praze 1.

PROČ JE
TÉMA KVALITY POTRAVIN 

PRÁVĚ NYNÍ
TAK AKTUÁLNÍ? 

Na českém maloobchodním trhu 
dlouhodobě převládá spíše uniform-
ní nabídka. Důraz je kladen hlavně 
na komunikaci nejnižších cen a vý-
robci potravin se převážně podřizu-
jí cenovému diktátu. Důsledkem je 
relativně úzký sortiment zboží, kle-
sající kvalita nabízených, zejména 
čerstvých potravin a nízká loajalita 
nakupujících ve vztahu k místu ná-
kupu, nakupovaným výrobkům i je-
jich značkám.

 Z aktuálních výsledků šetření vý-
voje nákupních preferencí českých 
domácností (Shopping Monitor) při-
tom vyplývá, že čerstvost a kvalita po-
travin je pro zákazníky právě tak důle-
žité jako cena. I ve spotřebě českých 
domácností se začínají projevovat sil-
né globální trendy – akcent na zdravý 
životní styl a pohodlí, které se v za-
hraničí již do nabídky maloobchodu 
promítly (důraz na kvalitní potraviny 
v kvalitních obalech, rozvoj segmen-
tu biopotravin).

Konference Food & Quality pro-
to nabídne informace o trendech ve 

11.30–12.00 Registrace účastníků a občerstvení

12.00–13.15 A.  Trendy nabídky potravin na maloobchodním 
trhu z hlediska kvality

Moderuje Eva Klánová, šéfredaktorka, Moderní 
obchod 

1.  Důraz na kvalitní potraviny – příležitost pro 
obchod i dodavatele

Martin Dokoupil, Managing Partner, INCOMA 
Consult

2.  Biopotraviny ve světě, v Evropě a co lze 
očekávat v ČR

Tom Václavík, Green marketing 

3.  Aktuální trendy v německém potravinářském 
maloobchodu:

• private labels s přidanou hodnotou
• kategorie zdravých potravin 

Wieland Juergens, Marketing Consultant, GfK Panel 
Services Deutschland

13.15–13.45 Přestávka na kávu

13.45–15.15 B. Kvalitní potraviny se vyplatí Moderuje Radana Čechová, šéfredaktorka, Regal 

3 případové studie ze západoevropského a domácího trhu
• Zkušenosti maloobchodníka s vývojem a řízením vlastní značky pro biopotraviny (REWE Group)
• Sázka dodavatele na kontrolovanou kvalitu masných výrobků (Makro ČR a Masokombinát Planá)
• Nový obal jako přidaná hodnota pro kvalitu potravin vnímanou zákazníky

15.15–15.45 Přestávka na kávu

15.45–17.30
C.  Cesty ke zlepšení nabídky potravin

– na komu to záleží,
co kdo může udělat, komu to prospěje …

Moderuje Martin Dokoupil, Managing Partner, 
INCOMA Consult

Diskusní blok za účasti:  Zdeněk Juračka, předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev
a viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

 Miroslav Koberna, ředitel, Potravinářská komora České republiky
 Libor Dupal, předseda, Sdružení českých spotřebitelů a řečníci předchozích dvou bloků

Organické potraviny jsou trhem, 
který má budoucnost. V minulém 
roce to bylo již téměř 90 % němec-
kých domácností, které zakoupi-
ly nějaký bioprodukt, a celkový 
obrat za tyto potraviny kontinuálně 
narůstá. Přinášíme shrnutí z moni-
toringu trendů na německém trhu 
bio produktů tak, jak je zveřejnil 
GfK Panel Services Deutschland.

Trh s biopotravinami zaznamenal 
v roce 2006 významný posun – domác-
nosti zvýšily své výdaje za organické po-
traviny o 17 % v porovnáním s rokem 
2005. Díky rozšíření nabídky bioproduk-
tů v maloobchodě se zvýšila jejich dosa-
žitelnost – 90 % domácností v Německu 
si v průběhu 3. čtvrtletí loňského roku 
zakoupilo alespoň jeden potravinářský 
organický výrobek (v roce 2005 to bylo 
85 %). Trh se však nerozšiřuje jen zasa-
žením většího počtu domácností, ale 
i zvyšujícím se počtem nákupů – v prů-
měru 2 ze 13 potravinářských výrobků 
zakoupených domácnostmi jsou organic-
ké. A celkově dosáhl tržní podíl biopotra-
vin 2,7 % na německém potravinářském 
trhu (údaj za první 3 čtvrtletí roku 2006).

ROSTOUCÍ POPTÁVKA
PO BIOPOTRAVINÁCH 

V rámci sledovaných 29 skupin vý-
robků jsou předmětem nejvyššího zá-
jmu čerstvé biopotraviny jako ovoce, 
zelenina, brambory, vejce a mléčné vý-
robky. Nicméně spotřebitelé začínají 
objevovat i snídaňové biovýrobky, jako 
je med, džem nebo cereálie. Dynami-
ka růstu naznačuje, že trh ještě zdaleka 
není nasycen a s dalším posílením dis-
tribuce a marketingu bioproduktů bude 
dále narůstat i jejich popularita.

DOBRÁ PŘÍLEŽITOST
PRO DISKONTY

Bioprodukty jsou dražší než běžné 
potraviny – například plnotučné bio-
mléko stojí v supermarketu o 50 % ví-
ce (v cenovém vyjádření o cca 30 Eu-
rocentů více). Při stejném objemu ná-
kupu to tedy obchodníkům umožňuje 
vyšší tržby. V průměru na celém trhu 
však ceny bioproduktů převyšují běž-
né potraviny jen o 17 %. Je to dáno 
především cenovou politikou diskon-
tů – navýšení ceny bioproduktů v nich 
není tak výrazné. Diskontéři tak vyu-
žívají bio-produktů k významnému po-

P r o g r a m  k o n f e r e n c e 
Retail in Detail / Food & Quality

Hotel President, Praha, 23. 5. 2007 

Potravinářská komora ČR partnerem významné konference Food & Quality
spotřebě a nabídce potravin ve světě 
i u nás (vč. vývoje bio trhu). Přinese 
zajímavé případové studie z ČR i ze 
zahraničí dokumentující, jak se důraz 
na kvalitní potraviny či rozšíření sor-
timentu o bio výrobky může obchod-
níkům vyplatit. Na závěr konference 
bude poskytnut prostor široké pane-
lové diskusi o tom, jakými cestami 
a s jakým prospěchem lze zvýšit kva-
litu nabídky potravin v maloobchod-
ní síti v ČR. 

Veškeré detaily o programu konferen-
ce jsou dostupné na internetové adrese:

http://www.retail21.cz/retailindetail
a také na internetové stránce Potravi-
nářské komory ČR 
http://www.foodnet.cz

Organické (Bio-) potraviny jsou v Německu předmětem zvýšeného zájmu spotřebitelů
sílení svého businessu – nárůst prode-
jů biopotravin v diskontní síti zhruba 
o 5 % převyšuje průměr. 

TŘI TYPY NAKUPUJÍCÍCH
Mezi nakupujícími organických 

potravin lze vysledovat 3 základní kate-
gorie: 
�   Nakupující „na zkoušku“ představují 

více než polovinu zákazníků kupují-
cích organické produkty. Výdaje za 
biopotraviny jsou u těchto domác-
ností poměrně zanedbatelné v porov-
nání s celkovými výdaji za potraviny. 

�   Jednu třetinu spotřebitelů však již 
představují „informovaní nakupují-
cí“, u nichž organické potraviny tvo-
ří pravidelnou část nákupů.

�   U jedné desetiny domácností jsou bi-
opotraviny „jádrem spotřeby „. Ne-
kupují sice výlučně jen je, ale kladou 
důraz na jejich vysoký podíl v rámci 
svých nákupů.
Společným rysem všech zmíněných 

kategorií je, že jsou ochotny platit za 
biopotraviny více a současně u nich 
narůstá podíl organických potravin za-
koupených v diskontech. U prvních 2 
kategorií se nákup v diskontu stává vel-
mi významným faktorem nárůstu jejich 
spotřeby biopotravin. Třetí skupina zá-
kazníků, tzv. „jádro spotřeby“, zůstává 
loajální specializovaným prodejnám 
s organickými potravinami a diskonty 
využívá pouze jako nevýznamné rozší-
ření možností nákupu. 

TRH S ORGANICKÝMI 
POTRAVINAMI NABÍZÍ 

ROZVOJOVÝ POTENCIÁL 
Segment biopotravin je stále zralý 

pro další rozvoj. Připravenost přijímat 
organické potraviny je obecně vysoká, 
počet jejich nákupů a podíl na celko-
vém spotřebním koši je však ještě rela-
tivné nízký. Maloobchodníci však již 
objevili, jak skvělý obchodní potenci-
ál pro ně nabídka biopotravin předsta-

vuje. Jedinou bariérou se zdá být zajiš-
tění kvality těchto potravin. Aby orga-
nické produkty splňovaly očekávání, 
musí být absolutně „čisté“ a nesmí do-
jít k jakýmkoliv sebemenším desinter-
pretacím jejich podstaty. Spotřebitelé 
by se měli do budoucna spolehnout na 
to, že organické potraviny jsou oprav-
du organické. 

Více informací poskytne Wieland 
Juergens, Marketing Consultant z GfK 
Panel Services, který vystoupí ne kon-
ferenci Retail in Detail/Food & Quality 
2007. Ta se koná ve středu 23. 5. 2007 
v pražském hotelu President a bližší in-
formace včetně on-line registrace získá-
te na www.retail21.cz/retailindetail/.

PK ČR
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Evropská komise schválila 4. dub-
na dokument, podle něhož má Čes-
ká republika zaplatit penále 12,288 
milionu eur za údajné nadlimit-
ní zásoby některých zemědělských 
a potravinářských výrobků, které 
měla nashromáždit před svým vstu-
pem do Evropské unie. Česká stra-
na s tímto rozhodnutím nesouhla-
sí a proti zaplacení pokuty se bude 
bránit.

 
„Proti návrhu rozhodnutí Evrop-

ské komise se postavíme ve výboru 
Evropské komise. Pokud to bude nut-
né, budeme se bránit i soudní ces-
tou,“ uvedl ministr zemědělství Petr

Gandalovič. Po sérii jednání, která 
v posledních týdnech vedl s evropskou 
komisařkou pro zemědělství a rozvoj 
venkova Mariann Fischerovou Boe-
lovou, komise sankci ještě významně 
snížila na navrhovaných 12,288 mili-
onu eur.

„Nikdo neprokázal, že by Česká 
republika způsobila nějaké narušení 
trhu Evropské unie. Údajné nadměrné 
zásoby některých komodit nevyvolaly 
výkyvy na jednotném trhu a unijnímu 
rozpočtu v této souvislosti nevznikly 
žádné mimořádné náklady, byť jedi-
né euro,“ řekl ministr Petr Gandalo-
vič. Připomněl, že Evropská komise 
přes opakované žádosti postižených 

zemí nestanovila definici nadlimitních 
zásob.

Nové členské státy mají zaplatit 
celkově 41,1 milionu eur jako pená-
le za nadlimitní zásoby. Ze všech 
postižených nových členských zemí 
má nejvyšší penále zaplatit Polsko 
(12,451 milionu eur), Česká republika 
je hned na druhém místě. Splátky ma-
jí být rozloženy do roku 2010, přičemž 
první má být uhrazena do konce květ-
na letošního roku.

Úplně první předběžně vymě-
řené penále v roce 2005 pro ČR 
bylo téměř 100 milionů eur. Po sil-
né vlně odporu všech nových člen-
ských zemí, které zpochybnily výpo-

čty pokut, snížila Evropská komise 
své propočty a pro ČR stanovila část-
ku zhruba 44 milionů eur. Po dal-
ších konzultacích, při kterých komise
vzala v potaz specifické argumen-
ty české strany, upravila loni v září 
penále na 19,2 milionu eur. Nako-
nec sankci snížila na 12,288 milio-
nu eur. Penalizace se pro ČR týká 
těchto položek: drůbeží maso, kon-
zervované žampiony, konzervované 
mandarinky a ananas, pomerančový 
džus a rýže.

Již dříve byly některým novým člen-
ským zemím stanoveny sankce za nad-
měrné zásoby cukru. S nimi ale Česká 
republika problém neměla.

STANOVISKO PŘEDSTAVITELŮ 
POTRAVINÁŘSKÉ KOMORY ČR

Jaroslav Camplík, prezident PK ČR: 
„To opatření s těmi zásobami nebylo fér 
a určitě je to nespravedlivé. Žádná z dří-
ve přistupujících zemí takovou pokutu 
neplatila. Navíc si myslím, že dovážené 
houby-žampiony, kompoty nemohly 
Evropský trh v žádném případě ohrozit.“

Miroslav Koberna, ředitel PK ČR: 
„Stát sice měl za úkol limity ohlídat, ale 
my přesto postup Bruselu považujeme 
za absurdní. Nebyly přece stanoveny 
žádné limity zásob a údajné poškoze-
ní trhu Unie se podle mého hlubokého 
přesvědčení prokázat nedá. Požadavek 
Bruselu je nehorázný.“

Česká republika odmítá penále za nadlimitní zásoby 

Národní podnik Budějovický 
Budvar se bude transformovat na 
akciovou společnost. Po jednání 
v pivovaru v Českých Budějovicích 
to 6. dubna řekl ministr zeměděl-
ství Petr Gandalovič. Budějovický 
Budvar navštívil společně s premi-
érem Mirkem Topolánkem.

 „Chceme začít s transformací 
národního podniku na akciovou spo-
lečnost. Nějaký podobný krok musíme 
udělat už proto, aby zde byl prostor pro 
další rozvoj pivovaru bez ohledu na 
jeho vlastnictví,“ uvedl ministr Ganda-
lovič. Doplnil, že současná právní for-
ma představuje řadu překážek, napří-

klad nedovoluje používat cizí kapitál. 
Změna právní formy by tak byla sou-
částí příprav na případnou privatizaci 
Budějovického Budvaru. Té však musí 
předcházet dořešení známkoprávních 
sporů.

 Svou návštěvu jižních Čech zahá-
jil ministr zemědělství Petr Gandalo-

vič 6. dubna v Českém Krumlově jed-
náním s jeho starostou Lubošem Jed-
ličkou. 

Po dopolední prohlídce Budějovic-
kého Budvaru zavítal do závodu mlé-
káren Madeta v Českých Budějovi-
cích. „Jsem rád, že mlékárenská firma 
po mnoha kontrolách prokázala, že spl-

ňuje veškeré hygienické požadavky a je 
ekonomicky stabilizovaná,“ řekl minis-
tr Gandalovič.

 Jeho program zahrnoval také setká-
ní se zástupci Městského úřadu v Hlu-
boké nad Vltavou. Na závěr se ministr 
setkal s hejtmanem Jihočeského kraje 
Janem Zahradníkem.

Ministr Gandalovič: Z Budějovického Budvaru se stane akciová společnost

Měsíc v Potravinářské komoře

Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉ RADY
PK ČR

22. 3. 2007
–  diskutována otázka daňové uznatelnosti člen-

ských příspěvků do PK ČR a daňové uznatel-
nosti fakturace za služby

–  podrobně probrána záležitost rozpočtu PK ČR 
v oblasti komunikace v roce 2007

–  VR schválila podklady pro jednání Představen-
stva PK

–  VR se zabývala rovněž problematikou zpraco-
vání účetní závěrky

–  VR projednala nové žádosti o členství v PK 
ČR

Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA PK ČR
22. 3. 2007

–  Představenstvo projednalo a vzalo na vědomí 
rozpočet PK ČR na rok 2007.

–  Bylo stanoveno datum a místo konání Valné 
hromady PK ČR na den 17. května 2007 v Kon-
gresovém centru Praha. 

–  Představenstvo se zabývalo připravovanou 
novelou koncepce potravinářského průmyslu, 
kterou zpracovává Ministerstvo zemědělství 
ČR společně s Výzkumným ústavem zeměděl-
ské ekonomiky a PK ČR. Součástí novely bude 
i SWOT analýza jednotlivých oborů a priority 
pro naše předsednictví EU.

–  Byla projednána zpráva Výkonné rady pro 
Představenstvo.

–  Hlavním hostem jednání Představenstva se stal 
ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič. 

–  K Představenstvu promluvil také Ing. Ladislav 
Macka, předseda představenstva a generální 

ředitel Českomoravské záruční a rozvojové ban-
ky. Představenstvo seznámil se situací kolem 
podpor poskytovaných jeho institucí a kam 
tyto směřují. Provedl zevrubný popis podpor 
a jejich funkci na trhu a v bankovním sektoru, 
podle v současnosti schválených opatření.

–  Předseda představenstva a ředitel PGRLF 
Ing. Petr Buchal vystoupil s obsáhlou prezen-
tací současného stavu jak programu SAPARD, 
jehož je stále ředitelem, tak i PGRLF a jeho 
záměrů. Z prezentace vyplynulo, že k 30. dub-
nu 2007 končí nenotifikované podpory a zbytek 
bude v souladu s pravidly EK. Zůstávají podpo-
ry ve formě garance do 50 % a dotace úroku do 
4 %. Problém je podpora pouze pro MSP, což je 
u zemědělců cca 18 %, ale u zpracovatelů více. 
Navrhuje se změna fondu s podporou PK ČR, 
která by byla i ve prospěch zpracovatelů, v sou-
časnosti v návrhu. Proběhla změna orgánů fon-
du a jejich posílení ze strany ministerstva.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI
�   Představitelé PK ČR jednali s ústředním ředi-

telem Státní veterinární správy ČR Milanem 
Malenou. Dohodli se s ním na vzniku společ-
né Pracovní skupiny pro řešení veterinární pro-
blematiky. Skupina by měla přispět k vytvoře-
ní společného pohledu na náplň činnosti vete-
rinární správy a připravit náměty ke společné 
diskusi.

�   28. března se představitelé Potravinářské komo-
ry ČR společně se zástupci Českého svazu pivo-
varů a sladoven setkali v Krušovicích s minis-
trem zemědělství ČR Petrem Gandalovičem. 
Jednali s ním o tématu České pivo a obecně 
o podporách exportu a českých potravinář-
ských výrobců.

�   Ředitel PK ČR Miroslav Koberna se 18. dubna 
zúčastnil jednání Valné hromady Českého sva-
zu zpracovatelů masa ve Větrném Jeníkově na 
Jihlavsku. PK ČR

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
„Potravinář a potravina roku 

2007 Královéhradeckého kraje“ 
startuje do II. ročníku. 

Soutěž, kterou pořádá Regionální 
agrární komora Královéhradeckého 
kraje pod finanční záštitou Králo-
véhradeckého kraje, se uskutečni-
la v loňském roce poprvé a zúčast-
nilo jí 39 subjektů. 

Letos počítají organizátoři s vyhlá-
šením výsledků v šesti kategoriích. 
Spotřebitelé mohou využít hned něko-
lika způsobů hlasování. První možnos-
tí budou speciální internetové stránky. 
Další variantou by pak měly být hlaso-
vací lístky otištěné v denním tisku, pří-
padně tištěné lístky, které budou k dis-
pozici přímo u výrobců nebo na prodej-
ních místech. 

Soutěže se mohou zúčastnit všichni 
výrobci, kteří mají sídlo nebo provozov-
nu na území Královéhradeckého kraje. 
Vítěze určí veřejnost prostřednictvím 
hlasovacích lístků a hlasování na těchto 
internetových stránkách. Hlasy odesla-
né veřejností budou slosovány, výherci 
obdrží hodnotné a atraktivní ceny. 

Zemědělství a potravinářství v Krá-
lovéhradeckém kraji produkuje potra-
viny kvalitou srovnatelné nejen s domá-
cí, ale i zahraniční produkcí. Jediným, 
zato zásadním rozdílem mezi produ-
centy Královéhradeckého kraje a ostat-
ními je v úrovni propagace produktů - 
výrobků. 

Královéhradečtí zemědělci a potra-
vináři v tomto za ostatními nepatrně 
zaostávají, a proto se Královéhradec-
ký kraj společně s Regionální agrár-

ní komorou Královéhradeckého kra-
je rozhodl vyhlásit soutěž „Potravina 
a potravinář roku 2007 Královéhradec-
kého kraje“. 

Výsledky soutěže budou slavnostně 
vyhlášeny v rámci programu Králové-
hradeckých krajských dožínek v září 
letošního roku. Příjem přihlášek do 
soutěže skončil 15. dubna.

Partnerem soutěže je také Potravi-
nářská komora ČR, Federace výrobců 
potravin, nápojů a zpracovatelů země-
dělské produkce. Bližší informace si 
zájemci mohou vyhledat na interneto-
vých stránkách Potravinářské komo-
ry ČR http://www.foodnet.cz , v sek-
ci Informace, v rubrice Regionální sou-
těže o nejlepší potravinářské výrobky 
a výrobce nebo na internetové adrese 
http://www.potravinarroku.cz  

JIHOČESKÝ KRAJ

Regionální agrární komora Jiho-
českého kraje vyzývá firmy na úze-
mí Jihočeského kraje k účasti 
v prvním ročníku soutěže o nejlep-
ší potravinový výrobek Jihočeské-
ho kraje s názvem Chutná hezky, 
jihočesky. Cílem akce, zaštítě-
né hejtmanem Jihočeského kraje, 
je propagace regionálních výrobců 
potravin.

Organizátoři soutěže si uvědomu-
jí silný marketingový potenciál, daný 
neopakovatelností přírodních podmí-
nek a tradicí produkce ceněných země-
dělských produktů. Přicházejí proto se 
systémovými kroky účinné podpory 
regionality výroby potravin a posilová-
ní dobrého jména zpracovatelů a země-
dělců Jihočeského kraje v očích nároč-
né spotřebitelské veřejnosti.

PŘEHLED TERMÍNŮ:
Příjem přihlášek 
(maximálně 10 výrob-
ků od jednoho přihla-
šovatele) 

16. 4. – 31. 5. 
2007

Hodnocení přihlá-
šených produktů 
nezávislou komisí 
odborníků 

6. 6. 2007

Slavnostní vyhodno-
cení a udělení cen 
v rámci Slavností piva 
na českobudějovic-
kém výstavišti 

9. 6. 2007

Soutěž bude doprovázet mediální 
kampaň. Součástí slavnostního předá-
vání cen je veřejná ochutnávka všech 
nominovaných výrobků a propagace 
přihlašovatelů.

Účast v soutěži není podmíněna žád-
ným finančním vkladem od soutěží-
cích výrobců. 

Kromě správně vyplněné dokumen-
tace se požaduje pouze garance dodáv-
ky standardních vzorků přihlášených 
výrobků pro odborné hodnocení a veřej-
ná ochutnávka při slavnostním vyhlá-
šení.

Partnerem soutěže je také Potravi-
nářská komora ČR, Federace výrobců 
potravin, nápojů a zpracovatelů země-
dělské produkce. Bližší informace si 
zájemci mohou vyhledat na interneto-
vých stránkách Potravinářské komory 
ČR http://www.foodnet.cz , v sekci 
Informace, v rubrice Regionální soutěže 
o nejlepší potravinářské výrobky.

ZLÍNSKÝ KRAJ

Agrární komora Zlínského kraje 
je organizátorem již druhého roč-
níku soutěže „Perla Zlínska“. Sou-
těž je letos ještě více zaměřena 
na propagaci regionálních výrob-
ků, které mají právo nést označe-
ní „Perla Zlínska“. Z prvního roční-
ku je známo 35 výrobků, které byly 
takto ohodnoceny.

Do soutěže II. ročníku se mohou 
zapojit všichni zpracovatelé základních 
potravin, masa a masných výrobků, 
pečiva a pekárenských výrobků a výrob-
ci mléka a mléčných výrobků ze Zlín-
ského kraje. Podmínky přihlášení jsou 

uvedeny na internetových stránkách 
www.kis-zvzk.cz a www.kr-zlinsky.cz .

Partnerem soutěže je také Potravi-
nářská komora ČR, Federace výrobců 
potravin, nápojů a zpracovatelů země-
dělské produkce. Bližší informace si 
zájemci mohou vyhledat také na interne-
tových stránkách Potravinářské komory 
ČR http://www.foodnet.cz , v sekci 
Informace, v rubrice Regionální soutěže 
o nejlepší potravinářské výrobky.

Pro ohodnocení každého přihláše-
ného výrobku jsou stanovena přísná 
hodnotící kritéria, která budou posu-
zována hodnotitelskou komisí sestave-
nou z řad odborníků, ale i laické veřej-
nosti.

AK ZK při přípravě této soutěže 
velmi dobře spolupracuje s Krajským 
úřadem Zlínského kraje a Univerzitou 
Tomáše Bati Zlín – Technologickou 
fakultou (sekce potravináři).

Vlastní vyhodnocení oceněných regi-
onálních výrobků proběhne 16. června
2007 v KD Elektra v Luhačovicích 
za účasti ministra zemědělství ČR 
a hejtmana ZK.

Letošní ročník je rozšířen o vzdělá-
vací seminář, který je zaměřen na zpra-
covatele mléka, a to ať kravského, ov-
čího, ale i kozího. Na tomto semináři 
budou účastníkům poskytnuty odbor-
né informace, výrobní postupy ve zpra-
cování mléčných kysaných výrobků 
a sýrů, ale budou mít možnost vidět 
praktické ukázky, dále pak možnosti, 
jak čerpat prostředky z fondů EU. Se-
minář proběhne koncem měsíce května 
a pozvánka bude zveřejněna na webové 
adrese www.kis-zvzk.cz

V krajích se rozbíhají další soutěže o nejlepší potravinářské výrobky a výrobce



Vypadá to, že se ceny pekař-
ských výrobků v letošním roce 
navýší, a to především ty s obsa-
hem žitné mouky. Žita se totiž loni 
urodilo méně a jeho cena narost-
la. Třeba zástupci pekárenské spo-
lečnosti Penam nevylučují cenový 
vzestup svých výrobků v řádech až 
korun za jeden kilogram.

Problémy s obilím potvrdil v rozho-
voru pro Český rozhlas 1 – Radiožurnál 
také předseda Podnikatelského svazu 
pekařů a cukrářů ČR a viceprezident 
Potravinářské komory ČR Stanislav 
Musil. „Jednak se urodilo málo žita, ale 
současně oproti minulým letům země-

dělci žita zaseli zhruba polovinu a spo-
lečně s neúrodou vznikl celkový výsle-
dek: žito se musí dovážet ze zahraničí. 
Ale cenová situace je podobná s pšeni-
cí, kde se zemědělcům (resp. celému 
agrárnímu sektoru) podařilo vyvézt vel-
kou část úrody do zahraničí, a tak ny-
ní pociťujeme rovněž nedostatek pše-
nice, byť menší než v případě žita. Ve 
srovnání se stejným obdobím minulého 
roku je pšenice zhruba o tisíc, možná 
i o dvanáct set korun dražší,“ řekl. 

Úvahy některých pekárenských spo-
lečností o zvýšení cen svých finálních 
výrobků Stanislav Musil považuje za 
oprávněné. „Pekařské výrobky v ČR 
se pohybují na zhruba 40 až 50 pro-

centech průměrných evropských cen, 
takže prostor pro cenový nárůst zce-
la určitě je. Například ceny elektrické 
energie se u nás dnes pohybují na úrov-
ni 90–95 % evropských cen.“ 

V případě navyšování cen pekař-
ských výrobků s obsahem žitné mou-
ky by se podle Stanislava Musila jedna-
lo především o tzv. výrobky racionální 
výživy, které obsahují žitný kvas. „Jsou 
to tzv. ,tmavé‘ výrobky, které tolik 
doporučujeme právě vzhledem k tomu, 
že žitná mouka má také velice příznivé 
zdravotní účinky pro tlusté střevo.“ 

Přestože pekaři hovoří o možném 
navyšování cen svých výrobků, tak to 
ještě neznamená, že se cenový nárůst 

projeví i na pultech obchodů. 80 % 
pekařských výrobků se dnes totiž rea-
lizuje prostřednictvím obchodních 
míst. To znamená, že o cenách nako-
nec rozhodují obchodníci. „Ti si pod-
le našeho názoru vytvořili dostatečný 
prostor při loňském zvýšení cen od 
pekáren, kdy pekárnám se sice nepa-
trně podařilo zdražit své výrobky vůči 
svým odběratelům, ale ti na to reago-
vali tak, že s předstihem zvýšili ceny 
ještě mnohem více, než jim byly navý-
šeny ceny od pekáren.“ 

Vlivů, které pekárny nutí k úvahám 
o zvyšování cen, je víc. Pekárny se napří-
klad potýkají s velkým nedostatkem 
kvalitní pracovní síly, protože průměr-

ný výdělek v oboru je něco málo přes 
13 000 Kč měsíčně. „Když to porovnám 
s tím, co se v minulých dnech událo 
třeba v mladoboleslavské Škoda Auto, 
kde již nyní je průměr 22 000 Kč a stá-
le nejsou spokojeni s nárůstem, který 
jim vedení společnosti nabídlo, domní-
vám se, že dokonce i tato situace v bole-
slavském regionu a v okolí způsobila, 
že tam byla zavřena pekárna Soupek. 
Vloni byla rovněž zavřena např. pekár-
na v Nymburce, protože provozovatelé 
nejsou schopni zajistit dostatek kvalit-
ních pracovních sil, nejsou je schopni 
zaplatit a na trhu práce ostatně kvalit-
ní pracovníci nejsou,“ konstatoval na 
závěr Stanislav Musil. PK ČR

Pekárny již více couvat nemohou:
zdražení pekařských výrobků je na spadnutí

V Praze letos opět proběhla 
konference Retail Summit. Zají-
mavě na ní vystupoval také pan 
Günter Fergen, člen vedení skupiny 
Schwarz, provozující hypermarkety 
Kaufland a Lidl. Jak jinak než opět 
s přesvědčováním, že český zákaz-
ník preferuje cenu před kvalitou. 
Dokladem nízkých cen má být i to, 
že Češi utratili v těchto obchodech 
v loňském roce nejvíce ze všech. 
To jsou jistě fakta potvrzená sta-
tistickými údaji. Nemluví se už 
ale o tom, co také jiného statis-
tické údaje potvrzují. Dáme-li ved-
le sebe ceny průmyslových výrob-
ců a spotřebitelské ceny rozhodují-
cích pekařských výrobků (konzumní 
chléb a pečivo), zjišťované a zve-
řejněné Českým statistickým úřa-
dem, pak zjistíme, že se obchodní-
ci nechovají vůbec tak, jak vzletně 
tvrdí. A zvláště o skupině Schwarz 
je známo, že vůči českým dodava-
telům postupuje nejtvrději.

Zpátky ale k cenám. Vezměme si 
vývoj cen konzumního chleba a pečiva 
od počátku roku 2005. Cena průmys-
lových výrobců konzumního chleba, to 
je fakturační cena vybraných subjektů 
s 20 a více zaměstnanci, vyplňujících 
statistický výkaz Prům 1–12, klesala 
neustále až do května 2006. V průběhu 
června až srpna 2006 vzrostla a od té 
doby až do konce roku jen velmi mírně 
klesala, přestože bylo jasné, že potravi-
nářského obilí a žita zvlášť bude velký 
nedostatek, což způsobí i nárůst ceny 
žitné mouky a ani další vstupy nekles-
nou. A jak se vyvíjela spotřebitelská 
cena? Až do dubna 2006 její výky-

vy v podstatě odpovídají tomu, kolik 
zrovna probíhalo akcí s prodejem za 
výrazně snížené ceny v okamžiku sta-
tistického zjišťování. Od dubna 2006, 
kdy začala probíhat kampaň pekáren 
za zvýšení odbytových cen, neboť od 
počátku roku stouply ceny paliv, ener-
gií i pohonných hmot, začíná růst prá-
vě spotřebitelská cena. Jestliže rozdíl 
cen byl v březnu 2006 2,43 Kč/kg, tak 
v červnu činil 4,23 Kč/kg. To je téměř 
dvojnásobek. Jak to souvisí s proklama-
cí obchodníků o udržování trvale níz-
kých cen, nechť si dovodí každý sám.

Ještě výraznější situace ve prospěch 
obchodníků je u pečiva. Jestliže v led-
nu 2005 prodávali pekaři obchodníkům 
1 kg pečiva za 25,96 Kč, pak až do květ-
na 2006 jejich cena mírně klesala až na 
24,13 Kč/kg. Jak postupovali obchod-
níci? Od ledna 2005 do září 2005 spo-
třebitelská cena kolísá s mírnými výky-
vy kolem 32,50 Kč/kg. V říjnu 2005 
však bez vlivu růstu ceny od dodavate-
lů skokově roste na 34,22 Kč/kg a dále 
do června 2006 se drží kolem 34 Kč/
kg. To znamená, že po celou tuto dobu 
roste rozdíl mezi cenami ve prospěch 
obchodníků. V červnu se cena průmys-
lových dodavatelů začíná sice mírně 
zvedat (o 25 hal na 1 kg), ale spotře-
bitelská cena skáče na 38,24 Kč/kg, tj. 
o 4,35 Kč/kg. V červnu vlastně obchod-
níci reagovali na první nárůst ceny od 
dodavatelů po předchozím vysvětlování 
nutnosti zvýšit odbytové ceny v důsled-
ku navýšení vstupů 17 x vyšším nárůs-
tem spotřebitelské ceny, než bylo navý-
šení od dodavatelů. Cena průmyslových 
výrobců pak sice stoupá na svůj vrchol 
28,52 Kč/kg v srpnu, od této doby však 
opět mírně klesá. Spotřebitelská cena 

naopak šplhá dále na zářijový vrchol 
43,40 Kč/kg, aby další 2 měsíce mír-
ně poklesla a v prosinci se opět vráti-
la nad 43 Kč/kg. Jestliže se ceny prů-
myslových výrobců ve 2. pololetí 2006 
zvýšily o cca 4 Kč/kg, pak spotřebitel-
ské ceny v tomtéž období se zvýšily o 9 
Kč/kg, tj. více než dvojnásobek. V den-
ním tisku bohužel nikdy nezaznělo, kdo 
za cenovými změnami stojí, a vždycky 
bylo uváděno, jak pekaři zase zdražili. 
I když šlo o týdenní výkyvy, zjišťované 
ČSÚ převážně v obchodních řetězcích, 
v důsledku různého počtu akcí.

V této souvislosti je třeba ale ještě 
uvést, že uvedenou cenu průmyslových 
výrobců nikdy tito neobdrží. Při pod-
pisu smlouvy musejí uhradit odběrate-
li tzv. zalistovací poplatek, často se na 
své náklady a vlastními pracovními si-
lami musejí postarat o umístění zboží 
do regálů, poskytnout prostředky na re-
klamu (přičemž se na letáku zboží na-
bízí za podnákladovou cenu v rozporu 
se zákonem o cenách), musejí odebrat 
zpátky nebalené neprodané zboží (tzv. 
vratky, obchodník nenese žádné rizi-
ko, Kaufland má smluvně ošetřeno až 
100 % dodaného zboží) a hlavně musí 
poskytnout na konci čtvrtletí množstev-
ní bonusy. Stejně tak po vyhodnocení 
„akcí“ obchodníkem (rozuměj prode-
je za výrazně nižší ceny) musí dodava-
tel obchodníkovi na jeho „ztrátu“ při-
spět. Nebalený pekařský výrobek pro-
dá obchodník ještě v den dodání, pekař 
však za něj obdrží úhradu od obchodní-
ka v lepších případech za 45, většinou 
ale až za 60 dní. Že je to neuvěřitelné? 
Neznalému věci pravděpodobně ano. 
Znalý věci ví, že tato situace u nás pro-
bíhá od nástupu prvních obchodních 

řetězců v roce 1997. Dodavatel se, bo-
hužel, žádné pomoci nedovolá, neboť 
nejde o porušování hospodářské soutě-
že jenom proto, že žádný obchodní ře-
tězec u nás nemá dominantní postave-
ní na trhu. O nekalou soutěž jde zcela 
jistě, jenom postižený subjekt by mu-
sel podat návrh k obchodnímu soudu. 
Vzhledem k rychlosti vyřizování přípa-
dů těmito institucemi je jasné, že ná-
pravy by se možná za několik let do-
čkal, ale to by již pravděpodobně nebyl 
na trhu, neboť by byl okamžitě vyřazen 
ze všech dodávek. A tak se zdůvodně-
ním, že je na trhu velká konkurence, se 
dodavatelé s těmito praktikami trpně 
smiřují. Jednoznačným důkazem výše 
popsaných nekalých praktik obchod-
ních řetězců by bylo zveřejnění smluv 
mezi obchodními řetězci a jejich doda-
vateli. Od dodavatelů z pochopitelných 
důvodů nelze porušení mlčenlivosti ze 
smlouvy očekávat. Určitě by ale nebyli 
proti, kdyby se ke zveřejnění odhodlaly 
samotné obchodní řetězce.

Prvními, koho se tato situace dotý-
ká, jsou pak zaměstnanci dodavatel-
ských firem, jejichž výdělky se krčí ně-
kde na konci řady a v průměru nedosa-
hují ani 13 000 Kč/měsíc. A to včetně 
všech příplatků za práci v noci, o sobo-
tách, nedělích a státních svátcích, pro-
tože obchody mají dnes otevřeno každý 
den. Není se pak čemu divit, že výraz-
ně klesá zájem o studium nebo vyučení 
v oboru. Problém se tak nutně dotýká 
i odborných škol, které se musejí vyrov-
nat s nižším počtem žáků.

Odráží se to nutně i na kvalitě, pro-
tože žádný dodavatel si nedovolí dát do 
výrobku „něco na přilepšenou“, když 
za něj nedostává pořádně zaplaceno. 

V žádném případě to ale nezname-
ná, že by výrobky nesplňovaly základ-
ní požadavky kvality, dané vyhláškou 
MZe č. 333/97 Sb., o potravinách 
a tabákových výrobcích, ve znění poz-
dějších předpisů a dalšími právními 
předpisy, vztahujícími se k jejich výro-
bě, včetně těch evropských.

Za dané situace nutně dochází i na 
omezování reprodukce výrobních zaří-
zení, na což si především stěžují tuzem-
ští výrobci, kterým také klesá odbyt. 
Podobně bychom mohli poukázat i na 
dodavatele surovin, protože jejich ceny 
se musejí nutně přizpůsobit. 

Tím bych nechtěl v žádném případě 
říci, že chléb a pečivo v našich obcho-
dech je předražené. Naopak se dá říci, 
že jeho cena nekopíruje dlouhodobě 
již ani inflaci, a tak neustále napomá-
há k udržování sociálního smíru. Na 
druhé straně např. roste objem prosá-
zených prostředků, výdaje na cigarety, 
alkohol nebo telefony, to ale každému 
připadá zcela normální, jenom to jídlo 
je „strašně drahé“. 

Na závěr bych chtěl čtenářům a tím 
i spotřebitelům doporučit, aby nevěřili 
všemu, co jim obchodní řetězce našep-
távají. Jejich skutečné chování je úplně 
odlišné, a co jsem zde popsal, je pou-
ze zlomek skutečnosti. Svaz obchodu 
a cestovního ruchu ČR chtěl podob-
ným jednáním zabránit a domníval se, 
že vše vyřeší „Etický kodex obchod-
níka“. U obchodních řetězců až na 
výjimky nenašel pochopení. I to svědčí 
o jejich skutečném přístupu k zákazní-
kovi i ke svým obchodním partnerům.

Ing. Stanislav Musil
předseda Podnikatelského

svazu pekařů a cukrářů v ČR

Káží vodu, pijí víno!

Potravinářská komora ČR pokračuje 
v rozhovorech s místopředsedou Zeměděl-
ského výboru Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR Ladislavem Skopalem s cílem 
zapracovat do návrhu novely zákona o hos-
podářské soutěži náměty PK ČR. Novela 
zákona by měla přispět k vylepšení sou-
časných nedobrých vztahů mezi obchodní-
mi řetězci a jejich dodavateli.

Potravinářská komora ČR v této souvislos-
ti provedla podrobnou analýzu daného problé-
mu.

„Nejvíc se nám líbí to, co začíná fungo-
vat v Maďarsku, to je stanovení dominantní-
ho postavení řetězců. To znamená, že řetězec 
při určitém obratu bez ohledu, kolik procent 
na trhu zaujímá, je dominantním hráčem a pak 
může být Úřadem pro hospodářskou soutěž šet-
řen. A to je to, co se stane vždy, když podáme 
jakoukoliv stížnost. Vždycky se nám to totiž vrá-
tí s tím, že daný řetězec nemá dominantní posta-
vení, a tudíž to nemůže úřad šetřit. To je hlavní 

bariéra, ať šetříme cokoliv,“ nastínil představy 
prezident PK Jaroslav Camplík.

STANOVISKO MINISTRA 
GANDALOVIČE K NÁVRHU NOVELY 

ZÁKONA O OCHRANĚ HOSPODÁŘSKÉ 
SOUTĚŽE

Vláda ČR na svém zasedání dne 11. 
dubna nepodpořila poslanecký návrh zá-
kona o ochraně hospodářské soutěže. 
Ministr zemědělství Petr Gandalovič vi-
dí cestu ke zlepšení pozice prvovýrobců 
a zpracovatelů v jednání se všemi hráči 
na trhu a v osvětě a výchově spotřebi-
telů, nikoli v zavedení dalších regulativ-
ních opatření. 

V návrhu chce skupina poslanců zakotvit 
nový pojem zneužití ekonomické závislosti, 
a tím ochránit prvovýrobce a zpracovatele před 
praktikami maloobchodních řetězců. To se pod-
le ministra mine účinkem.

„Již v minulosti bylo snahou řešit ekonomic-
kou závislost v rámci řetězce prvovýrobce-zpra-
covatel-obchodník, naposledy poslaneckým ná-
vrhem novely zákona, kterou Senát před rokem 
neschválil a posléze jí odmítl podepsat i prezi-
dent republiky. Ani přijaté úpravy nedosáhly 
zamýšleného efektu jako v případě novely zá-
kona o cenách,“ připomněl ministr Petr Gan-
dalovič. 

„Zranitelné postavení českých prvovýrobců 
a zpracovatelů potravin před neférovým jed-
náním jejich rozhodujících odběratelů vní-
mám velmi citlivě. Navrhovaná právní úprava 
ale neobsahuje analýzu, nakolik by se mohla 
navržená ochrana promítnout do spotřebitel-
ských cen, a tím způsobit ještě větší tržní se-
lhání, než jaké se snaží řešit,“ vyjádřil výhra-
du ministr. 

„Návrh poslanců postrádá také konkrét-
ní definici ekonomické závislosti a navíc ob-
sahuje řadu bodů, které jsou již zahrnuty ve 
vládním návrhu novely zákona o ochraně hos-
podářské soutěže, který již Parlament schvá-

lil a je předložen prezidentovi České repub-
liky k podpisu. Nemyslím si tedy, že návrh 
poslanců přinese očekávaný efekt,“ vysvětlil 
dále v této souvislosti ministr Petr Gandalo-
vič. 

Řešení vidí v jednání. „Právě proto jsem před 
několika týdny uspořádal na půdě ministerstva 
zemědělství jednání zástupců nevládních orga-
nizací, zpracovatelů masa a maloobchodních 
řetězců. Nikdo z pozvaných účast neodmítl, ja-
ko tomu bylo v případě podobné iniciativy před 
několika lety. Naopak, debata byla velmi věcná 
a otevřená a dohodli jsme se, že v tomto dialo-
gu budeme pokračovat i za účasti organizace za-
stupující zájmy spotřebitelů,“ nastínil své další 
záměry ministr. 

„Jsem přesvědčen o tom, že cesta k upevně-
ní pozic zemědělců a zpracovatelů vede přes 
marketingovou podporu tuzemských potravin 
a přes důkladnou, ale nenásilnou osvětu. Chce-
me proto dát určitý nový impulz již poměrně 
dobře známé značce kvality Klasa,“ shrnul 
ministr Petr Gandalovič. 

Potravinářská komora se snaží přispět k vylepšení
návrhu novely zákona o hospodářské soutěži
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Vývoj cen pekařských výrobků
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Druh ceny Rok 2005
I. 05 II. 05 III. 05 IV 05 V. 05 VI. 05 VII. 05 VIII. 05 IX. 05 X. 05 XI. 05 XII. 05

Konzumní chléb kmín. prům. výrobce 12,93 12,94 12,92 12,76 12,77 12,74 12,69 12,59 12,53 12,47 12,38 12,31

Konzumní chléb kmín. spotřebitelská 15,22 15,09 14,94 15,03 15,02 15,04 14,73 14,66 14,86 15,08 15,10 15,06

Rozdíl (spotř. – výrobce) 2,29 2,15 2,02 2,27 2,25 2,30 2,04 2,07 2,33 2,61 2,72 2,75

Druh ceny Rok 2005
I. 05 II. 05 III. 05 IV. 05 V. 05 VI. 05 VII. 05 VIII. 05 IX. 05 X. 05 XI. 05 XII. 05

Pečivo prům. výrobce 25,96 26,03 26,11 25,94 25,99 25,98 25,93 25,71 25,58 25,43 25,12 24,91

Pečivo spotřebitelská 33,19 32,90 32,58 32,57 32,51 32,72 32,57 32,15 32,04 34,22 34,01 34,11

Rozdíl (spotř. – výrobce) 7,23 6,87 6,47 6,63 6,52 6,74 6,64 6,44 6,46 8,79 8,89 9,20

I. 05 II. 05 III. 05 IV. 05 V. 05 VI. 05 VII. 05 VIII. 05 IX. 05 X. 05 XI. 05 XII. 05
Rohlík prům. výrobce 25,96 26,03 26,11 25,94 25,99 25,98 25,93 25,71 25,58 25,43 25,12 24,91

Rohlík spotřebitelská 33,19 32,90 32,58 32,57 32,51 32,72 32,57 32,15 32,04 34,22 34,01 34,11

Rozdíl (spotř. – výrobce) 7,23 6,87 6,47 6,63 6,52 6,74 6,64 6,44 6,46 8,79 8,89 9,20

I. 05 II. 05 III. 05 IV. 05 V. 05 VI. 05 VII. 05 VIII. 05 IX. 05 X. 05 XI. 05 XII. 05
Rohlík prům. výrobce 1,116 1,119 1,123 1,115 1,118 1,117 1,115 1,106 1,100 1,093 1,080 1,071

Rohlík spotřebitelská 1,427 1,415 1,401 1,401 1,398 1,407 1,401 1,382 1,378 1,471 1,462 1,467

Rozdíl (spotř. – výrobce) 0,311 0,295 0,278 0,285 0,280 0,290 0,286 0,277 0,278 0,378 0,382 0,396

Druh ceny Rok 2006
I. 06 II. 06 III. 06 IV. 06 V. 06 VI. 06 VII. 06 VIII. 06 IX. 06 X. 06 XI. 06 XII. 06

Konzumní chléb kmín. prům. výrobce 12,29 12,21 12,27 12,07 12,02 12,10 13,04 13,94 13,90 13,85 13,89 13,90

Konzumní chléb kmín. spotřebitelská 15,01 14,83 14,70 14,79 15,19 16,33 17,23 17,47 17,20 17,36 17,50 17,00

Rozdíl (spotř. – výrobce) 2,72 2,62 2,43 2,72 3,17 4,23 4,19 3,53 3,30 3,51 3,61 3,10

Druh ceny Rok 2006
I. 06 II. 06 III. 06 IV. 06 V. 06 VI. 06 VII. 06 VIII. 06 IX. 06 X. 06 XI. 06 XII. 06

Pečivo prům. výrobce 24,52 24,47 24,33 24,16 24,13 24,38 26,43 28,52 28,07 28,00 27,84 27,85

Pečivo spotřebitelská 33,60 33,92 34,11 34,46 33,89 38,24 41,08 42,13 43,40 40,83 41,86 43,06

Rozdíl (spotř. – výrobce) 9,08 9,45 9,78 10,30 9,76 13,86 14,65 13,61 15,33 12,83 14,02 15,21

I. 06 II. 06 III. 06 IV. 06 V. 06 VI. 06 VII. 06 VIII. 06 IX. 06 X. 06 XI. 06 XII. 06
Rohlík prům. výrobce 24,52 24,47 24,33 24,16 24,13 24,38 26,43 28,52 28,07 28,00 27,84 27,85

Rohlík spotřebitelská 33,60 33,92 34,11 34,46 33,89 38,24 41,08 42,13 43,40 40,83 41,86 43,06

Rozdíl (spotř. – výrobce) 9,08 9,45 9,78 10,30 9,76 13,86 14,65 13,61 15,33 12,83 14,02 15,21

I. 06 II. 06 III. 06 IV. 06 V. 06 VI. 06 VII. 06 VIII. 06 IX. 06 X. 06 XI. 06 XII. 06
Rohlík prům. výrobce 1,054 1,052 1,046 1,039 1,038 1,048 1,136 1,226 1,207 1,204 1,197 1,198

Rohlík spotřebitelská 1,445 1,459 1,467 1,482 1,457 1,644 1,766 1,812 1,866 1,756 1,800 1,852

Rozdíl (spotř. – výrobce) 0,390 0,406 0,421 0,443 0,420 0,596 0,630 0,585 0,659 0,552 0,603 0,654

Zdroj údajů: ČSÚ, Praha, dne 8. února 2007 Sestavil: Ing. Stanislav Musil

Vývoj cen rohlíku

Vývoj cen konzumního chleba Vývoj cen pečiva



Ředitel Potravinářské komory ČR 
Ing. Miroslav Koberna, CSc., při vy-
stoupení na konferenci From Farm to 
Fork

V Římě se ve dnech 13. až 15. dubna usku-
tečnilo vůbec první setkání téměř třiceti zá-
stupců evropských národních technologic-
kých platforem pro potraviny. Potravinářskou 
komoru ČR a současně Českou technologic-
kou platformu pro potraviny (ČTP) na tom-
to jednání reprezentoval ředitel PK Miroslav 
Koberna. 

Zástupci evropských platforem na setkání ho-
vořili především o současném stavu svých plat-
forem, počtu jejich členů nebo výsledcích činnosti.
Probíraly se i možnosti zlepšení činnosti plat-
forem, vzájemná spolupráce či výhledy do bu-
doucnosti. 

Účastníci vyjádřili velkou nespokojenost se sou-
časnou úrovní podpory vědy a výzkumu v EU. 
„Potravinářskému výzkumu se totiž nyní dostává 
mnohem menší podpory oproti minulosti. Jednot-
livá opatření v rámci 7. rámcového programu EU 
pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace 
na období 2007 až 2013 jsou značně podhodno-
cená,“ vysvětlil ředitel Koberna. 

Diskutovalo se také o účasti v jednotlivých pro-
jektech a padla dohoda o dalším setkání v rámci 
Evropské technologické platformy pro potraviny 
„Food for life“ (ETP) v červnu letošního roku. 

Na příštích jednáních se podle Miroslava Kober-
ny bude muset řešit problém velmi malého zastou-
pení nových členských zemí EU v řídících struk-
turách ETP.

K účastníkům setkání promluvila řada význam-
ných hostů – například viceprezident Konfedera-
ce potravinářského a nápojového průmyslu EU 
(CIAA) Luigi Rossi di Montelera nebo ředitel 
odboru Biotechnologie, zemědělství a potravin 
ředitelství Evrospké komise pro výzkum Chris-
tian Patermann.

Současný stav ČTP je porovnání s platforma-
mi v jiných státech lepší. „ČTP již má například 
stanoveny jednotlivé priority své činnosti. Tyto 
priority přitom již mají i své odborné garanty. 
Funguje řídící a další výbory,“ uvedl Miroslav 
Koberna.

ČTP bude usilovat, aby se v blízké době pře-
devším malé a střední potravinářské podniky 
ve větší míře zapojovaly do činnosti platformy. 
„Oproti jiným státům registrujeme větší účast 
výzkumných institucí. I když spolupracujeme 
s mnoha významnými výzkumnými pracovišti, 
zatím v ČR postrádáme existenci veděcko-vý-
zkumné instituce, která by mohla být vědeckým 
lídrem či organizátorem platformy,“ konstato-
val Miroslav Koberna. 

Zasedání České technologické platfor-
my pro potraviny (ČTP) proběhne v Praze 
ve čtvrtek 24. května 2007. 

Účastníci zasedání budou seznámeni se 
stávajícím stavem ČTP pro potraviny, s pri-
oritami českého potravinářského výzkumu 
v letech 2007 až 2013, projekty jednotlivých 
priorit platformy a srovnáním ČTP v evrop-
ském měřítku. 

Na programu bude také prezentace národ-
ních evropských platforem z Rakouska, Itá-
lie, Maďarska, Německa nebo Belgie. 

V úvodu se předpokládá osobní účast mi-
nistra zemědělství ČR Petra Gandaloviče. 
Očekává se i vystoupení místopředsedy Ev-
ropské technologické platformy „Food for 
life“ Daniela Rossiho. PK ČR

Potravinářská komora ČR je společně se 
Svazem chemického průmyslu ČR

organizátorem zasedání českých techno-
logických platforem. Jednání se uskuteč-

ní v Praze 25. května.

V rámci zasedání vystoupí jednotliví přednáše-
jící s následujícími náměty:
–  očekávání státní správy od technologických 

platforem
–  seznámení se stávajícím stavem technolo-

gických platforem v ČR a EU
–  technologická platforma pro udržitelnou 

chemii – případová studie
–  podpory technologických platforem
–  prezentace vybrané národní technologické 

platformy

  

Zasedání českých 
technologických 

platforem

Konference From Farm to Fork – setkání
organizací působících v potravinovém řetězci

Zdeněk Juračka (vpravo), předseda Svazu českých a moravských spotřebních 
družstev, nejen seznámil posluchače s novou obchodní a komunikační strategií 
spotřebních družstev pod značkou COOP, ale také slavnostně převzal pro SČM-
SD certifikát HACCP. Předávajícími byli František Sládek (MZe) a Pavel Ry-
šánek (ČSJ).

Programy České společnosti pro jakost 
v oblasti podpory bezpečnosti potravin a 
podpory zemědělství představil Petr Ko-
ten, vedoucí střediska certifikace ČSJ.

„Bezpečnost potravin je základní po-
žadavek – není a nesmí být považován za 
konkurenční a marketingový nástroj!“

„Bezpečnost potravin již nevnímá ev-
ropský spotřebitel jako prioritu, ale jako 
samozřejmost.“

„Komunikace rizik se spotřebitelem 
zůstává nejslabším místem systému. Vý-
sledkem mediálně neobratné nebo věcně 
nesprávně podané informace je okamžité 
uchopení problému médii a vytvoření ka-
tastrofické vize a paniky i tam, kde pro 
to není nejmenší důvod.“

Tyto tři skutečnosti byly mimo jiné 
zdůrazněny v příspěvku ředitele Potra-
vinářské komory ČR Miroslava Kober-
ny na letošní konferenci s názvem From 
Farm to Fork, tedy „Z farmy po vidlič-
ku“, která se konala 17. dubna v Praze 
v budově Ministerstva zemědělství.

Tradiční podtitul „Spolupráce zainte-
resovaných stran v potravinovém řetěz-
ci ve prospěch spotřebitelů“ vystihuje 
dobře účel a zaměření konference, kte-
rá je určena pro odbornou veřejnost, zá-
stupce zemědělských i potravinářských 
podniků, zástupce obchodních řetězců 
i dozorových orgánů. Tomuto zaměře-

ní také odpovídá složení přednášejících 
– nejprve na konferenci vystupují zá-
stupci MZe ČR, dozorových orgánů, 
Agrární komory a Potravinářské komo-
ry, druhý programový blok byl věno-
ván praktickým zkušenostem s certifi-
kacemi a ve třetím tradičně vystoupili 
zástupci obchodních řetězců s prezen-
tací jejich přístupů ke kvalitě a bezpeč-
nosti potravin a k zemědělské produk-
ci a také svých požadavků na dodava-
tele.

Pro nezaujatého pozorovatele, ale 
i pro toho, kdo chce z takovéhoto pra-
videlně se opakujícího setkání vytěžit 
co nejvíce pro svou činnost a úspěš-
nost, je zajímavé sledovat trendy opro-
ti minulým rokům. Nesporné byly mys-
lím dva: čím dále méně konfrontační 
přístup mezi představiteli různých sfér 
a zdůraznění role zákazníka-spotřebi-
tele jako posledního článku řetězce.

Pokud jde o ostrost konfrontace 
představitelů různých oblastí (výro-
ba, zpracovatelé, obchodníci, zákazní-
ci a dozorové orgány), která byla pří-
značná pro minulé konference, ta je 
zřetelně postupně nahrazována hle-
dáním realistických společných pří-
stupů – samozřejmě aniž by přitom 
jednotlivé strany ustupovaly od vyja-
dřování a prosazování svých zájmů.

Role spotřebitele-zákazníka byla 
zdůrazněna v mnoha příspěvcích ja-
ko vždy, ale objevují se nejméně dva 
nové aspekty. Jedním je otázka po-
sunu nákupních a stravovacích ná-
vyků a to, jak ji v pozitivním směru 
ovlivňovat. Zákazníci přece jen ales-
poň z části přecházejí od jednoznačné 
preference nízké ceny k výběru pod-
le kvality. (To se projevuje například 
i na stoupajícím zájmu o biopotravi-
ny). Je v zájmu všech účastníků potra-
vinového řetězce tento trend společně 
všemi možnými způsoby podporovat. 
Druhým nově zdůrazňovaným faktem 
je vliv spotřebitele na kvalitu potravi-
ny v konečné fázi celého řetězce – ne-

Česká společnost pro jakost, pod záštitou Ministerstva zemědělství 
ČR, uspořádala na půdě ministerstva 17. dubna zajímavou konferenci 
s názvem From Farm to Fork, pod heslem „spolupráce zainteresovaných 
stran v potravinovém řetězci ve prospěch spotřebitelů.“ Šlo o již tradič-
ní setkání odborné veřejnosti, zástupců zemědělských a potravinářských 
podniků a také reprezentantů obchodních řetězců a dozorových orgánů. 

Výchova spotřebitele, podpora kvality a propagace kvality je oblast, kde je tře-
ba s maloobchodem spolupracovat v zájmu obou stran a hlavně v zájmu spotřebi-
tele. (Miroslav Koberna)

Co nám dává certifikace EurepGAP? – Pocit uspokojení ze splnění cíle a po-
třeb zákazníků, pocit jedinečnosti v prostředí trhu v ČR, pocit začlenění se me-
zi nejvyspělejší producenty potravin zemí EU a pocit zodpovědnosti vůči trvalému 
udržování a zlepšování funkčnosti a efektivity systému. (Zdeněk Skala, AGARI-
CUS, s. r. o.)

Podle průzkumu Eurobarometer 2007 je při nakupování potravin pro 42 % Ev-
ropanů nejdůležitějším kritériem kvalita a pro 40 % cena. (Daniela Fetecauová, 
MAKRO)

Potřebujeme praktické a reálné řešení ve prospěch spotřebitelů namísto alibis-
tických formálních řešení: spolupráci v celém potravinovém řetězci, spolupráci se 
státními orgány a společně schválené a uznávané systémy a standardy. (Danie-
la Fetecauová)

Kdo nejlépe rozumí potřebám zákazníků? Vláda, výrobce, velkoobchod, prodej-
ce, dovozce, státní kontrolor, farmář? S respektem ke zkušenosti všech jmenova-
ných si myslíme, že je to právě prodejce. Dokáže ale také skutečné potřeby a přání 
zákazníka odpovídajícím způsobem ovlivnit? (Pavel Mikoška, AHOLD CR)

Text a fota: Zdeněk Svatoš, Česká společnost pro jakost 

Úvodní slovo 
přednesl 
Stanislav Kozák, 
náměstek 
ministra 
zemědělství.

jen již zmíněným výběrem při náku-
pu, ale i takovými „triviálními“ čin-
nostmi, jako je transport z obchodu, 
skladování doma a konečná příprava 
jídla a jeho konzumace. V obou těch-
to oblastech mohou všichni zaintere-
sovaní udělat hodně prostřednictvím 

osvěty, a pomáhat by jim v tom mě-
la i média. Ku prospěchu nás všech...

Konference byla pořádána Českou spo-
lečností pro jakost pod záštitou Ministerstva 
zemědělství ČR, v rámci Národního progra-
mu podpory jakosti 2007 a ve spolupráci se 
spol. MAKRO Cash & Carry ČR, s. r. o.

C O  T A K É  Z A Z N Ě L O  N A  K O N F E R E N C I :

Svaz
chemického
průmyslu
České republiky

Prezentace
evropských
národních 

technologických 
platforem

na zasedání
ČTP pro potraviny

 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST – pořadatel 51. kongresu Evropské organizace pro jakost – www.eoq2007.com
Novotného lávka 5,  116 68 Praha 1,  tel.: +420 221 082 269,  fax: +420 221 082 229,  e-mail: csqpraha@csq.cz,  www.csq.cz 

Řím hostil setkání představitelů národních 
technologických platforem pro potraviny
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Jednání Valné hromady Česko-
moravského svazu mlékárenské-
ho (ČMSM) se uskutečnilo 10. dub-
na v Jabloňově u Velkého Meziříčí. 
Jak sdělil předseda ČMSM Michal 
Němec, jednou z nejvýznamnějších 
akcí v letošním roce bude uspořá-
dání výročního kongresu Evropské 
mlékařské asociace (EDA), který 
proběhne v Praze ve dnech 17. až 
20. října. „Na této prestižní událos-
ti je třeba, aby se český mlékáren-
ský průmysl prezentoval jako stabi-
lizovaný a perspektivní sektor. Kon-
gres je pro nás velikou výzvou, na 
které bychom měli všichni společně 
pracovat,“ uvedl Michal Němec. 

Delegáty také seznámil se zprávou 
o činnosti svazu od minulé valné hro-
mady. Zpráva, kterou členské subjek-
ty ČMSM obdržely v písemné podobě,  
obsahuje podrobné informace o výro-
bě a zpracování mléka, vývoji zahranič-
ního obchodu, vývoji celkové bilance 
zpracování mléka, dále pak podrobný 
výčet uskutečněných jednání s předsta-
viteli zemědělských organizací, včetně 
dohodnutých závěrů. Zpráva také po-
pisuje vývoj v oblasti mléčných kvót 
a program na podporu mléka a mléč-
ných výrobků. 

Předseda Němec rovněž informoval 

o zahraničních kontaktech ČMSM, čin-
nosti legislativního výboru a odborných 
akcích, na kterých se ČMSM spolupo-
dílel (např. Celostátní přehlídky sýrů, 
Mezinárodní den mléka, Kroměřížské 
mlékařské dny, mediální činnost a infor-
mace o zapojení ČMSM do IDF).

V závěru svého vystoupení se Michal 
Němec věnoval výhledu dalšího vývo-
je mlékárenského průmyslu, a to jak 
z pohledu zvyšování spotřeby mléka  
a mléčných výrobků, jejíž úroveň by 
v přepočtu na mléčný ekvivalent měla 
docílit do roku 2013 až 262 kg na oby-
vatele, tak z pohledu nezbytné podpory 
produkce mléka v zemědělství a jeho 
efektivního zpracování na konkurence 
schopné výrobky.

Náměstek ministra zemědělství Sta-
nislav Kozák mimo jiné upozornil na 
stále vzrůstající vývozy farmářského 
mléka  v cisternách. Vyzval k zamyšle-
ní nad tímto stoupajícím trendem.

Prezident Potravinářské komory ČR 
Jaroslav Camplík připomněl vypsané 
národní dotace v resortu Ministerstva 
zemědělství ČR, ve které je pro zpraco-
vatelský sektor k dispozici 310 mil. Kč. 
Přihlášky se podávají do 31. května. 

Informoval dále o jednání s ředite-
lem Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže Martinem Pecinou s cílem hle-
dat možnosti obrany vůči nekorekt-

nímu jednání obchodních řetězců. 
V Maďarsku se podařilo legislativně 
pokročit a definovat dominantní posta-
vení řetězců na trhu. Na obdobné téma 
jednali představitelé PK ČR se Země-
dělským výborem PS PČR. 

Prezident Camplík současně ocenil 
spolupráci s ČMSM v boji proti falšo-
vání výrobků a vybídl k jejímu pokra-
čování. 

PK ČR podporuje konzumaci čes-

kých výrobků a jejich propagaci např. 
pod značkou KLASA a dalšími aktivi-
tami, pro které se snaží získat potřebné 
finanční  prostředky. 

V zájmu obhájení názvu „Pomazán-
kové máslo“ je PK připravena podat 
stížnost Ombudsmanovi Evropského 
Parlamentu a jednat s poslanci Evrop-
ského parlamentu o interpelaci. 

ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 
ČMSM

V období od konání předchozí valné 
hromady se konalo celkem sedm schů-
zí představenstva a tři schůze výkonné 

rady. Po vstupu země do EU a neúměr-
ném zvýšení ceny nakupovaného mlé-
ka, které vyvrcholilo v březnu 2005 až 
na úroveň 8,44 Kč/l, byla tato citlivá 
otázka předmětem jednání se zeměděl-
ci v zájmu jejího zreálnění ve vztahu 
k docilovaným obchodním cenám dik-
tovaným obchodními řetězci.

Představenstvo se dále pravidelně za-
bývalo aktuální situací na trhu mléka 
a vývojem zahraničního obchodu s mlé-
kárenskými výrobky. V rámci této proble-
matiky byla věnována pozornost přede-
vším neustále narůstajícímu vývozu mlé-
ka v cisternách a opačně intenzivnímu 
nárůstu dovozu zejména sýrů a tvarohů. 

Jednání Valné hromady ČMSM se 
dále zúčastnili:
–  Ing. Zdeňka Veselá, odborná refe-

rentka Ministerstva zemědělství ČR  
pro mléko

–  za SZIF Ing. Eva Sekerová, náměst-
kyně sekce zemědělských komodit 
a zahraničního obchodu a Ing. Ro-
bert Zavadil, ředitel odboru živočiš-
ných komodit

–  za AK ČR viceprezident Pavel 
Novotný

–  za Zemědělský svaz místopředseda 
Ing. František Trnka

–  za MADETU a. s. generální ředitel 
Ing. Milan Teplý

–  za OD Mlecoop ředitel Ing. Vlasti-
mil Kratochvíl

PRAHA SE STANE MÍSTEM 
SETKÁNÍ EVROPSKÝCH 

VÝROBCŮ MLÉKA
Ve dnech  17.–20. října se letos v Pra-

ze uskuteční výroční kongres Evropské 
mlékařské asociace (EDA). V rámci se-
tkání se budou konat jednání výborů. 
Světový den mléka bude v pátek dne 
18. října. Uvítací slavnostní večeře bu-
de v Břevnovském klášteře. Počítá se 
s účastí 150 delegátů a 70 doprovod-
ných osob. 

Jednání kongresu bude zaměřeno na 
tři tématické okruhy – „Health Check“ 
(mezihodnocení reformy SZP), nové 
záležitosti v jednání WTO a problema-
tiku budoucnosti mléčného tuku. Před-
nášky budou tlumočeny do češtiny. 

MLÉKAŘSKÉ
LISTY

Delegáti valné hromady se sezná-
mili s aktuální problematikou vydává-
ní Mlékařských listů - zpravodaje pro 
mlékárenský průmysl a mlékárenské 
odborníky. Jde o cenný zdroj odbor-
ných informací pro všechny pracovní-
ky v sektoru mlékárenství. Mlékařské 
listy mají dlouholetou tradici. Letos 
v dubnu vyšlo již sté číslo.

Informace z Valné hromady Českomoravského svazu mlékárenského 

V roce 2006 dosáhl maloobchod-
ní obrat s biopotravinami v České 
republice 760 milionů korun a opro-
ti roku 2005 vzrostl o 250 milionů, 
tedy o 49 procent. Český bio trh 
tak pravděpodobně vloni rostl nej-
rychleji v celé Evropě. Vyplývá to 
z ročenky Český trh s biopotravi-
nami 2007, kterou vydala agentu-
ra Green marketing. 

Každý týden roku 2006 tedy obrat 
průměrně vzrostl o 4,8 mil Kč. Kumu-
lovaný růst za poslední dva roky činí 79 
procent. Biopotraviny z dovozu se na ná-
růstu v loňském roce podílely 65 procen-
ty a na celkové spotřebě 56 procenty. 

Biopotraviny v roce 2006 tvořily 
0,35 procent z celkové spotřeby potra-
vin v České republice. Průměrná spo-
třeba na obyvatele a rok za biopotravi-
ny byla vloni v ČR přibližně 74 Kč, což 
je zdaleka nejvíce ve východní Evropě. 
„Ovšem ve srovnání s Rakouskem dosa-
huje spotřeba na obyvatele a rok v ČR 
jen 3,6 procenta tamní spotřeby,“ říká 
Tom Václavík, autor ročenky. 

Nejvíce biopotravin (509 mil Kč, 
67 procent) nakoupí čeští spotřebite-
lé v supermarketech, hypermarketech 
a lékárnách. Prodejny zdravé výživy 
a biopotravin měly vloni podíl na trhu 
28 procent (212 mil Kč). Přibližně 2 
procenta (15 mil Kč) biopotravin se pro-
dalo přímo na farmách či tržištích a při-
bližně 3 procenta (23 mil Kč) v nezávis-
lých drobných prodejnách potravin.

Výrazný nárůst prodejů v loňském 
roce byl způsoben především zvýše-
nou nabídkou biopotravin v maloob-
chodních řetězcích. Zejména super-

Češi vloni za biopotraviny utratili 760 milionů
markety Billa a Delvita a hypermarkety 
InterSpar rozšířily svoji nabídku o čer-
stvé ovoce a zeleninu, mléčné výrobky 
a pečivo. Dalším velkým impulsem byl 
v roce 2006 značně rozšířený sortiment 
biopotravin v drogistickém řetězci dm-
drogerie. 

„Nezanedbatelná není ani úloha pro-
dejen zdravé výživy a biopotravin zejmé-
na v oblasti vzdělávání a informování 
spotřebitelů. Podíl biopotravin v jejich 
sortimentu rok od roku roste,“ dodává 
Tom Václavík z agentury Green marke-
ting. Green marketing očekává, že čes-
ký trh s biopotravinami bude v násle-
dujících 5 letech růst průměrně o 35 
procent ročně a v roce 2011 dosáhne 
hodnoty 3,2 miliardy Kč. 

Ekologické zemědělství v České 
republice po poklesu v roce 2005 loni 
opět zaznamenalo vzestup ploch i počtu 
farem. Výměra ekologicky obhospo-
dařované půdy se zvětšila meziročně 
o desetinu na 281 535 hektarů, opro-
ti roku 2005 se zvýšila o 26 553 hekta-
rů. Přibližně 16 procent z této plochy je 
v přechodném období. Podíl ekologic-
ky obhospodařované zemědělské půdy 
v Česku stoupl z 5,98 v roce 2005 na 
6,61 procenta. 

Loňský růst mírně pozměnil struk-
turu ploch v ekologickém zeměděl-
ství. Po několika minulých letech stag-
nace došlo k nárůstu ploch orné půdy 
o 2 712,6 hektaru na celkem 23 478,57 
hektarů, což představuje meziroční ná-
růst o 13,06 procenta. V ČR mají nejví-
ce ekologické orné půdy Moravskoslez-
ský kraj s více jak 2 571 hektary, dále je 
více jak 2 tisíce hektarů v kraji Karlo-
varském a kraji Vysočina. Naopak s 355 
hektary má nejmenší rozlohu orné půdy 
Olomoucký kraj. Podíl orné půdy na cel-
kové ekologické ploše v ČR byl na konci 
roku 2006 8,3 procenta. Z rostlinné pro-
dukce tvoří největší podíl obiloviny, kte-
rých se v roce 2006 vyprodukovalo při-
bližně 25 000 tun. Největší podíl tržeb 
v živočišné produkci je tvořen přede-
vším prodejem hovězího masa a mléka.

Z ročenky Český trh s biopotravina-
mi 2007 dále vyplývá, že v roce 2006 se 
zvýšil počet výrobců biopotravin o 27 na 
celkem 152 podniků. Faremnímu zpra-
cování bioproduktů se ovšem věnuje 
nepatrný počet ekofarem, přibližně 20. 

Hlavní příčiny nedostatku českých 
biopotravin jsou nízká výměra orné 
půdy, ekonomická výhodnost prodeje 
skotu z pastvin do konvečního výkrmu, 

nedostatek financí na investice nutné 
pro produkci bio mléka a velmi přísné 
požadavky českých úřadů na technické 
naplnění veterinárních a hygienických 
požadavků. Ročenka tyto a další příči-
ny podrobně rozebírá. 

Ročenka se také snaží odpovědět na 
otázku, „kdo jsou čeští bio spotřebite-
lé“. Zatím jen 3 procenta Čechů naku-
pují biopotraviny pravidelně, 25 procent 
populace biopotraviny zná a kupuje je 
nepravidelně. Nejdůležitějšími místy 
nákupu pro ty, kteří nakupují biopotra-
viny, jsou hypermarkety, specializované 
prodejny a supermarkety. Biopotraviny 
spíše českého původu preferuje 42 pro-
cent respondentů.

Ročenka Český trh s biopotravinami 
2007 dále přináší ucelený přehled o nej-
novějším vývoji v oblasti ekologického 
zemědělství a trhu s biopotravinami ve 
světě. Uvádí například, že v celosvěto-
vém měřítku je ekologicky obhospoda-
řováno téměř 31 milionů hektarů země-
dělsky využívaných ploch na celkem 
633 891 ekologických farmách. Největší 
plochy se nacházejí v Austrálii, Argenti-
ně, Číně a USA a k jejich největšímu ná-
růstu za poslední dva roky došlo v USA, 
Číně, Kanadě, Argentině, Itálii a Polsku. 

Celosvětový maloobchodní obrat s bio-
potravinami dosáhl v roce 2006 30,9 
miliard eur a vzrostl meziročně o přib-
ližně 15 procent. V některých zemích 
byl ale růst mnohem rychlejší. Spotře-
bitelé ve Švýcarsku, USA a Singapuru 
utratí ve svých regionech za biopotra-
viny nejvíce peněz. Největší evropský 
trh s biopotravinami je v Německu (4,5 
mld. eur), následuje Velká Británie, Itá-
lie a Francie. Největší podíl biopotra-
vin na spotřebě potravin má Rakousko 
(5,7 %) a Švýcarsko (4,5 %). Švýcaři ma-
jí také největší spotřebu biopotravin na 
obyvatele a rok (103 eur).

Ročenka, která přináší nejnovější 
statistické údaje o světovém ekologic-
kém zemědělství a trhu s biopotravina-
mi a důkladnou analýzu českého trhu 
s biopotravinami, je neocenitelným 
informačním zdrojem pro kohokoli, kdo 
podniká nebo hodlá vstoupit na razant-
ně rostoucí český bio trh. Ročenka také 
obsahuje čtyři případové studie, nejdů-
ležitější kontakty v oboru a poprvé při-
náší přehled trhu s kontrolovanou pří-
rodní kosmetikou. 

Ročenku je možno objednat na adre-
se tom@greenmarketing.cz za 1 990 Kč.  
 PK ČR

FOODNET.CZ: web českých potravinářů
Oficiální internetová stránka Potravinářské komory ČR, Federa-
ce výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produk-
ce http://www.foodnet.cz má za cíl být webem všech českých potra-
vinářů. Internetovou stránku Komory denně navštíví kolem 2300
uživatelů internetu a jejich počet dále vzrůstá. PK ČR

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

Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 - Malešice,
tel./fax: 296 411 187, tel.: 296 411 189-93

e-mail: foodnet@foodnet.cz,  internet: http://www.foodnet.cz

Potravinářská komora na veletrhu G+H

Svým prezentačním stánkem se v Brně Potravinářská komora ČR představila ve dnech 27.–29. března návštěvníkům 3. meziná-
rodního veletrhu gastronomie, hotelových služeb a veřejného stravování G+H.

V Pardubicích se ve středu 23. a ve čtvrtek 24. května uskuteční 
akce pod názvem „Dny chleba 2007“. Pořadatelem je Podnikatelský 
svaz pekařů a cukrářů ČR (PSPC). 

Dějištěm události bude výstaviště IDEON, kde proběhne také dne
23. května 2007 v 11 hodin za účasti pozvaných hostů slavnostní zaháje-
ní. Odborný seminář s vyhlášením výsledků soutěží se uskuteční ve čtvr-
tek 24. května. 

PSPC připravil pro návštěvníky řadu propagačních produktů, jejichž pro-
střednictvím výrobci představí své výrobky a služby pekařům, cukrářům 
a dalším odborným návštěvníkům akce. Za důležitou je považována zejména 
skutečnost, že na této letos největší oborové akci v ČR se během dvou dnů 
vystřídá minimálně 600 odborných návštěvníků z tuzemska i ze zahraničí.

Zajímavým bodem v programu bude odborný seminář, v jehož  rámci se 
představí partneři svazu a dále zazní přednášky na téma „Inovace a trendy 
v surovinách, přípravcích, strojích a zařízeních pro pekaře a cukráře“. 

Dny chleba 2007
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„Dny bezpečnosti potravin“.

Ministerstvo zemědělství ČR Úřad pro 
potraviny společně s Informačním cen-
trem bezpečnosti potravin při Ústavu 
zemědělských a potravinářských informa-
cí připravují pro širokou veřejnost druhý 
ročník „Dnů bezpečnosti potravin“ v ter-
mínu 21.5 – 27.5. 2007

 
Základním cílem celé akce je poskytnut 

veřejnosti informaci o fungování systému 
bezpečnosti potravin v České Republi-
ce, pozitivně ovlivnit názor spotřebite-
le na dostupnost bezpečných potravin na 
tuzemském trhu a v neposlední řadě ho 
upozornit i na jeho práva spojená s náku-
pem a konzumací potravinářských výrob-
ků. Snahou je, aby spotřebitelé v Čes-
ké republice věděli, že na jejich stůl se 
nedostanou závadné potraviny.

 
Na přípravě „Dnů bezpečnosti potravin“ 

se budou podílet nejen všechny instituce, 

které systém bezpečnosti potravin v ČR 
zajišťují – Státní zemědělská a potravi-
nářská inspekce, Státní veterinární sprá-
va, Ministerstvo zdravotnictví ČR, ale 
i řada dalších organizací, které proble-
matiku bezpečných potravin řeší, ať již po 
stránce obchodní, organizační, výzkum-
né či kontrolní – Potravinářská komo-
ra ČR, Státní zemědělský a intervenční 
fond, Vysoká škola chemicko technolo-
gická v Praze, Česká zemědělská univer-
zita, Sdružení obrany spotřebitelů, Spo-
třebitelé CZ.

 
Dny bezpečnosti potravin budou for-

málně zahájeny tiskovou konferencí na 
Ministerstvu zemědělství v pondělí 21. 
května. Podrobný program Dnů bezpeč-
nosti potravin a další informace o akti-
vitách Informačního centra bezpečnos-
ti potravin bude zveřejněn na stránkách 
http://www.bezpecnostpotravin.cz .

Ministerstvo zemědělství ČR
Úřad pro potraviny,

IC BP při ÚZPI
bude i v letošním roce pořádat

TERMÍN:  21.–27. 5.  2007

UZPI

Pláničkova 443/7, 162 00 Praha 6
Tel.: 235 361 695–6, fax: 235 362 992

E-mail: czfruit@czfruit.cz, www.czfruit.cz

Oceněné výrobky
organizace

producentů CZ FRUIT,
odbytové družstvo 

značkou KLASA:

výrobek:
jablka balená

– karton, PE taška, 
síťka, podložní miska

odrůdy Golden Delicious, 
Gloster, Jonagold, 

Idared, Rubín, Bohemia, 
Šampion, Gala



Společnost BILLA otevřela v areá-
lu pražského letiště svůj v pořadí již 
82. supermarket v České republice. Nachá-
zí se v business centru ECM přímo pro-
ti příletové hale Terminálu Sever 1. Pro-

dejna střední velikosti s prodejní plo-
chou o rozloze 700 m2 povede kompletní 
sortiment supermarketu včetně čerst-
vých výrobků. Pohodlný nákup tak umožní 
nejen 17 000 lidí, kteří pracují na letišti, 
ale samozřejmě i cestujícím. Ceny platné 
ve filiálkách řetězce BILLA v České repub-
lice budou platit i na letišti. Prodejní doba 
se přizpůsobí charakteru letištního provo-
zu. Nakoupit zde bude možno každý den od 
7:00 do 22:00 hodin. 

„Pražské letiště je co do počtu „obyvatel“ 
vlastně další pražská čtvrť. Nakupovat za nor-

mální cenu, o šíři sortimentu ani nemluvě, však 
doteď nebylo kde,“ uvedl v předvečer zaháje-
ní ostrého provozu ředitel společnosti BILLA 
Česká republika Jaroslaw Szczypka. „Prodejna 
je každému po ruce a ceny bez jakýkoliv přirá-
žek,“ potvrdil Szczypka. Nabízet bude komplet-
ní sortiment od čerstvě dopékaného pečiva, ho-
tových jídel, širokého výběru lahůdek přes čes-
ké maso, čerstvé ovoce a zeleninu až po krém 
na boty.

„Otevření supermarketu na pražském letiš-
ti v den jeho 70. narozenin je hezkým dárkem 
k jubileu. Znamená rozšíření služeb nejen pro 
cestující a ostatní návštěvníky letiště, ale i pro 

naše zaměstnance,“ uvedla ředitelka komerč-
ních aktivit Letiště Praha Marta Guthová. 

BILLA letos slaví patnáct let od svého vstu-
pu na český trh ve znamení expanze. Právě 
připravuje převzetí 97 supermarketů Delvita. 
To podléhá schválení Evropské komise a Úřa-
du pro ochranu hospodářské soutěže. V sou-
časnosti zaměstnává BILLA v Česku téměř 
2 300 zaměstnanců v 82 prodejnách. Její prv-
ní supermarket otevřel své dveře zákazníkům 
v Brně v roce 1991. 

Michaela Jelínková
Donath-Burson-Marsteller

Supermarket na letišti rozšíří nabídku nejen pro cestující

Praha /Brusel (egi) – Prezident české 
Agrární komory Jan Veleba se stal viceprezi-
dentem evropské nevládní agrární organizace 
COPA (Committee of Professional Agricultural 
Organisations in the EU). Do funkce byl zvo-
len na zasedání jejího prezidia v Bruselu dne 
19. 4. COPA, která sdružuje zhruba 75 nevlád-
ních agrárních organizací z 27 zemí Unie, 
má pět viceprezidentů. Z toho jsou nyní dva 
z nových členských států. Mandát je dvoule-
tý s možností prodloužení o další dva roky. 
 Na jednání byl zvolen rovněž nový prezident 
COPA. Stal se jím předseda francouzských 
zemědělských odborů FNSEA Jean-Michel 
Lemétayer.

Jan Veleba chce jednak důrazně prosazovat zájmy 
českých zemědělců a potravinářů a vynasnaží se 
působit na kolegy z bývalé „patnáctky EU“, a ovliv-
nit tak zrovnoprávnění vztahů. „Budu jednat samo-
zřejmě i v zájmu našich potravinářů,“ uvedl Vele-
ba. Jak dodal, tak jako nemohou být zemědělci bez 
potravinářů, je tomu i v opačném případě.“ Jsou 
to spojité nádoby, a pokud bude dál trvat nerovno-
právnost, doplatí na to celý agrární sektor včetně 
zpracovatelů,“ uvedl dále Veleba.

Jan Veleba viceprezidentem COPA 

„V tuto chvíli bych se jí nechtěl vzdá-
vat, protože nám dává aspoň určitou hladi-
nu nároků. To, že někdo ji může beztrest-
ně podlézt, je věc jiná,“ řekl Gandalovič. 
Ministerstvo proto připravuje koncepci, 
která by měla působit na českého spotřebi-
tele, například propagací výrobků s označe-
ním Klasa. 

Vyhlášku si před vstupem do Evropské 
unie prosadili sami čeští výrobci. Měla 
zákazníkům zaručit, že se při výrobě zná-
mých uzenin nebude podvádět a zavede-
né názvy budou pro spotřebitele signá-
lem kvality. Nyní zpracovatelé masa navr-
hují její úpravu. Důvodem je, že českým 
výrobcům na domácím trhu konkurují uze-

niny ze zahraničí, které stanovené parame-
try splňovat nemusejí, a jsou tak mnohdy 
i levnější. 

„My nemluvíme o zrušení vyhlášky, ale 
o modifikaci. Nechat zmizet nesmyslné 
předpisy, které nás znevýhodňují vůči celé 
Evropě a výrobcům z ostatních států. Pone-
chány by tam měly být určitě parametry jako 
třeba kvalita šunek a kvalita trvanlivých salá-
mů,“ uvedl šéf Českého svazu zpracovatelů 
masa Jaromír Kloud. 

„Zpracovatelská i spotřebitelská veřejnost 
by se nad danou situací měla zamyslet. Kdy-
by byla etika, nemusely by být žádné vyhláš-
ky,“ řekl generální ředitel ZŘUD-Masokom-
binát Písek Ladislav Hájek.

Písek (li) – Ministerstvo zemědělství zatím neuvažuje o tom, že by upravilo, či dokon-
ce zrušilo takzvanou špekáčkovou vyhlášku. Jde o právní předpis, který zavedl povin-
ný obsah masa v nejoblíbenějších uzeninách, jako jsou špekáčky, salám vysočina nebo 
gothaj. V Písku to řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Úřad se spíše chystá více 
informovat spotřebitele o tom, které masné výrobky jsou skutečně kvalitní, aby zákaz-
ník dal přednost i jistotě původu zboží než jen cenové visačce. 

Špekáčková vyhláška stále platí
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Na 5 otázek odpovídá:

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

Ing. Zdeněk Kupsa, 

1.  Strojírenská výroba pro potravinářský průmy-
sl má v České republice bohatou tradici a její 
rozvoj kopíruje velmi důstojně průmyslovou revo-
luci započatou v českých zemích ještě v rámci 
Rakouska-Uherska. Právě vývoj nových strojí-
renských technologií předznamenával vždy i úro-
veň technologií potravinářských, což se projevi-
lo nejmarkantněji v období mezi válkami a pak 
v celé druhé polovině minulého století. Českoslo-
venské a české strojírenství se pak na evropské 
úrovni vždy podílelo na jakosti a provedení potra-
vinářských výrobků a tento stav trvá i v součas-
nosti. Jak vidíte tuto skutečnost Vy a jakou 
měrou se na tomto vývoji podílely Pacovské stro-
jírny, akciová společnost? Mohl byste nám před-
stavit tyto rozhodující historické mezníky?

 Výroba Pacovských strojíren má stotřicetiletou 
tradici, sahající až do roku 1876. Ve druhé polo-
vině 19. století dochází v Pacově a v celém regio-
nu k oživení hospodářského a společenského živo-
ta, vznikají nová průmyslová odvětví. Roku 1876 
byla v Pacově založena p. Hradeckým mědikovec-
ká a kotlářská dílna, která dala základ strojírenské 
výrobě v tomto regionu. Zpočátku se firma orien-
tovala na výrobu a opravy zemědělských zaříze-
ní a lihovarů.

 Podnětem k založení byla aktivita v regionu 
Českomoravské vysočiny v oblasti lihovarnictví. 
Firma zajišťovala a zajišťuje výrobu, montáže 
a opravy výrobků z mědi, slitin barevných kovů 
a nerezové oceli. Postupně vznikla továrna se širo-
kým výrobním programem zaměřeným zejmé-
na na potravinářství. Po roce 1948 byla továrna 
zestátněna a v následujících letech byla řízena stá-
tem, několikrát byla začleněna do různých stro-
jírenských podniků potravinářského průmyslu. 
V letech 1957–1963 byl postaven nový závod, kte-
rý se postupně rozšiřoval o další provozní celky. 
Od roku 1970 je Strojobal o. p. Pacov samostat-
ným závodem strojíren potravinářského průmys-
lu se sídlem v Hradci Králové. V roce 1978 byla 
v Pacovských strojírnách zavedena licenční výro-
ba chladicích zařízení na mléko pro zemědělskou 
prvovýrobu, firma pak byla po řadu let jediným 
výrobcem a dodavatelem těchto zařízení v tehdej-
ším Československu.

 V letech po roce 1989 byly navráceny původ-
ní výrobní prostory v restituci potomkům rodiny 
Hradeckých. Ve zbývajících prostorech byla dne 
28. 3. 1991 založena firma Pacovské strojírny, akci-
ová společnost, Pacov. Ta byla následně v kupó-
nové privatizaci zprivatizována. Výrobní program 
společnosti Pacovské strojírny je rozmanitý a pro-
chází vývojem ovlivňovaným požadavky na domá-
cím i na zahraničních trzích. Nosným programem 
společnosti však zůstává výroba z nerezové oce-
li a též z mědi. Základním výrobním programem 
jsou stroje a zařízení pro potravinářský průmysl.

 V posledních letech však již výrobní program 
zasahuje i do oborů chemie, farmacie, zeměděl-
ství atp. V současné době je firma řízena orga-
nizačně tak, že v Pacovských strojírnách a. s. je 
zajišťována výroba a technické řešení výroby a ve 
společnosti Pacovské strojírny Trading s. r. o. je 
zajišťována obchodní činnost.

2.  Současný stav každé výrobní a obchodní činnos-
ti, tedy i potravinářského strojírenství, je v ny-
nějších evropských, ale i globálních podmín-
kách velmi otevřeného trhu doprovázen vysokou 
mírou konkurence. Jak se daří Vaší akciové spo-
lečnosti obstát v tomto prostředí a jakými směry 
bylo nutné se ubírat, abyste zaujali svoje zákaz-
níky? A můžete konkrétně uvést Vaši současnou 
výrobní náplň a také sdělit, v čem tkví skuteč-
nost, že jste lepší než konkurence? A co inovač-
ní směry a další novinky pro Vaše zákazníky?

 Jak jsem již řekl, převážná část našich výrob-
ků je zhotovena z ušlechtilých materiálů (potravi-
nářské nerezi, mědi), pro jehož zpracování vlastní 
firma dobré strojní vybavení. Firemní zázemí dis-
ponuje solidní technologickou základnou, která se 
spolu s dobrým technickým zázemím pružně při-
způsobuje požadavkům zákazníka. Krátké doda-
cí lhůty, výhodné ceny a kvalitní obchodní služby 
činí naši firmu pro řadu našich obchodních part-

nerů velmi atraktivní. Technické tradice a zkuše-
nost je zárukou často individuálního, ojedinělého 
konstruktivního řešení a navržené technologické 
zpracování má v konečném výsledku konkurenční 
výhodu, kterou využíváme na trhu. Více než 60 % 
produkce je kusová výroba, mnohdy originálního, 
prototypového provedení.

 Další konkurenční výhodou společnosti je širo-
ká škála výrobků pro pivovary, lihovary, úpravny 
minerálních a stolních vod, mlékárny, konzervár-
ny, zemědělské provozy, chemické provozy, farma-
cii atp. Ve výrobním programu jsou prakticky veš-
keré druhy nádrží, nádob různých tvarů a objemů. 
Často se jedná o tlakové nádoby.

 Rozsah výrobků je velmi široký: vzdušní-
ky, vařáky, ohříváky, výměníky, extraktory, silo, 
boilery, autoklávy, chladiče, varné cirkulační 
nádrže, stabilizátory, míchače, difuzéry, duplikát-
ní nádrže, vakuové nádrže, kotle, rektifikační, rafi-

nační, destilační a regenerační. Dále varné nádo-
by, vířivé kádě, kvasné a ležácké tanky, přetlakové 
tanky CIP nádrže, CK tanky, odlučovací nádrže, 
odplyňovací a karbonizační tanky, kontejnery, fil-
trační nádoby atp. Široký sortiment výroby dále 
tvoří již tradiční program, jako jsou zařízení pro 
prvotní zpracování mléka v zemědělské prvovýro-
bě. K novým sortimentům patří stroje na míchání 
masa, myčky, plošiny, komponenty pro linky na 
výrobu vaflí, speciální tlakové filtry pro potravi-
nářský, chemický a farmaceutický průmysl.

 Zhruba 60 % produkce je vyrobeno jako sub-
dodávky pro různé investiční celky. Vlastní inves-
tiční celky jsme schopni dodávat pro okruh tech-
nologií pivovarů, minipivovarů, pěstitelských 
pálenic, velkého chlazení mléka. Pro dodávky 
investičních celků spolupracujeme s projekčními 
organizacemi.

 V oblasti technického rozvoje budou pokračo-

vat práce v tradičních oborech jako minipivova-
rech a chladicích zařízeních na mléko. Dále jsme 
se již zapojili do vývoje aparátů pro výrobu moto-
rových paliv z obnovitelných zdrojů, známých 
pod obchodním názvem bionafta a biolíh.

 Další novinkou, kterou nabízíme na zákla-
dě poptávek ze zahraničního trhu, je zařízení na 
výrobu ovocných a zeleninových šťáv. Technic-
ky jsou tato zařízení řešena jako výrobní linka na 
komplexní zpracování.

 Pro nové zákazníky je připravena modernizo-
vaná verze minipivovarů o várce 550 litrů. Mo-
dernizované varny budou celonerezové s těsným 
víkem a standardně vybavené okruhem sanitace. 
Podle přání zákazníka je varna vybavena progra-
mátorem automatického rmutování a výměníkem 
na využití odpadního tepla. Pro zachování tradič-
ního vzhledu je možné objednat ozdobné prvky 
jako mosazné pásky, leštěný měděný válcový kryt 
pláště nádob a měděnou krycí pokrývku víka.

 Velmi významnou a tradiční součástí výrob-
ního programu je výroba a dodávky chladicích 
zařízení pro prvotní zchlazení a skladování mlé-
ka v zemědělské výrobě. 

 Zde splňují nové výrobky požadavky zákazníků 
na větší skladovací objemy a oddělený modul říze-
ní a sanitace. Pro velké zemědělské farmy s denní 
produkcí 8000–35000 mléka máme zkonstruová-
ny a dodáváme technologické linky k okamžité-
mu zchlazení a k následnému skladování mléka 
ve venkovních skladovacích silech umožňujících 
denní nebo obdenní svoz. Vzhledem k dodávkám 
zařízení do prostředí s různými klimatickými pod-
mínkami je nově řešena optimalizace izolačních 
vlastností.

3.  Je vždy velmi příjemné slyšet pozitivní hodnoce-
ní a informace o prosperitě firmy. Za dobrými 
výsledky je vždy kus poctivé práce a dobrá stra-
tegická volba s následným plněním vytčených 
objemových i kvalitativních ukazatelů. Mohl 
byste provést zhodnocení Vámi dosažených 
výsledků, jejichž si ceníte, a přitom se zmínit 
i o negativních vlivech, jímž bylo nutné čelit? 
A kdo jsou v současné době Vaši obchodní part-
neři a jak byste je charakterizoval?

 Hospodaření firmy dosahuje v posledních 
třech letech pozitivního dynamického rozvoje. 
Po období určité stagnace v letech 2002 a 2003 
dosahujeme každoročně nárůsty celkových výko-
nů v objemu 13, resp. 15 %. Tuto dynamiku růs-
tu dosahujeme při celkovém poklesu pracovníků, 
a tudíž nám absolutně roste produktivita práce na 
pracovníka. Dynamicky se rovněž rozvíjí i hospo-
dářský výsledek.

 Mám-li se zmínit o úspěších firmy, musím se 
zmínit o věci, které si z pohledu dlouhodobé per-
spektivy nejvíce cením. Je to celkový přerod firmy 
v oblasti výrobního sortimentu.

 V letech plánovitého řízení průmyslu jsme byli 
okrajovým závodem velkého celku Strojobalu. Fir-
ma se specializovala na výrobu zařízení pro prvot-
ní zpracování mléka a vyráběla ve velkých sériích 
výrobky se zajištěným odbytem. Dnes jsme firmou, 
která má v rámci tuzemských dodavatelů pro potra-
vinářský průmysl snad největší rozsah sortimentu 
a plně se prosadila i na trzích v celém světě.

 Naše výrobky pokrývají potřeby mlékárenské-
ho průmyslu, pivovarnictví, lihovarnictví, masné-
ho průmyslu, pekařství, cukrárenství a nápojové 
techniky. Mimo to jsme schopni dodávat i pro 
farmacii, chemický průmysl a zemědělské pod-
niky. Při malé investiční aktivitě v tuzemsku rea-
lizuje firma 80 % své produkce na náročné trhy 
EU, Ameriky, Asie i do zemí bývalého východ-
ního bloku.

Naše firma dlouhodobě spolupracuje s řadou 
partnerů, kteří jsou ve svých oborech špičkový-
mi dodavateli technologických zařízení pro různá 
odvětví. Velmi významná je například spolupráce 
s firmou Pall Corporation, pro kterou vyrábíme 
a dodáváme velké množství speciálních aparátů 
určených především pro chemický, farmaceutic-
ký a potravinářský průmysl. Konstruování a stav-
ba těchto zařízení se ve velké většině uskutečňuje 
na základě individuálních zadání a projektů. Tato 
situace vyžaduje vysokou odbornost pracovníků
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ve všech fázích navrhování a realizace výroby 
a takové předpoklady máme na základě dlouho-
dobé spolupráce ve firmě vytvořeny.

Z hlediska objemu dodávané produkce je 
v posledních letech významná spolupráce s firmou
Alfa Laval. Pro její jednotlivé filiálky vyrábíme 
a dodáváme např. základní části separátorů slouží-
cích v konečném poslání k odsolování mořské 
vody. V různých objemových modifikacích dodá-
váme ve velkých množstvích izolované zásobníky 
teplé užitkové vody o objemech 300 až 1000 l. 

Velká část naší produkce je určena pro koneč-
né využití v potravinářském průmyslu a v dal-
ších souvisejících odvětvích. Základním předpo-
kladem u těchto zařízení je, aby splňovala stále 
náročnější kvalitativní a hygienická kritéria. Zmí-
ním naše dodávky pro zákazníky v odvětvích 
nápojového průmyslu. Spolupracujeme například 
s firmou Krones, která je v tomto oboru největší 
světovou firmou. Vedle konečných zákazníků pře-
devším v západní Evropě byla naše zařízení v sou-
činnosti s tímto partnerem dodávána v posledním 
období i partnerům v Rusku a v dalších zemích. 
Obdobně významná spolupráce je dlouhodobě 
rozvíjena i s dalším významným partnerem půso-
bícím v tomto odvětví – s firmou KHS Dortmund. 
V loňském roce jsme také prostřednictvím dalšího 
partnera, firmy Centec, realizovali dodávky tanků 
na pivo a na vodu pro pivovar v Angole. 

Za velmi významné považujeme i naše domá-
cí dodávky pro nápojový průmysl, pivovarnictví, 
výrobu lihu apod. Ve většině českých pivovarů 
jsou zařízení vyrobená v Pacovských strojírnách 
dodaná přímo anebo i prostřednictvím dodavate-
lů celých technologických celků. V poslední době 
se například uskutečnila významná přímá dodáv-
ka ležáckých tanků pro Rodinný pivovar Bernard, 
zajišťovali jsme v součinnosti s firmou Krones 
i dodávky pivovarských nádob pro Plzeňský Pra-
zdroj a další. Bohužel v daném rozsahu je možné 
uvést namátkou jen některé realizované dodávky. 
Byl by to velmi dlouhý seznam, kdybychom chtěli 
uvést všechny. Je známo, že dodáváme kompletní 
technologická zařízení pro minipivovary, těch pra-
cuje celá řada u nás, ale i v celé řadě dalších zemí 
světa, budu jmenovat jen ty nejexotičtější a nej-
vzdálenější – Japonsko, Filipiny, USA atd. 

V současné době vyrábíme a připravujeme 
dodávku celého kompletu velkoobjemových liho-
varských nádob pro konečného zákazníka ve Staré 
Ľubovni na Slovensku. Na tomto projektu spolu-
pracujeme s firmou VÚCHZ Brno. Je to již druhá 
etapa dodávky technologického zařízení pro téhož 
zákazníka, první byla realizována před pěti roky. 
Kromě těchto dodávek jsme s firmou VÚCHZ 
v minulosti realizovali velmi významné dodávky 
kompletního technologického zařízení dvou liho-
varů pro kazachstánskou firmu ARAJ Lisakovsk. 

Našimi dalšími tradičními a světově významný-
mi partnery jsou např. firma Haas Waffelmaschi-
nen a Master-Foods, kterým dodáváme nádoby na 
skladování, míchání a další zpracování potravi-
nářských směsí, těst a krémů. Zařízení pro masný 
průmysl – míchače, bubny, zařízení pro marinaci 
a zmražování masa vyrábíme pro německé firmy 
CFS a Alco Food. 

Bylo by možné jmenovat ještě další významné 
partnery, se kterými spolupracujeme na dlouhodo-
bějších projektech a dodávkách. Za jednu z našich 
významných předností však považujeme skuteč-
nost, že jsme připraveni spolupracovat a zajistit 
dodávku i pro partnery, kteří pořizují speciální zaří-
zení jednorázově, kteří se na nás obracejí s požadav-
kem konstrukčně navrhnout, vyrobit a dodat jedi-
nečné zařízení podle konkrétního zadání.

 
 4.  A nyní zkusme pohled do budoucna. Jakými 

směry se bude ubírat další rozvoj Vaší akcio-
vé společnosti Pacovské strojírny? A co marke-
tingová práce a dobývání dalších trhů, a to jak 
v rámci „staré Evropy“, tak mimo ni? S těmito 
snahami souvisí i dobré reference Vašich zákaz-
níků, jakostní certifikace, ale i odborná a řeme-
slná zdatnost pracovníků. Jste na tyto trendy 
připraveni již nyní? A jak?

 Naše společnost vydává nemalé prostředky 
pro zajištění kvality výroby. Systém řízení kvality 

podle celostátně uznávaného standardu ISO 9001 
byl ve společnosti zaveden v roce 1997 a musí být 
pravidelně prověřován a recertifikován. Standard 
ISO 9001 je dnes zcela nezbytným požadavkem 
na výrobu strojů a zařízení.

 V sortimentu výrobků vyráběných naší společ-
ností jsou však vybrané výrobky, které podléhají 
dalším předpisům a standardům. Jedná se hlavně 
o tlakové nádoby. To jsou nádoby, ve kterých při 
provozu vzniká tlak větší, než je tlak atmosferic-
ký, a jejich velikost a látka uvnitř může při poruše 
ohrozit zdraví člověka. Tlakové nádoby v našem 
výrobním sortimentu jsou novým oborem, který 
je velmi perspektivní a ojedinělý. Zvládnutí tohoto 
oboru nás posunuje technicky zase dále dopředu 
a zařazuje nás mezi špičkové zpracovatele nerez 
materiálů. O tuto produkci je velký zájem v celém 
světě a rozšiřuje nám tak naše obchodní možnos-
ti. Každý, kdo vyrábí a uvádí na trh tyto výrobky, 
musí získat oprávnění od odborné organizace, kte-
rou určují vlády jednotlivých států. Naše organi-
zace má certifikaci do zemí EU, kde platí před-
pis zkráceně označovaný PED. Do Severní, Jižní 
Ameriky a Asie dodáváme výrobky podle ASME 
Code. Pro obchod s Ruskou federací, Ukrajinou 
a Běloruskem jsme museli získat oprávnění GOST 
STANDARD. Náklady, které jsou vynaloženy 
na získání uvedených certifikátů, nejsou levnou 
záležitostí, ale vynaložené náklady jsou nezbyt-
ností a jsou vyváženy naším postavením na trhu. 

 Obdobnými zkouškami se prověřují rovněž 
svářeči, kteří naše výrobky vyrábějí. Je to konkrét-
ně několik specializovaných zkoušek až po tzv. 
úřední zkoušky, kterou musejí naši zaměstnanci 
projít před zkušebními komisaři. Rovněž technič-
tí pracovníci, kteří stanovují technologii sváření, 
musí mít kvalifikaci svářecího inženýra nebo svá-
řecího technologa.

 Z uvedeného je zřejmé, že kvalita naší výro-
by je podpořena vysokou kvalifikací a znalost-
mi našich zaměstnanců a udržení této kvalifika-
ce nás ročně stojí vysoké náklady řádu milionů. 
Je však skutečností, že v zajišťování potřebných 
kvalifikovaných zaměstnanců má v současné době 
naše společnost problémy. Toto je problém celého 
našeho současného průmyslu a je to problemati-
ka, která by vyžadovala daleko větší prostor pro 
její kvalifikovaný rozbor. V každém případě má 
naše firma zpracován vlastní program personální-
ho rozvoje, kde se snažíme podchytit naše budou-
cí zaměstnance již v době jejich učení a krátce po 
něm. V maximální míře rozvíjíme jejich odborný 
růst a stabilizaci ve firmě.

5.  Svojí práci věnujete veškerý svůj čas. A tak je 
logické, že očekáváte výsledek, který tomuto 
stupni nasazení odpovídá. Dobrému výsledku 
velmi napomáhá dobrý tým, ale především vyso-
ká míra profesionální zkušenosti top manažera. 
Proto se ptám: která východiska směřující z hle-
diska řízení k prosperitě firmy považujete za 
základní a jakou úlohu v tom hraje časové roz-
ložení Vašich sil? A máte také čas na sebe a svo-
je koníčky? Které to jsou?

 Správné rozložení času je pro každého 
manažera velmi důležité. Pracuji v manažerských 
funkcích již více než 20 let, a mohu proto snad 
již zevšeobecňovat. Mohu říci, že s přibývajícími 
zkušenostmi dávám v řídící práci přednost prá-
ci v kolektivním duchu, před individuálním direk-
tivním řízením. Správné přenesení zodpovědnos-
ti, pravomoci a týmový duch v řízení přinášejí 
výsledky. Rovněž tak zbývá více času na regene-
raci sil.

 Dost velký objem času mi zabírá společenská 
angažovanost. Dlouhá léta jsem pracoval jako 
„bafuňář“ v tělovýchově a v současné době pracu-
ji jako zastupitel v místě mého bydliště. Snažím 
se trochu věnovat sportu, a proto se aktivně věnu-
ji sportům odpovídajícím mému věku. Pravidel-
ně chodíme s kamarády hrát nohejbal, dále se 
věnuji plavání a cyklistice. Snažím se také, aby mi 
zůstal odpovídající čas, který bych věnoval rodi-
ně a zahrádce. 

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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Pacovské strojírny, a. s.

Detektory kovů výrazně snižují možnost kontaminace výrobků kovovými nečistotami. 
Výrobcům potravin všech druhů přinášejí výrazné snížení rizika možných reklamací, 
finančních pokut, poškození zdraví konzumentů a v neposlední řadě pomáhají udržet 
dobré jméno výrobce jak u prodejců, tak i spotřebitelů. Formáty dokladů o prověření 
produkce jsou v souladu se směrnicemi IFS, BRC, HACCP a ISO, a jsou tedy 
mezinárodně akceptovány. Společnost ASTON ABORA s. r. o. nabízí široký sortiment 
detektorů kovu pro aplikace nejen v potravinářském průmyslu, v naší nabídce 
nicméně naleznete i kompletní řešení v oblasti označování a vážení baleného zboží.

TÜV SÜD Czech s. r. o., Novodvorská 994, Praha 4
Další informace na tel.: 239 046 814, fax: 239 046 815
e-mail:dana.brunckova@tuv-sud.cz,    www.tuvcz.cz

TÜV SÜD Czech
PARTNER PRO CERTIFIKACI

INSPEKCI
VZDĚLÁVÁNÍ 

� podle řady norem:
  ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834, OHSAS 18001, CFCS 1004:2006, HACCP, 

ISO 22000, BRC, IFS

�   v průmyslu i službách, v řadě nových odvětví:
  potravinářství, zdravotnictví, lékárenství, autoopravny, zpracovatelský 

průmysl dřeva (C-o-C),  bezpečnost informací, IRIS

� v tradičních technických oblastech

� školení veřejná i „na míru“ ve všech oblastech našich služeb

 HACCP
školení pro interní auditory

v Praze, v termínu: 28. – 29. 5. 2007

Školení Vám přinese:

�  potřebné znalosti pro zavádění a udržování systémů kritických bodů 
HACCP

�  přehled o základních právních předpisech platných pro potravinářskou 
oblast

� a mnoho dalších potřebných informací



Společnost EKO-KOM, a. s., 
působí v ČR již od roku 1997. Letos 
již 10. rokem systematicky pod-
poruje třídění a recyklaci odpadů
a za jeden ze svých největších 
úspěchů považuje to, že již 97 % 
obyvatel ČR má možnost odpady 
třídit a 69 % se skutečně aktivně 
třídění odpadů účastní. 77 % lidí 
o sobě uvádí, že třídí, ale ve sku-
tečnosti tak nečiní.

EKO-KOM, a. s., je autorizovaná 
obalová společnost, která zajišťuje sdru-
žené plnění povinnosti zpětného odbě-

ru a využití odpadů z obalů v rámci tří-
děného sběru odpadů ve spolupráci 
s obcemi. Jedná se o neziskovou spo-
lečnost, založenou producenty obalů 
a baleného zboží, která v ČR vytvoři-
la efektivně fungující celostátní systém 
nakládání s obalovými odpady a jejich 
dalšího využití a recyklace. Společnost 
EKO-KOM, a. s., zajišťuje plnění po-
vinností podniků tak, aby obal směřo-
val od spotřebitele k následnému vyu-
žití a recyklaci, a současně podporuje 
obce při plnění povinnosti zajistit třídě-
ný sběr odpadů od občanů.

V letech 1997–2001 financova-
li činnost společnosti především vel-
ké domácí i mezinárodní firmy zcela 
dobrovolně. Na této dobrovolné aktivi-
tě průmyslu, které se účastnili produ-
centi zhruba jedné třetiny obalů v ČR, 
byl postaven základ dnešních úspě-
chů ČR ve třídění domovního odpadu 
a jeho recyklaci. Od roku 2002 ukládá 
zákon povinnost podílet se na recykla-
ci odpadů všem producentům balené-
ho zboží v ČR.

10 let společnosti EKO-KOM, a. s.

Mgr. Hana Zmítková, místopředsedkyně představenstva EKO-KOM, a. s.,
při krájení dortu, vlevo Ing. Zdeněk Juračka – viceprezident Svazu obchodu
a cestovního ruchu České republiky, vpravo Ing. Zbyněk Kozel, generální ředi-
tel EKO-KOM, a. s.

Kromě zajištění zpětného odběru a 
využití obalů a obalových odpadů sys-
tém EKO-KOM zajišťuje řadu dopro-
vodných informačních, konzultačních, 
výzkumných a vzdělávacích činností.

•  Systém EKO-KOM od roku 1997 do 
současné doby zajistil za své klienty 
využití a recyklaci pro více než 2,7 
milionu tun odpadů z obalů.

•  Klienti systému EKO-KOM doposud 
celkově vynaložili celkem 4,7 mld. 
Kč na splnění zákonných požadav-
ků státu zpětně odebrat a recyklovat 
obalový odpad. 

VYUŽITÍ A RECYKLACE 
OBALOVÝCH ODPADŮ 
SYSTÉMEM EKO-KOM 

V ROCE 2006

Společnost EKO-KOM, a. s., sdru-
žuje ve svém systému okolo 21 000 
podniků a společností, které v roce 
2006 vyprodukovaly více než 831 ti-
síc tun nevratných obalů. Využití na-
lezlo 547 tisíc tun odpadů z obalů, což 
reprezentuje 18% nárůst oproti roku 
2005 (je to o 83 tisíc tun více). 

Z příspěvků podniků byly v roce 
2006 financovány náklady na sběr 
a třídění obalové složky komunálních 
odpadů 5 484 obcím a městům zapo-
jeným v systému EKO-KOM. Na třídě-
ní odpadů se tak mělo možnost podí-
let přes 9,9 milionů obyvatel, tedy 97 % 
populace ČR. 

Výtěžnost tříděného odpadu na jed-
noho obyvatele a rok vzrostla meziroč-
ně o více než 7 kg na 43,6 kg na konci 
roku 2006. Celkem bylo vytříděno okolo 
435 tisíc tun domovního odpadu, včetně 
použitých obalů. 

Sběrná síť nádob na separovaný 
odpad se nadále rozrostla a nyní je 
jich v celé ČR rozmístěno více než 
140 000.

VÝTĚŽNOST TŘÍDĚNÉHO 
SBĚRU ODPADU

V roce 2006 každý z občanů ČR 
vytřídil 43,6 kg odpadu, což je o dal-
ších 7 kg více než v roce minulém.

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ
TŘÍDĚNÍ V ČR 

A V ZEMÍCH EU
Podle poslední evropské statistiky 

se pohybuje ČR v recyklaci obalových 
odpadů na předním místě a stejně jako 
Německo dosáhla 44% recyklace plas-
tových odpadů, což je nejvyšší hodnota 
v EU. Pro ochranu životního prostředí 
je nejvýznamnější to, že ČR vykazuje 
v přepočtu na jednoho obyvatele nej-
nižší množství nerecyklovaného obalo-
vého odpadu v EU, přibližně polovinu 
oproti sousednímu Německu.

Kontakt
a další informace
Lukáš Grolmus 

ředitel oddělení komunikace 
tel: 729 848 300

e-mail: grolmus@ekokom.cz

EKO-KOM, a. s.,
Na Pankráci 19,
140 21 Praha 4

www.jaktridit.cz
www.ekokom.cz

www.tonda-obal.cz
Joachim Quoden, generální ředitel spo-
lečnosti PRO EUROPE, při slavnostním
přípitku

Ing. Ivan Krejčí, jednatel společnosti 
Procter & Gamble Czech Republic s. r. o.,
 pronášející přípitek k 10. výročí založení 
EKO-KOM, a. s.   
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Třetí ročník veletrhu G + H se těšil vyso-
kému zájmu odborné veřejnosti. Za prv-
ní dva dny dosáhla návštěvnost téměř šes-
ti tisíc osob, což je o tisíc více než v roce 
2005. Zároveň výrazně přibylo ekonomicky 
aktivních odborníků, kteří využili firemních 
pozvánek. 

Během trvání veletrhu G + H se na poklad-
nách zaregistrovalo 857 zahraničních návštěv-
níků, tj. 11 % z celkového počtu. Konečná náv-
štěvnost se pohybovala kolem devíti a půl tisí-
ce osob.

G + H je nejvýznamnějším oborovým vele-
trhem v České republice. Na třetím ročníku 
se představili významní dodavatelé gastrono-
mie a hotelnictví ze sedmi zemí, vedle České 
republiky přijeli také z Itálie, Maďarska, Polska, 
Rakouska, Slovenska a Velké Británie. Partne-
ry veletrhu byly společnosti Makro, Starobrno, 
Bohemia deli, Svaz obchodu a cestovního ruchu 
ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR a Asociace 
hotelů a restaurací ČR.

Nejvíce firem na letošním G + H prezento-
valo potraviny a nápoje pro odběratele v gas-
tronomii. Rozsáhlou expozici s nabídkou 
více než 30 tuzemských producentů – držite-
lů značky KLASA – připravil Státní zeměděl-
ský intervenční fond. Nechyběli mezi nimi 
ani vystavovatelé v oboru maso, mléko, pivo-
vary, nealkoholické nápoje, zelenina, těstovi-
ny, koření aj. V expozici oficiální účasti z Dol-
ního Rakouska se představilo devět dodava-
telů pro segment HORECA. Technologické 
části veletrhu dominoval sortiment zařízení 
a vybavení pro velkokapacitní kuchyně, před-
stavila se i řada dodavatelů nábytku a interié-
rového vybavení restaurací i hotelů, dále spe-
cializovaný software, služby pro HORECA trh 
a zástupci dalších oborů. Samostatnou pre-
zentaci čtyřiceti producentů vína uspořádal 
Vinařský fond ČR.

Na stánku největšího vystavovatele, společ-
nosti Makro, byly obrovským magnetem pre-
zentace tří kuchařských es. Šéfkuchaři Vito 
Mollica, Jiří Štift a Michal Göth jsou nejvý-
še hodnoceni nejen odbornou veřejností, ale 
i hosty našich restaurací v Maurerově výběru 
Grand restaurant. Své umění předvedli v pre-
zentacích zaměřených na úpravu ryb a darů 
moře, italskou kuchyni a přípravu zážitkové 
gastronomie. Všichni tři se shodli, že tím úpl-

ně nejdůležitějším jsou kvalitní suroviny, pro-
tože do špičkové kuchyně patří jen špičkové 
ingredience.

Odborný doprovodný program zahrnoval 
mimo jiné i seminář Podpora rozvoje podnika-
telského prostředí, vzdělávání podnikatelů a zvy-
šování kvality poskytovaných služeb v cestov-
ním ruchu. V rámci veletrhu proběhlo slavnost-
ní vyhlášení výsledků prestižních soutěží Zlatý 
pohár PIVEX – PIVO 2007 a Grand Prix VINEX 
2007.

Součástí veletrhu G + H bylo třídenní finále 
13. ročníku soutěže Gastro junior Brno 2007 – 
Nowaco Cup, pořádané jako Mezinárodní mis-
trovství ČR mladých odborníků v gastronomii. 
Na pódiu pavilonu C se představilo 94 studentů 
odborných škol v oborech kuchař, číšník a cuk-
rář z celé České republiky i zahraničí. 

Základní statistické 
údaje G + H 2005 2007 

Počet vystavujících 
firem 

154 207 

Počet zastoupených 
zemí 

6 7 

Počet návštěvníků 8.113
9.507

(z 22 zemí) 

Výstavní plocha v m2 3.344 3.532 

Zvláštní předváděcí 
plocha v m2 

601 601 

Počet zahraničních 
návštěvníků                                      

765 857

Průzkum návštěvníků
Zahraniční návštěvníci přijeli ze 22 zemí, 

především ze Slovenska, Polska, Rakouska, 
Německa a Itálie, ale také ze vzdálenějších 
států jako Izraele, Japonska nebo USA.

Za odborníky se pokládalo 60,8 % dotáza-
ných návštěvníků, podíl odborníků mezi eko-
nomicky aktivními návštěvníky dosáhl 77,7 %. 
O investicích svých firem rozhoduje či spolu-
rozhoduje 61,2 % zaměstnaných návštěvníků, 
dalších 20,7 % má poradní hlas. Pro 62,1 % ná-
vštěvníků byly hlavním cílem novinky a trendy, 
celková spokojenost s veletrhem dosáhla v prů-
měru 77,5 %. Tři čtvrtiny návštěvníků chtějí při-
jet i na příští ročník.

Novináři
Na veletrhu se akreditovalo 175 zástupců 

médií ze šesti zemí (Česká republika, Němec-
ko, Polsko, Rakousko, Slovensko, USA).

4. mezinárodní veletrh gastronomie, hotelo-
vých služeb a veřejného stravování G + H se usku-
teční v roce 2009. V příštím roce na brněnském 
výstavišti proběhne SALIMA – Mezinárodní po-
travinářské veletrhy (4.–7. 3. 2008).

Zveřejněné informace jsou předběžné. Ko-
nečná závěrečná zpráva bude akciovou společ-
ností Veletrhy Brno vydána po vyhodnocení 
všech statistických údajů.

Uváděné statistické hodnoty vycházejí ze zá-
sad zveřejňování statistických dat veletrhů a vý-
stav sdružených v UFI (The Global Associa-
tion of the Exhibition Industry) Paris. 

Řekli o veletrhu:
MARKÉTA SVĚTLÍKOVÁ,

External Communication Manager 
MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o. 

a METRO Cash & Carry Slovakia, s. r. o.:
Díky bohatému programu na náš stánek při-

šlo hodně návštěvníků včetně našich nejdůleži-
tějších zákazníků, takže jsme velmi spokojeni. 
Mrzí mě, že tu převažují malé stánky a chybí 
víc velkých expozic, ale návštěvníci letošního 
G + H se opravdu rekrutují z té odborné ve-
řejnosti, takže v tomto ohledu veletrh trošku 
vyrostl. Chtěli jsme především ukázat našim 
zákazníkům z oboru gastronomie, co pro ně 
máme v sortimentu a co nového připravuje-
me, a také to, že s námi spolupracují ti největ-
ší šéfkuchaři v České republice. Veletrh splnil 
naše očekávání.

VITO MOLLICA,
šéfkuchař hotelu Four Seasons 

v Praze:
Představil jsem tu italskou kuchyni, tradič-

ní jídla připravená z těch nejkvalitnějších suro-
vin. Prezentace se mi moc líbila a jsem oprav-
du spokojen. Nečekal jsem, že bude probíhat 
na tak velkém prostoru ani tak velký zájem li-
dí. Vařit na tomto veletrhu mi bylo velkým po-
těšením.

JAROSLAV MACHOVEC,
ředitel Vinařského fondu ČR:

Uspořádali jsme tu první prezentaci vín „To 
nejlepší pro Vás“, která zahajuje dvouletý pro-
jekt na podporu naší vinařské produkce. Ze 
strany vinařů byl o akci velký zájem, takže ka-
pacita se naplnila do posledního místa. Pro 
menší firmy to určitě bylo zajímavé také ob-
chodně, ale důležité bylo i to, že se tady všech 
čtyřicet producentů vína prezentovalo jen svý-
mi produkty a nikoli krásou stánků, takže nej-
větší firma v ČR dostala stejný prostor jako 
drobní vinaři. Veletrh G + H byl pro takovou 
prezentaci výborná příležitost.

IVANA MALÁČOVÁ MATUŠKOVÁ, 
zástupce jednatele a vedoucí 

ekonomického úseku, Maláč s. r. o.:
Jsme velice spokojeni. Do Brna jezdíme vy-

stavovat už patnáct let, takže jsme takoví „štam-
gasti“. Návštěvníků je letos dost a překvapil nás 
jejich zájem o různé druhy produktů, kontak-
tují nás i kvůli zmrzlinám a kuchyňskému vy-
bavení. A upřímně, v Praze neumí udělat dob-
rý veletrh.

L’UBOMÍR ONDREJKOVIČ,
obchodní ředitel Mokarabia s. r. o.:
Opravdu se mi tady líbí, návštěvnost je veli-

ce uspokojující. O naše produkty je zájem a ani 
s organizací veletrhu nemám jediný problém. 
Je tu o nás dobře postaráno a se službami jsem 
rozhodně spokojen.

Martin Střítecký,
Veletrhy Brno, a. s. 

Předběžná závěrečná zpráva veletrhu G + H 
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Praha – Přimíchávání biopaliva do nafty 
by mohlo být povinné od 1. září letošního 
roku. Ministr zemědělství ČR Petr Gandalo-
vič chce prosazovat dřívější termín při pro-
jednávání novely zákona o ochraně ovzduší 
v zemědělském výboru Poslanecké sněmov-
ny. Na tiskové konferenci Agrární komory ČR 
k biopalivům to uvedli zástupci ministerstva 
zemědělství. Návrh schválený vládou zatím 
počítá s tím, že povinné přidávání biopaliv 
do nafty i benzinu začne od ledna 2008, tedy 
o půl roku později, než se původně počítalo. 
Odklad kritizovali výrobci biopaliv i Agrární 
komora. 

Zemědělský výbor se podle předsedy Jiřího 
Papeže (ODS) zabýval novelou zákona o ochra-
ně ovzduší. 

„Musíme mít na paměti nutnost splnit cíl pro 
tento rok, a sice dosáhnout podílu biopaliv na 
spotřebě pohonných hmot v ČR ve výši 1,63 pro-
centa energetického obsahu, jak jsme to oznámi-
li Evropské komisi. Navíc je nezbytné, abychom 
si vyzkoušeli systém již letos, pokud ho chceme 
naplno spustit od příštího roku,“ soudí Gandalo-
vič. 

Dalším důvodem pro dřívější zavedení povin-
nosti přimíchávat metylester řepkového oleje do 
nafty je podle MZe ČR předpokládaná vyšší skli-
zeň řepky v letošním roce. Zemědělci totiž počí-
tali s tím, že biopaliva se začnou přidávat do ben-
zinů již od letošního pololetí, a řepku pro letošek 
zaseli na větší výměře. Pole s touto plodinou se 
meziročně rozrostla o desetinu, a navíc se očeká-
vá nadprůměrný výnos. Agrární komora již dří-
ve varovala, že odložení programu biopaliv může 
vést ke zhroucení trhu s řepkou. 

Zatímco MZe ČR dřívější start přimíchává-
ní biosložky do nafty podporuje, zástupce minis-
terstva průmyslu a obchodu na jednání zeměděl-
ského výboru sněmovny se zářijovým termínem 
nesouhlasil. Podle něj není například hotová 

potřebná legislativa včetně kontrolního systému 
a také není systémové prosazovat jen jeden druh 
biopaliva. I přítomná zástupkyně Generálního 
ředitelství cel varovala, že termín je pro celníky 
problematický, protože nemají vypracované kon-
trolní mechanismy ani připravený potřebný soft-
ware. 

Sdružení pro výrobu bionafty podle Petra Jevi-
če dřívější termín požadovalo a snahu MZe ČR 
v tomto směru vítá. Mimo jiné proto, že během 
roku mají být dokončeny dva velké závody na 

výrobu metylesteru a domácí kapacita se zvýší ze 
190 000 až na 350 000 tun za rok. Proto je pod-
le Jeviče žádoucí rozšířit co nejdříve odbyt i na 
domácím trhu. Zatím jde drtivá většina domácí 
produkce na vývoz. 

Přidávání biopaliv do benzinu a nafty mělo 
původně začít od letošního července. Vlá-
da odklad zdůvodnila potřebou dobře připra-
vit kontrolní systém. Biosložky se totiž nema-
jí povinně přidávat plošně do každého litru 
pohonných hmot, protože by to odporovalo 

evropským směrnicím, které se týkají diskrimi-
nace fosilních paliv. Přimíchávání má být obje-
mové, kdy subjekty dodávající pohonné hmo-
ty musejí z celkové dodávky nahradit stanove-
ný podíl biopaliv. V roce 2008 má jít nejméně 
o dvě procenta. 

Při tomto systému je ale kontrola podstatně 
obtížnější. Podle prvního náměstka MZe ČR Ivo 
Hlaváče není takový problém u metylestesteru jako 
u biolihu, který se bude přidávat do benzinů. 

Výrobcům biosložek se neustálé průtahy nelíbí. 
„Stát do této chvíle nebyl schopen vytvořit pod-
mínky pro nastartování programu biopaliv,“ uvedl
generální ředitel Cukrovarů TTD Oldřich Rein-
bergr. Firma vybudovala závod na výrobu bio-
etanolu, jehož produkci zatím plně směřuje 
na export. Jak Reinbergr uvedl, denní kapaci-
ta výroby je 2 500 hektolitrů bioetanolu, což 
je zhruba jeden milion hektolitrů za rok. Roč-
ně se pro tento účel zpracuje přes milion tun
cukrové řepy a dodavatelé, zhruba 500 pěstite-
lů řepy, jsou z nejprodukčnějších oblastí, kde 
by se produkce cukrovky jinak kvůli pozastave-
ní činnosti tří cukrovarů Eastern Sugar zasta-
vila. „Investovali jsme do nového lihovaru na 
bioetanol 1,3 miliardy korun a argumenty stá-
tu, že nemáme kontrolní mechanismy, obává-
me se dalších podvodů a korupčních skandá-
lů nebo že nemáme zemědělce, zemědělské 
plochy a výrobní kapacity, jsou nepřijatelné 
a nepravdivé,“ řekl na tiskové konferenci Oldřich 
Reinbergr.

Producenti biopaliv i petrolejáři kritizují také 
rozhodnutí vlády biopaliva nedotovat. „Na jejich 
rozjezd by stát měl zavést podporu,“ řekl ředitel 
úseku jakosti společnosti Benzina Václav Loula 
s tím, že petrolejáři to budou ještě prosazovat. 

Protože jsou biopaliva při současné ceně ropy 
dražší než benzin či nafta, může jejich přimíchá-
vání bez dotací zdražit pohonné hmoty dle odha-
dů řádově o desetihaléře. 

 Text a foto Eugenie Línková

Producenti biopaliv kritizují neustálé oddalování povinného přimíchávání

Který to byl hlavní faktor, který dostal čes-
ké mlékařství na evropskou úroveň? Beze-
sporu dnes naše mlékařství snese srovnání 
s evropským mlékařstvím a obstojí v mezi-
národní konkurenci. Vývoz už léta převyšu-
je dovoz (i když dovoz, především sýrů, stou-
pá). To je ale asi normální, vždyť nikdo nevy-
rábí celý sortiment sýrů. A navíc – vývozu 
surovin, tj. sušeného mléka a másla – dávalo 
ministerstvo zemědělství léta podporu sub-
vencemi (před vývozem výrobků s vyšší při-
danou hodnotou).

Když se podíváme na statistické údaje o mlé-
kařství třeba od roku 2000, uvidíme v postatě sta-
bilizovaný sektor – mléka se vyrábí přes 2,6 mili-
ardy litrů, tedy dle kvóty EU, dojivost stoupá (stav 
dojnic mírně klesá), cena osciluje v jednotkách 
procent kolem 8 Kč.

Máme problémy, které se nijak moc neliší od 
starostí našich sousedů.

Jedním slovem – katastrofa, předvídaná a oče-
kávaná Agrární komorou a některými kolegy, se

nekoná. Který je to faktor, co to způsobil – je to 
konkurence, která byla motorem všech změn. 
Konkurence je ovšem možná jen v tržním hospo-
dářství, a do EU jsme vstoupili proto, abychom 
měli trh o 500 milionech obyvatel, se všemi výho-
dami a nevýhodami.

Chtěli bychom, pravda, jen výhody. Ale jsme 
rozumní, to nejde.

Agrární komora ale není rozumná, chce bloko-
vat hranice, bránit dovozu (zatím vepřového masa), 
regulovat trh a ceny. Podobně rozumní nejsou ani 
mnozí francouzští a němečtí farmáři. Ale to je také 
normální – každý dělá, co může a co umí.

My, mlékaři a výrobci sýrů a jiných mléčných 
potravin, my bychom ovšem měli vidět dál než 
krátkodobé zájmy těch, kteří podle svých slov teď 
zastupují zemědělce.

Myslím, že nám všem škodí. Namísto sebevě-
domého českého farmáře, který stojí za kvalitou 
své produkce, prezentují zemědělce jako exis-
tenčně závislé na dotacích všech druhů (dnes 
skoro 40 miliard Kč ročně ze státního rozpoč-
tu), kteří bez pochybných akcí na hranicích 

brzo zkrachují. Kazí tím obraz české produkce 
v zahraničí. 

Hospodářské noviny napsaly, že jde o snahu 
navrátit se do socialismu, kdy produkci a její ceny 
při zavřených hranicích určoval stát, a podle toho 
to vypadalo. Hospodářské noviny mají pravdu.

Redaktor Havel, zemědělský analytik, napsal 
správně, že negativní důsledky konfrontací nepo-
cítí organizace jménem Agrární komora, ale jed-
notliví chovatelé a zpracovatelé.

Ztráta soběstačnosti u většiny potravin je alar-
mující, říká předseda Agrární komory. Nastala 
totální závislost na dotacích, říká. Zisk je tvořen 
jen díky dotacím. A nabízená řešení? Státní pod-
pora, státní investice, zákonná omezení distribu-
torů, kontrola cen. Dnes jde o vepřové a hovězí, 
zítra o další komodity.

(Co až němečtí farmáři budou blokovat vývoz 
našeho mléka v cisternách do Německa – tady se 
nám otevřené hranice hodí, že?)

(A severní Korea je soběstačná – žádné dovo-
zy!)

Závěry z takových hesel si zkuste udělat sami.

Zkušenost a příklady z úspěšných zemí říkají, že 
tržní hospodářství – podmínka konkurence, je 
ten motor, který si poradí i se sektorem zeměděl-
ství. V deformovaných podmínkách EU je to hor-
ší, a souhlasím s tím, že naši zemědělci musí mít 
stejné podmínky jako ti okolo nás, to ale nezna-
mená, že jediným raison d´etre Agrární komo-
ry bude boj o dotace, pokud možno pro dobré 
i špatné.

Podnikatelé v zemědělství i farmáři jsou 
partneři nás, zpracovatelů, a tak jako my, i oni 
si musí poradit s ekonomickými podmínka-
mi okolo nás. Jsem přesvědčen, že by to doved-
li i bez hlučné podpory Agrární komory, kte-
rá myslí na své zájmy víc než na zájmy celku.
Jeden z kolegů mi nedávno říkal, že jde o poli-
tickou objednávku zničit české zemědělství. Kdo 
asi tu objednávku napsal? Že by nějaký Ústřed-
ní výbor? Nebuďme paranoidní – obchodníci 
i zákazníci chtějí dobré a pokud možno levné 
zboží. A všechny aktivity namířené opačně jsou 
odsouzeny k neúspěchu.

Ing. Oldřich Obermaier

 Konkurence a vepřová blokáda

 Podle Masny Příbram měly Vídeňské párky na 
etiketě uvedeno ve složení telecí maso. Vzhledem 
k nabízené ceně 64 korun za kilogram požáda-
la příbramská firma o rozbor výrobku referenč-
ní laboratoř Státního veterinárního ústavu v Jihla-
vě. „Tato analýza však prokázala přítomnost pou-
ze vepřového a drůbežího masa,“ upozorňuje 
leták. 

Jednatel společnosti Miloš Karlík sdělil, že Mas-
na Příbram nepředložila prokazatelné důkazy, jeho 
firma se proto k uvedené kritice nebude více vyjad-
řovat. „Zřejmě je to pouze pokus o pošpinění dob-
rého obchodního jména naší společnosti, a to kon-
kurencí v našem oboru,“ dodal. 

Druhým příkladem nesprávného značení jsou 
podle Masny Příbram výrobky se značkou wellness,
tedy zdravá výživa. Wellness párečky vyrobené 
firmou Vimperská masna mají na etiketě uveden 

obsah tuku 40 procent, což nárokům na zdravou 
výživu neodpovídá, píše se v letáku. Výrobce navíc 
neupozorňuje spotřebitele, že sója, uvedená v obsa-
hu, je alergenní. 

„Leták je nepravdivý a naše právní oddělení na 
to zpracovává reakci,“ řekl obchodní ředitel Vim-
perské masny Pavel Pokorný. Firma podle něj nikde 
neuváděla, že je ve výrobku snížený obsah tuku. „Je 
v něm přidaná vláknina a některé další látky tak, 
aby byl hodnotnější,“ dodal. V žádné české stát-
ní normě podle něj není specifikováno, co musejí 
výrobky s označením „wellness“ obsahovat. 

Mluvčí Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce (SZPI) Ivo Klemeš řekl, že povinnost kon-
trolovat složení výrobku má kromě výrobce také 
prodejce. Inspekce se tím zabývá pouze na základě 
podnětu spotřebitelů nebo v rámci cílených kon-
trol.

Někteří producenti ve snaze o snížení 
ceny údajně mění složení výrobků

Ano, máš jen brambory
– jeden řízek jsem spálila a zrovna ten tvůj! 

(sch)

Příbram (bo) – Masna Příbram vystoupila proti konkurenci, která podle ní klame spotřebi-
tele. Někteří producenti ve snaze o snížení ceny údajně mění složení výrobků, na obalech ale 
změnu neuvádějí. Masna o tom odběratele informuje prostřednictvím letáku, který zaslala. 
Jako příklad v něm uvedla Vídeňské párky z produkce firmy M. Karlík – distribuce, s. r. o., 
a tzv. Wellness párečky z Vimperské masny. Obě firmy tvrzení Masny Příbram odmítly. 

V autě, jehož obsah nádrže na palivo z 90 % tvoří bioethanol a 10 % benzin, se svezl ministr 
zemědělství ČR Petr Gandalovič (na snímku vpravo). Vůz patří společnosti TTD Dobrovice, kte-
rá ročně pro výrobu bio ethanolu spotřebuje na milion tun cukrové řepy. Spolu s ministrem se sve-
zl i Jan Veleba, prezident AK ČR, a generální ředitel TTD Dobrovice Oldřich Reinbergr, na sním-
ku vlevo vzadu.



Dne 18. dubna 2007 se již tradičně v pro-
storách Kulturního domu ve Větrném Jeníkově 
uskutečnilo jednání 22. valné hromady Čes-
kého svazu zpracovatelů masa. Na program 
letošního setkání zástupců členské základ-
ny naší oborové organizace bylo vedle obvyk-
lých záležitostí, jako je zhodnocení činnosti 
a hospodaření za uplynulé období a schvále-
ní plánů pro tyto oblasti na období následu-
jícího roku, zařazeno například dlouho disku-
tované schválení členství ČSZM v Evropském 
svazu obchodníků s masem a dobytkem (UE-
CBV). Běžně nezařazovaným bodem jednání 
byla rovněž doplňující volba členů předsta-
venstva ČSZM, při které se o nedávno uvol-
něná tři místa v tomto statutárním orgánu 
svazu ucházeli čtyři nominovaní představite-
lé firem z řad členských subjektů.

  V úvodu jednání vystoupil předseda ČSZM 
Ing. Jaromír Kloud a jménem všech přítom-
ných členů svazu pozdravil a srdečně přivítal 
hosty letošní valné hromady, kterými byli páno-
vé Koberna (ředitel PK ČR) a Mériaux (gene-
rální tajemník UECBV). Ing. Miroslav Kober-
na následně přednesl svůj příspěvek zaměřený 
na výsledky činností Potravinářské komory, a to 
zejména ve vztahu ke Ministerstvu zemědělství 
ČR (národní a unijní dotační prostředky, podpo-
ra prodeje potravin KlasA apod.). Velký prostor 
vystoupení ředitele Koberny a stejně tak i disku-
ze, která na tento příspěvek navazovala, byl věno-
ván postavení potravinářského průmyslu v návaz-
nosti na sektory výroby zemědělských surovin 
a maloobchodu se zaměřením na možná řešení 
v krátkodobém a střednědobém časovém hori-
zontu.

Ing. Jaromír Kloud v této fázi jednání val-
né hromady vyslovil prioritní okruhy zájmu 
svazu pro období nadcházejících měsíců. Lze 
přitom konstatovat, že tyto okruhy a činnosti 

disko ze složité situace v prodeji masa a mas-
ných výrobků v maloobchodní síti pak před-
seda Kloud označil jednak novelizaci zákona 
o ochraně hospodářské soutěže, při které by 
měl být do zákona doplněn popis dominantní-
ho postavení obchodních řetězců na trhu, což 
by následně mohl využít ÚOHS jako nástroj 
k prošetřování podmínek odběratelsko-doda-
vatelských vztahů mezi řetězci a jejich doda-
vateli. Souběžně s tím je ovšem nutné vyna-
kládat značné úsilí při zajišťování činností, 
které pan předseda souhrnně nazývá „rozum-
nou ochranou českého potravinového trhu“. 
Tím je myšleno především zintenzivnění stát-
ních aktivit vedoucích k ovlivnění preferen-
cí tuzemských spotřebitelů směrem k upřed-
nostňování kvalitních potravin českého půvo-
du. Vedle marketingu značky KlasA tak může 
jít např. o morální podporu MZe ČR při vyjed-
návání podmínek právě s obchodními řetěz-
ci. První společná jednání tohoto charakteru 
vedená pod záštitou ministra Gandaloviče již 
proběhla.

Ve vztahu k interním činnostem uvnitř 
ČSZM je hlavním cílem Ing. Jaromíra Klou-
da pracovat i nadále na rozšiřování členské zá-
kladny svazu. Za tímto účelem bude navázáno 
na pozitivní zkušenost z loňského roku a bu-
de tak pokračovat tzv. „vývoz ČSZM z Prahy 
do regionů ČR“, tedy pořádání regionálních 
jednání představenstva svazu za účasti míst-
ně příslušných členských i nečlenských firem 
ČSZM podnikajících v oborech jatečnictví 
a zpracování masa. Zpestření nabídky služeb 
a informací, které ČSZM svým členům prů-
běžně poskytuje, bude jistě oceněno ze stra-
ny provozovatelů jatek – předseda Kloud to-
tiž v návaznosti na aktuálně schválené členství 
ČSZM v UECBV prezentoval záměr na plynu-
lé zapojení svazu do činnosti této zastřešující 
organizace. Jan Katina, ČSZM

22. valná hromada ČSZM

s nimi související jsou v plném souladu s tím, 
co bylo jménem PK ČR prezentováno ředite-
lem Kobernou. Jedná se zejména o dokončení 
novelizace vyhlášky o mase a masných výrob-

cích, kde ČSZM i nadále usiluje o provede-
ní změn týkajících se úpravy požadavků na 
vybrané masné výrobky a požadavků na ozna-
čování masných výrobků. Za možné výcho-

Zleva: Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM; Jan Katina, výkonný ředitel ČSZM a host valné hromady 
ČSZM, Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel PK ČR

Hlasování v průběhu doplňujících voleb členů představenstva ČSZM

Pohled na účastníky valné hromady ČSZM 

  www.agral.cz

Objednávky adresujte
na naši redakci: AGRAL s. r. o.,
Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 
nebo na zasilatelství
ABONT s. r. o., Chlumova 3,130 00 Praha 3 
Více o časopisu se dozvíte na 

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.

Upozorňujeme, že nové číslo 
časopisu vyjde 29. května 2007.
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Firma Brenntag CR s. r. o. působí na českém trhu již více než 10 let 
 ve spolupráci s předními světovými výrobci potravinářských aditiv a ingrediencí Vám můžeme 

nabídnout zejména:

� Aromata GIVAUDAN
� Přírodní barviva 
� Glukózové sirupy
 �  Glukózovo-fruktózové (izoglukóza) – náhrada cukru (ISOSWEET®)
 �  Glukózové sirupy s obsahem fruktózy do 9 % - F9 (GLUCOSWEET®, GLUCOPLUS®)
 �  Škrobové sirupy (MYLOSE®)
 � Tekutá dextrosa (SIRODEX®)
� Kakaový prášek odtučněný
� Karamel – tekutý, krystalický, aromatický, speciální směsi
� Krystalická glukóza (MERITOSE®) a fruktóza (FRUITOSE®)
� Lecithin – práškový i tekutý
 � sojový
 � řepkový
 � slunečnicový
� Lepek – nově také v bio-kvalitě
 � Přírodní – vitální (AMYGLUTEN®)
 � Organický přírodní (BIOGLUTEN 130®)
 � Rozpustný lepek (SWP®)
� Maltodextriny (MALDEX®)
� Modifi kované kukuřičné škroby – E 1422, E 1442
 � za tepla rozpustné
 � instantní
 � instantní granulované
� Nativní kukuřičný a pšeničný škrob (MERITENA®)
� Sušené glukózové sirupy (GLUCODRY®)
� Syrovátkové a mléčné proteiny 
� Syrovátky 
 � demineralizovaná 
 � delaktózovaná 
� Sorbitol
 � tekutý (MERITOL®)
 � práškový (MERISORB®)
�  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®)

Kontakt: Brenntag CR s. r. o.
Mezi Úvozy 1850, 193 00 Praha 9

Tel.: 283 096 111, fax.: 281 920 589,   e-mail: food@brenntag.cz

Mlékárna Kralovice
Žatecká 492, Kralovice

Tel. 373 397 594
Fax. 373 396 514 www.mlekarna-kralovice.cz
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Cenovou reakci na růst nákladů ne-
může podle mluvčího Jaroslava Pompa 
vyloučit ani největší pekárenská spo-
lečnost v ČR United Bakeries. „Ceny 
pečiva jsou trvalý problém, zvednout 
by je potřeboval každý pekař,“ uvedl. 

Po loňském poklesu sklizně výrazně 
zdražilo obilí a podle Kurčíka je největ-
ší problém u žita. Jeho úroda se dle sta-
tistiky meziročně propadla na 75 000 
tun z předloňských 197 000 tun a ta-
to plodina se musí dovážet. Ceny jsou 
podstatně vyšší než ve stejném období 
loni. I potravinářská pšenice je mezi-
ročně dražší zhruba o 1 000 korun na 
tunu a podle dostupných údajů se pro-
dává zhruba za 4 200 korun za tunu. 

Penam se podle Kurčíka při růs-
tu nákladů snaží nejprve najít vlast-
ní úspory a zvýšení cen, které není 
jednoduché, zatím zvažuje. V posled-
ní době se ale mění situace i v tom 
smyslu, že sílí tlak na kvalitu a inves-
tice v tomto směru se musí projevit, 
podotkl. 

Po loňské nízké sklizni a zdraže-
ní obilí řada pekařů hovořila o potře-
bě zvýšit ceny. Podle dřívějšího vyjá-
dření předsedy Podnikatelského sva-
zu pekařů a cukrářů Stanislava Musila 
se to ale prosadit nepodařilo. Obchod-
ní řetězce totiž o zdražování slyší ne-
rady. Pekaři naposledy zvedli ceny lo-
ni v létě.

Penam nevylučuje zvýšení cen chlebů 

Z P R A C O V A T E L É  Ž I V O Č I Š N Ý C H  P R O D U K T Ů  S C H V Á L E N Í  A  R E G I S T R O V A N Í  P R O  V Ý V O Z  D O  R U S K A

registrační
číslo název adresa PSČ obec kraj kategorie popis činnosti

CZ 08
OLMA a. s. 
Olomouc

Pavelkova 18 772 11 Olomouc Olomoucký kraj mléko výroba mléčných výrobků

CZ 105
ZŘUD-
MASOKOMBINÁT 
PÍSEK CZ, a. s.

Samoty 1533 397 01 Písek Jihočeský kraj červené maso vepřová porážka, bourání, skladování vepřového masa, masná výroba

CZ 1070
RABBIT Trhový 
Štěpánov a. s.

Biskupická 776 569 43 Jevíčko Pardubický kraj bílé maso porážka a porcování drůbeže

CZ 1074
LACTOPROT 
ZEELANDIA spol. 
s r. o.

Malšice 267 391 75 Malšice Jihočeský kraj mléko výroba produktů s obsahem sušeného mléka

CZ 119
ZŘUD - 
Masokombinát 
Polička, a. s.

Kamenec 300 572 01
Kamenec
u Poličky

Pardubický kraj červené maso
hovězí a vepřová porážka, bourání hovězího a vepřového masa, výroba 
masných výrobků

CZ 15 Maso Planá, a. s. Průmyslová 499 391 11
Planá nad 
Lužnicí

Jihočeský kraj červené maso vepřová porážka, bourání, skladování vepřového masa

CZ 175 INPOST s. r. o.
Moravní nábřeží 
299

686 01
Uherské 
Hradiště

Zlínský kraj červené maso bourání vepřového masa

CZ 185
KMOTR - Masna 
Kroměříž a. s.

Hulínská 2286 767 01 Kroměříž Zlínský kraj červené maso výroba masných výrobků

CZ 208 MADETA a. s.
Průmyslová 
č.575

391 02
Sezimovo Ústí 
II.

Jihočeský kraj mléko výroba mléčných výrobků

CZ 219
Bohušovická 
mlékárna a. s.

Brňany 125 411 56
Bohušovice 
nad Ohří

Ústecký kraj mléko výroba mléčných výrobků

CZ 224
PML Protein. 
Mléko. Laktóza, 
akciová společnost

Smetanova 1332 504 01 Nový Bydžov
Královéhradecký 
kraj

mléko výroba mléčných výrobků

CZ 314 Slovácká Fruta a. s. Na Drahách 814 686 04 Kunovice Zlínský kraj červené maso výroba masných konzerv

CZ 333
Kostelecké uzeniny, 
a. s.

Kostelec u 
Jihlavy 60

588 61
Kostelec
u Jihlavy

Vysočina červené maso masná výroba

CZ 3598 Za minutku s. r. o.
Na Zlaté stezce 
927

263 01 Dobříš Středočeský kraj červené maso výroba hotových jídel z masa a zeleniny

CZ 402 HAMÉ a. s. Cerony 572 687 03 Babice Zlínský kraj červené maso výroba masných konzerv

CZ 602 Moravia Lacto a. s. Jiráskova 94 586 01 Jihlava Vysočina mléko výroba mléčných výrobků

CZ 7107 A+Z MILK s. r. o. Nádražní 325 357 33 Loket Karlovarský kraj mléko výroba mléčného tuku

CZ 7297
ALIMPEX - MASO, 
s. r. o.

U parku 207 251 01 Dobřejovice Středočeský kraj červené maso výroba masných výrobků – paštik

CZ 770
Polabské mlékárny 
a. s.

Dr. Kryšpína 510 290 01 Poděbrady Středočeský kraj mléko výroba mléčných výrobků

CZ 921
Jihočeská drůbež 
a. s.

Radomilická 
886/II

389 01 Vodňany Jihočeský kraj bílé maso porážka, porcování a skladování drůbeže

CZ 95

MILKAGRO a. s.
Provozovna 
Masokombinát 
Martinov

Martinovská 
ul.3168/48

723 00
Ostrava-
Martinov

Moravskoslezský 
kraj

červené maso
hovězí a vepřová porážka, bourání hovězího a vepřového masa, výroba 
masných výrobků

CZ 962 MSDZ PROMT a. s. Chrlická 522 664 42 Modřice
Jihomoravský 
kraj

bílé maso porážka a porcování drůbeže, výroba drůbežích výrobků

CZ 966
Kostelecké uzeniny, 
a. s.

Kostelec u 
Jihlavy 60

588 61
Kostelec u 
Jihlavy

Vysočina bílé maso porážka a porcování drůbeže, výroba drůbežích výrobků

CZ 982 XAVEROV, a. s. V Lužích 735/6 142 01 Praha 4
Hlavní město 
Praha

bílé maso porážka a porcování drůbeže, výroba drůbežích výrobků

Ruští veterináři byli u Pejskarů a v Klatovech
Praha – Zatím jsou veterinárními in-

spektory z Ruska schválené následující 
potravinářské závody s možností vývo-
zů svých produktů do Ruska. Přibližuje 
to tabulka kompletního výčtu závodů. 
Mezi žadateli jsou další, a proto v sou-
časné době ruští veterináři v doprovo-
du českých kolegů navštívili v posled-
ním dubnovém týdnu jak firmu Pejskar, 

tak Masokombinát Klatovy. „Doprová-
zel jsem provozem tři ruské veteriná-
ře a české z krajské veterinární zprá-
vy,“ uvedl Ing. Jaroslav Staněk, ředitel 
Masokombinátu Klatovy, který je pro-
vozem akciové společnosti Xavergen. 
Jak uvedl, přísnost je na stejné úrovni 
jako u veterinářů z EU. Jen v dílčích 
detailech se ruští veterináři řídí svými 

vyhláškami a sledují shodnost dodržo-
vání těchto parametrů i u českých po-
tenciálních vývozců potravin do Ruska. 
„U nás chtěli vidět provoz jatek a bou-
rárnu. Nabídl jsem jim prohlídku ce-
lého provozu, tedy i balíren, expedice 
atd.,“ řekl Staněk. Tento masokombi-
nát má zájem vyvážet do Ruska nejen 
maso, ale i různé výrobky, jako jsou 

uzená masa, salámy atd. Podle jeho 
slov vše probíhalo v korektním duchu, 
na profesionální úrovni a inspektoři ne-
měli žádné výhrady. Byla to jejich prv-
ní návštěva klatovského masokombiná-
tu, který se na ni pečlivě připravil. Bě-
hem jednodenní návštěvy si kompletně 
veterináři prohlédli provoz a o celé ak-
ci se sepíše protokol. To, co se z hledis-

ka obchodních vztahů neuváženě po 
roce 1990 zpřetrhalo, se postupně zno-
vu dává dohromady. Čeští řezníci i ze-
mědělci se shodují na jednom, ruský 
trh je pro ně velkým odbytištěm a by-
lo by škoda na dřívější dobré vztahy 
nenavázat.

Eugenie Línková

Praha (bo) – Druhá největší pekárenská společnost v Česku Penam ne-
vylučuje, že zvýší ceny některých výrobků s žitnou moukou, tedy zejmé-
na chlebů. Ty by mohly podražit řádově o desetihaléře až koruny na kilo-
gram. V květnu by firma měla mít jasno, zda k úpravě cen přistoupí, u ja-
kých výrobků a o kolik, řekl novinářům generální ředitel Penamu Jaroslav 
Kurčík. Penam má v současnosti na domácím pekárenském trhu zhruba 
desetinový podíl. 
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Dne 24. dubna 2007 převzala Mlékárna Hlinsko, s. r. o., z rukou ministra zemědělství 
v pořadí již osmé ocenění Klasa. Máslo Tatra se vyznačuje lahodnou chutí, vynikající vůní. 
Je snadno roztíratelné a patří k nejlepšímu máslu na trhu. Ocenění Klasa si právem zaslouží.

Mlékárna Hlinsko, s. r. o., Kouty 53, Hlinsko v Čechách, www.tatramleko.cz 



Agentura Dairy Research Institut se sídlem v New Haw Surrey ve Spojeném Království se 
pravidelně zabývá situací na trhu mléka v Evropské unii a na jejím celkovém zahraničním 
vývoji. Nejnovější analýza vycházející z aktuálních statistických údajů renomovaných zdro-
jů a operativně získávaných aktuálních národních statistik se zabývá hodnocením výsledků 
minulého roku, prvního čtvrtletí letošního roku a dalšího výhledu. Z výsledné analýzy vydané
D. R. I. v březnu t. r. uvádíme následující.

DODÁVKY MLÉKA V EU
Objem dodávek mléka v 25 zemích EU v minulém roce 2006 dosáhl 130 mil. tun, více než o 1 % 

méně v porovnání s předcházejícím rokem 2005. Dodávky do mlékáren 15 zemí EU se meziročně snížily 
o téměř 1 %, ze 114,9 mil. tun v roce 2005 na 113,8 mil. tun v minulém roce. Mlékárny 10 zemí EU pře-
vzaly v roce 2006 ke zpracování v porovnání s rokem 2005 o 2,5 % méně mléka, zejména v důsledku 
jeho poklesu v Polsku o 3,5 %, v Maďarsku o 10 % a v ČR o 6 %. Zatím co se v roce 2006 snížily dodáv-
ky mléka v hlavních producentských zemích – Německu, Francii a Itálii o 2 %, zaznamenaly země 
s vysokým podílem exportu zvýšený meziroční nákup – v Holandsku o 2,5 %, v Irsku o 3,5 % a v Dánsku
o 1 %. Podle analýzy D. R. I. by to svědčilo o dobré situaci na mezinárodním trhu mléka, alespoň pro 
tyto 3 země. V závěru minulého roku se v prosinci v Německu a Francii začaly dodávky mléka zvyšo-
vat. Pozitivní trend pokračoval i na počátku letošního roku, ve kterém se meziročně zvýšil nákup mléka 
v Německu v lednu o 2,2 % a v únoru o 4,5 %. Obdobné zvýšení docílila Francie, v lednu o 1,5 % a v úno-
ru o 2,7 %, i když ne všechny země EU vykazují meziroční vzestup nákupu. D. R. I. předpokládá, že jeho 
celkový objem v rámci společenství bude v důsledku příznivých klimatických podmínek v letošním roce 
v porovnání s předcházejícím rokem 2006 vyšší.

ZPRACOVÁNÍ MLÉKA
Nakoupené mléko bylo v rámci EU-25 zpracováno na sýry, jejichž objem vzrostl meziročně o 2,2 % 

na 7 895 tis. tun. Zvýšení výroby sýrů docílily jak země EU-15, tak i země EU-10. V Německu s nej-
vyšší výrobou sýrů se jejich meziroční produkce zvýšila téměř o 4 %, zatímco ve Francii pouze o 1 %. 
V Holandsku a Irsku, které exportují vysoké objemy sýrů, se jejich výroba meziročně zvýšila o 7 %, 
respektive o 10 %. Celkový objem exportovaných sýrů z EU se zvýšil téměř o 6 %. Zvýšení celkové výro-
by sýrů bylo dosaženo přesto, že některé země v závěru roku snížily jejich produkci ve prospěch suše-
ného mléka, u něhož byly docilovány mimořádně příznivé ceny. Výroba másla se v roce 2006, v porov-
nání s rokem 2005, snížila o 4,7 % na 1,85 mil. tun, podobně i sušeného odtučněného mléka o 10 % na 
930 tis. t, především v důsledku sníženého objemu nákupu mléka. Vyprodukované objemy základních 
mlékárenských výrobků se promítly ve struktuře jejich vývozu. Nejvýznamnější nárůst vývozu byl docí-
len u sýrů o 5,3 %, zatímco se vývoz sušeného odtučněného mléka snížil o 53,5 %.

Tab. č. 1                           EU-25 objemy exportu – tis. tun (leden – prosinec)

Výrobek 2005 2006 % změna
Konzumní mléko a smetany 196,8 204,1 +3,7

Kondenzované mléko 199,7 210,0 +5,2

Sušené odtučněné mléko 188,8 84,0 -55,0

Sušené plnotučné mléko 485,9 411,9 -15,3

Máslo 209,3 183,7 -12,2

Máselný olej 100,9 46,9 -53,5

Sýry 535,8 564,5 +5,3

Sušená syrovátka 306,8 316,6 +3,2

CENY FARMÁŘSKÉHO MLÉKA V EU
Ceny producentů mléka se v EU-25 v roce 2006 v porovnání s rokem 2005 snížily o 2 % na EUR 

28,41/100 kg. V zemích EU-15 se cena producentů mléka v roce 2006 meziročně v průměru snížila o 3 %
na EUR 29,36/100 kg, zatím co se cena mléka v zemích EU-10 téměř nezměnila a snížila se o 0,3 % 
na EUR 26,98/100 kg. V pomyslné cenové tabulce mléčné ligy EU, kterou vedou Kypr, Řecko a Fin-
sko, se z hlavních producentských zemí umístila Itálie na čtvrtém místě, zatím co se Německo pro-
padlo z dvanáctého místa v roce 2005 na šestnácté místo v roce 2006. Pozice Francie se meziroč-
ně snížila ze šestého na osmé místo a Spojené Království si v závěru tabulky zhoršilo své postave-
ní z osmnácté na devatenáctou příčku z 24 hodnocených zemí. Umístění hlavních producentských 
zemí je uvedeno v tabulce.

Tab. č. 2                               Hlavní producenti mléka EU: cenové pořadí

Země 2005/pořadí 2006/pořadí
Itálie 3 4

Španělsko 7 7

Francie 6 8

Dánsko 9 9

Holandsko 11 11

Irsko 14 14

Německo 12 16

Spojené Království 18 19

Vývoj cen farmářského mléka ve vybraných zemích EU je patrný z následující tabulky:

Tab. č. 3            Ceny farmářského mléka přirozeného složení ve vybraných zemích EU (EUR – 100 kg)

Země 2005 2006 % změna
Itálie
Španělsko
Francie
Dánsko
Holandsko
Irsko
Německo
Spojené Království

35,26
30,43
30,64
29,26
28,67
28,42
28,64
26,65

31,97
29,62
29,43
28,98
27,81
27,20
26,96
25,61

-9,3
-3,3
-3,6
-1,0
-3,0
-4,3
-5,9
-3,9

EU-15 30,28 29,36 -3,0

Estonsko
ČR
Maďarsko
Polsko

25,41
27,05
25,51
24,90

24,33
26,84
23,65
26,42

-4,3
-0,8
-7,3
+6,1

EU-10 27,06 26,98 -0,3

EU-25 28,98 28,41 -2,0

USA – USD/100 kg 33,35 28,57 -14,33

Pramen USDA, Komise EU, národní statistiky

Roční ceny jednotlivých zemí jsou vypočítány jako aritmetický průměr konkrétních měsíčních cen. 
Z údajů v tabulce č. 3 je možno vyjádřit tendenci postupného snižování rozdílů mezi průměrnou far-
mářskou cenou mléka 15 zemí EU v porovnání s průměrnou cenou EU-10. Zatímco jejich rozdíl činil 
v roce 2005 – 3,22 EUR/100 kg, snížil se v roce 2006 na 2,38 EUR/100 kg (-26,1 %). Je pozoruhodné, 
že se na trendu vyrovnávání podílelo z EU-15 především Německo, jehož farmářská cena se meziročně 
snížila o 5,9 % na 26,96 EUR/100 kg, přičemž nejvyšší vzestup ceny v nových zemích o 6,1 % na 26,42 
EUR/100 kg docílilo Polsko. Podle D. R. I. se tedy obě tyto mlékařsky v obou zónách nejvýznamnější 
země sousedící s ČR dostaly v roce 2006 ve výši ceny farmářského mléka do relativně velmi blízkých 
pozic, představující rozdíl 0,54 EUR/100 kg. K uvedené úvaze je možno uvést, že cena farmářského mlé-
ka byla v roce 2006 v ČR vyšší, a to i ve srovnání s Německem.

SVĚTOVÉ CENY
Světové ceny mlékárenských výrobků se podle D. R. I. v prvním čtvrtletí letošního roku 2007 zvy-

šují.

Tab. č. 4                               Světové ceny mlékárenských výrobků – USD/t
(průměrné evropské fob ceny)

Výrobek Březen
2005

Březen
2006

Březen
2007

% změna 
2007/2006

Máslo 1975 1925 2100 +9,1

Sýry 3075 2750 3125 +13,6

Suš. odtučněné mléko 2200 2190 3400 +55,3

Suš. Mlnotučné mléko 2265 2200 3300 +50,0

Pramen: USDA

Ceny másla se v měsíci březnu t. r. zvýšily na USD 2100/t a ceny sýrů dosáhly USD 3125/t. Úroveň 
těchto cen je nejvyšší za uplynulých 7 let, i když jsou částečně ovlivněny současným poklesem hodno-
ty dolaru. Cena sušeného plnotučného mléka se v březnu t. r. zvýšila na USD 3300/t a koncem měsíce 
se jeho aktuální cena dále zvýšila na USD 3350/t a v rámci EU dokonce na USD 3450/t. Cena suše-
ného odtučněného mléka dosáhla v březnu USD 3400/t, přičemž se v rámci EU zvýšila až na USD 
3500/t. Příčina vysokých cen je ovlivněna nedostatkem proteinových výrobků, které trh bezvýhradně 
potřebuje.

TRH EVROPSKÉ UNIE
Jak již bylo uvedeno, výroba mléka se od počátku letošního roku v EU podle údajů analýzy D. R. I. 

svižně zvyšuje. V Německu meziročně vzrostla v březnu o 4 % a ve Francii o 6 %, takže dosáhla úrovně 
roku 2005. Výroba sýrů se v Německu meziročně zvýšila v lednu o 2,2 % a v únoru o 2,3 %. Obdobně 
se zvýšila výroba másla v lednu o 2 % a v únoru o 4 %.

Výroba sušeného odtučněného mléka se v lednu a únoru v Německu zvýšila o 21 %. Trh mléka v EU 
pokračuje nedostatkem sušených mlék a plynulým zájmem o máslo a sýry. Paradoxem je, že zatímco 
intervenční cena másla by se měla od 1. července t. r. ve čtvrtém kroku snížit o 5 %, jeho cena se na trhu 
zvyšuje. V Holandsku se cena másla zvýšila z 2 560 EUR/t v únoru na 2 680 EUR/t a ke konci března 
dosáhla 2 680 EUR/t. Ve Francii se zvýšila ke konci března cena másla na 2 560 EUR/t a v Německu 
až na 2 620 EUR/t. Minimální prodejní cena intervenčního másla se v závěru března zvýšila z 2 380 
EUR/t na 2 430 EUR/t. Ceny másla by se ale měly v dubnu v důsledku zvýšeného sezonního nákupu 
mléka snižovat. Trh sýrů je plynulý a ceny zůstávají stabilní. Ceny ementálu ve Francii se od vánočních 
svátků mírně snížily. Ceny Eidamu se v Polsku snížily na 2 800 EUR/t. Ceny sušeného plnotučného 
mléka se v březnu vzrostly o 100 EUR/t na 2 640 EUR/t. Ke konci měsíce dále výrobky v Holandsku, 
Německu a Francii na 2 700 EUR/t.

SEKTOR MLÉKA V USA
V USA se v měsíci lednu t. r. meziročně zvýšily dodávky mléka do mlékáren o 1,8 % a v únoru o 0,8 

%. Přesto, že růst výroby mléka limitují zvýšené náklady na krmiva, očekává se celkové celoroční zvý-
šení dodávek o 1,3 %. V průběhu měsíce ledna se meziročně zvýšila výroba sýrů o 6,7 % a výroba más-
la o 2,5 %. I když se výroba sušeného odtučněného mléka zvýšila o 3,3 %, poptávka zůstala neuspoko-
jena. Ceny másla se v únoru nezměnily – dosáhly 2 687 USD/t a v březnu se zvýšily na 2 885 USD/t. 
Velkoobchodní ceny sýrů se v únoru zvýšily na 2 952 USD/t a koncem března se dále zpevnily na 3 084 
USD/t. Ceny sušeného odtučněného mléka se v únoru mírně snížily na 3 238 USD/t, ale v březnu se 
opět zvýšily na 3 634 USD/t.

Ceny farmářského mléka se v únoru zvýšily na 32,38 USD/100 kg a v porovnání s minulým rokem se celko-
vě zvyšují. USDA předpokládá, že se průměrná cena nakupovaného mléka za letošní rok v porovnání s před-
cházejícím rokem 2006 zvýší na 33,15–34,47 USD/100 kg a bude zhruba na úrovni roku 2005.

ZÁVĚR
Z analýzy vývoje sektoru mléka a jeho ekonomiky v Evropské unii v minulém roce 2006 zpracova-

né agenturou D. R. I. vyplývá příznivý trend této komodity, který na přelomu letošního roku pokraču-
je. Nižší objem zpracovaného mléka v roce 2006 v porovnání s rokem 2005, dále dobrý odbyt zejména 
čerstvých mléčných výrobků a sýrů na vnitřním trhu EU a vyšší ceny na zahraničních trzích utlumily 
reformou vytýčený pokles cen. Tržní ceny másla výrazně převyšují klesající intervenční ceny a intervenč-
ní sklady sušeného odtučněného mléka jsou prázdné, poněvadž tržní úroveň cen SOM je v porovnání 
s intervenčními cenami až dvojnásobná. V Evropské unii se v letošním roce předpokládá v důsledku 
příznivých klimatických podmínek s meziročně vyšším objemem nákupu mléka ke zpracování, který by 
měl být úspěšně realizován jak na trhu EU, tak i na zahraničních trzích.

 Ing. Milan Křivánek, ČMSM

Trh mléka v EU-25 a jeho výhled
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www.chocenskamlekarna.cz

Pomazánkové máslo s cibulkou

„Kandidát
na Mlékárenský výrobek roku 2007“  



V loňském roce uběhlo deset let od založení obecně pro-
spěšné společnosti LAKTEA, která na sebe převzala úkol prů-
kopníka v oblasti školního mléka a při příležitosti tohoto 
výročí bylo často zmiňováno i číslo 100 milionů krabiček mlé-
ka, dodaného školním dětem v rámci státem podporované-
ho programu Podpory spotřeby školního mléka. Je nesporné, 
že hlavní roli v tomto programu hraje mléko, které je dodá-
váno jak neochucené, tak – pro zvýšení zájmu dětí - v sorti-
mentu několika příchuťových variant. Prioritní je však zdra-
votní vliv mléka, jako prokazatelného zdroje vápníku, jehož 
nenahraditelnost pro výstavbu a udržování zdravého skele-
tu je neopomenutelná právě tak, jako jeho význam pro říze-
ní důležitých fyziologických procesů v těle. Mléko je také 
vynikajícím zdrojem širokého spektra vitaminů, rozpustných 
ve vodě (vitaminy skupiny B) a rozpustných v tucích (vitami-
ny skupiny A, D, E). 

Součásti programu Podpory spotřeby školního mléka však ne-
jsou jen dodávky mléka do škol, ale týká se i dalších mlékárenských 
výrobků, především jogurtů a smetanových krémů. A právě dodáv-
ky smetanových krémů do škol vykazují v posledním období velmi 
pozitivní trendy růstu.

I když v tomto případě nelze samozřejmě hovořit o nějaké novin-
ce ve výživě dětí, do programu „Školní mléko“ jsou smetanové kré-
my zahrnuty od roku 2001 a s krátkým přerušením po vstupu České 
republiky do EU v roce 2004, jsou – jako součást dětmi velmi oblí-
bené školní svačinky – dodávány dodnes.

Podpora programu školního mléka je rozdělena do tří časo-
vých období: září až prosinec, leden až březen a duben až červen 
a pokud porovnáváme spotřebu podle těchto období v posledních 
dvou letech, ukazují se velmi příznivé nárůsty.

V právě probíhajícím školním roce bylo do škol dosud dodáno 
téměř 900 tis. ks smetanových krémů, zatímco v minulém školním 
roce to bylo jen 474 tis. ks, tedy téměř o polovinu méně. Právě srov-
nání výsledků jednotlivých období ukazuje, že meziroční zvýšení je 
skutečně skokové a představuje více jak dvojnásobné nárůsty.

Oblíbenost tohoto mléčného výrobku mezi dětmi je jistě dána 
dlouholetou tradicí a tedy nezastupitelností na našem trhu. Přesto 
je nutno zásluhu za nabídku tohoto výrobku školním dětem v rám-
ci programu „Školní mléko“ přičíst výrobcům, kteří smetanové kré-
my pro školy, zásobované o.p.s. LAKTEA dodávají: 

MADETA a.s. oblíbený Lipánek a Bohušovická mlékárna a. s. nemé-
ně oblíbený Bobík.

LAKTEA dodává do škol i další nedotované výrobky, které umož-
ňují spolu s mlékem a mléčnými výrobky kompletaci školní svači-
ny. Smetanové krémy však zaujímají stále důležitější pozici a díky 
nebývalým nárůstům spotřeby se staly význačnou součástí nabídky 
o.p.s. LAKTEA školám. Podpora spotřeby školního mléka umožňu-
je nabídnout školním dětem mléko a mléčné výrobky za velmi při-
jatelné ceny, které jsou podporovány jak ze zdrojů EU, tak formou 
národní podpory. Snahou pracovníků o.p.s. LAKTEA i dodávají-
cích mlékárenských společností je pestrá, zajímavá a pro děti láka-
vá nabídka a přáním pak zájem škol o zapojení do programu a spo-
kojenost, ale hlavně zdraví našich dětí.

Michal Němec
ředitel o.p.s. LAKTEA

www.laktea.cz
www.skolnimleko.cz

Program školního mléka není jen o mléce

ZLATÁ  PRAHA
přírodní sýr nejvyšší kvality

Mlékárna Polná spol. s r. o.
Za Nádražím 680, 588 13 Polná

Telefony: ústředna: +420 (567) 573 270, odbyt: +420 (567) 573 280
fax: +420 (567) 573 279

E-mail: mlekarna.polna@mpolna.cz, www.mpolna.cz
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Praha – České pivo má mnohaset-
letou historii a tradice její výroby se 
dědí z generace na generaci. První 
zpráva o výrobě piva na našem úze-
mí se váže k Břevnovskému klášte-
ru a uvádí se, že v roce 993 tamní 
benediktini vyráběli pivo i víno. Nej-
starším dokladem pěstování chme-
le na vymezeném území je nadač-
ní listina knížete Břetislava I., kte-
rou byl kapitule sv. Václava ve Staré 
Boleslavi udělen desátek z chmele 
z dvorů v Žatci a Staré a Mladé Bole-
slavi. Prvním historickým dokladem 
souvisejícím přímo s výrobou piva 
je nadační listina prvního české-
ho krále Vratislava II. pro vyšehrad-
skou kapitulu z roku 1088. Nejprve 
byla výroba piva výsadou jednotlivců 
(např. měšťanů, šlechty), ve 14. sto-
letí byly založeny cechy sladovníků 
a pivovarníků a výroba piva spodním 
a svrchním kvašením dále vzkvéta-
la až do založení průmyslových pivo-
varů, které v tradici výroby českého 
piva pokračují dodnes. 

Důležitým mezníkem byl rok 1842, 
kdy byl vybudován plzeňský měšťan-
ský pivovar. Byla rozvinuta výroba piva 
spodním kvašením a typické vlastnosti 
tohoto piva byly zcela odlišné od všech 
dosud vyráběných piv. Zlatožlutý perli-
vý nápoj s výraznou a jemnou chmelo-
vou příchutí a krásnou hustou pěnou si 
razil cestu do celého světa. Byl to začá-
tek nového období ve vývoji světového 
pivovarství, které v českých zemích, ale 
i v Rakousku-Uhersku, Německu a ostat-
ních evropských státech vedlo k nebýva-
lému rozkvětu tohoto průmyslu.

Postupně se měnily technologie 
a způsoby výroby a dnes je v České re-
publice nejpopulárnějším pivem spod-
ně kvašené pivo plzeňského typu, kte-
ré vzniklo v Plzni a představuje převáž-
nou část světové produkce piva. 

Jak lze české pivo charakterizovat?
Český svaz pivovarů a sladoven 

v žádosti o zapsání zeměpisného ozna-
čení České pivo musel přesně popsat, 
v čem je jeho jedinečnost. Podle ní má 
mít světlé pivo výraznou vůni po sladu 
světlého typu a po chmelu. Říz tohoto 
piva je střední až silný, stejně tak jako 
plnost chuti, která je především dána 
rozdílem mezi zdánlivým a dosažitel-
ným stupněm prokvašení. Intenzita 
hořkosti piva je střední až vyšší, s cha-
rakterem drsnosti jemným až mírně 
drsným. Barva piva je zlatožlutá, střed-
ní až vyšší intenzity. Pivo je jiskrné 
a po nalití do sklenice vytváří kompakt-
ní bílou pěnu. Cizí vůně a chuti nejsou 
přípustné, v pivu převládá chuť po sla-
du a chmelu, přičemž se připouští vel-
mi slabá intenzita pasterační, kvasnič-
né či esterové chuti a vůně. Pro české 
pivo jsou typické vyšší hodnoty poly-
fenolů a vyšší hodnota pH.

Tmavé pivo má výraznou vůni po 
tmavém sladu a barevných sladech. 

Vykazuje střední říz a charakteristic-
ká je vysoká plnost chuti, způsobená 
výrazným rozdílem mezi zdánlivým 
a dosažitelným stupněm prokvašení 
a nezkvasitelnými složkami surovin. 
Charakter hořkosti je ovlivněn vysokou 
plností chuti. Z vedlejších chutí a vůní 
jsou přípustné karamelová a nasládlá.

Jak se české pivo u nás nejčastěji 
vyrábí? Jaká je technologie jeho výro-
by?

K výrobě českého piva se jako hlav-
ní suroviny používají slad, voda, chmel 
a kvasnice. Slad se vyrábí z jarního 
dvouřadého ječmene procesem slado-
vání. Voda se používá z místních zdro-
jů s nízkou až střední tvrdostí. Pro 
chmelení je významný podíl žatecké-
ho poloraného červeňáku, který se 
pěstuje v žateckém, úštěckém a tršic-

kém regionu. Tento chmel je zcela spe-
cifický a liší se od chmele pěstovaného 
ve světě zejména poměrem alfa a beta 
hořkých kyselin a obsahem aromatic-
kých silic.  

Používají se ty kmeny pivovarských 
kvasinek, tzv. spodních, které zajišťují 
rozdíl mezi zdánlivým a dosažitelným 
stupněm prokvašení. Po prokvašení 
sedimentují na dno. 

Při výrobě sladu se nejprve ječmen 
namáčí ve vodě. Obsah vody v zrnu 
stoupne a vzniknou vhodné podmín-
ky pro klíčení zrna. Při klíčení dochá-
zí k tvorbě a aktivaci enzymů a mění 
se složení zrna. Enzymy štěpí vysoko-
molekulární látky na sloučeniny nízko-
molekulární, zároveň se zpřístupňuje 
škrob. Bílkoviny se štěpí také na ami-
nokyseliny, které jsou nutné pro čin-
nost kvasinek v průběhu kvašení.

Klíčení trvá asi 5 až 7 dní a vznikne 
tzv. zelený slad. Tento zelený slad se suší 
neboli hvozdí. V průběhu hvozdění vzni-
kají barevné a aromatické látky, sníží se 
obsah vody a vznikne skladovatelný slad. 

Vlastní výroba piva se skládá z přípra-
vy mladiny, z hlavního kvašení, z dok-
vašování a zrání piva. Srdcem pivovaru 
je varna, kde se rozemletý slad smíchá 
s vodou. Tomuto procesu se říká vystí-
rání a probíhá v tzv. vystírací kádi. Část 
objemu, tzv. rmut, se postupně zahřívá 
ve rmutovací pánvi na technologicky 
důležité teploty. V procesu tzv. rmutová-
ní dochází k převedení škrobu a dalších 
látek extraktu sladu do roztoku a k roz-
štěpení škrobu na zkvasitelné cukry. 
Pro výrobu českého piva je typický prá-
vě tento způsob, tzv. dekokčního rmu-
tování, kdy dochází k povařování jed-
notlivých rmutů jedno- až třírmutovým 
způsobem. Na rozdíl od výroby mladi-
ny tzv. infuzním způsobem, kdy k pova-
řování rmutů nedochází. Tento postup 
není pro výrobu českého piva vhodný.   

Po dokončení rmutování se oddělí 
tekutý podíl, tzv. sladina, od pevných 
částí sladu procesem scezení ve scezo-
vací kádi. Vzniklá sladina se vaří v mla-
dinové pánvi. V průběhu varu–chmelo-
varu  se přidává chmel, jehož dávkování 
lze rozdělit až na tři části. Na počátku 
se dávkuje chmel, který zajistí požado-
vanou hořkost, a na závěr chmel, který 
dodává požadované aroma. 

Vzniklá mladina je zchlazena na 
zákvasnou teplotu a provzdušněna. 
Přidají se spodní pivovarské kvasnice, 
které začnou zkvašovat mladinu. Toto 
hlavní kvašení probíhá 7 až 10 dnů. 
Během hlavního kvašení vzniká etanol, 
oxid uhličitý a vedlejší metabolity kva-
šení. Vzájemný poměr jejich koncent-
rací je klíčový pro senzorickou kvali-
tu piva. Následuje dokvašování a zrání 

piva. Dochází k nasycení piva oxidem 
uhličitým, vyčeření a optimalizaci spek-
tra senzoricky významných látek.     

Následují závěrečné úpravy piva – 
filtrace, pasterace, stabilizace a stáče-
ní do transportních obalů. 

Vyrobené světlé pivo má zlatou bar-
vu střední až vyšší intenzity a slabé až 
střední aroma světlého sladu a chmele, 
je jiskřivé a po nalití do sklenice tvoří 
kompaktní bílou pěnu. Chuti dominuje 
slad a chmel. Cizí vůně či příchutě ne-
jsou přípustné, je přijatelná pouze sla-
bá příchuť pasterizace, kvasnic nebo 
esterů. Plnost je střední až vysoká díky 
obsahu nezkvašených zbytků extraktu, 
charakteristickým rozdílem mezi zdánli-
vým a dosažitelným stupněm prokvaše-
ní. Nižší míra prokvašení znamená rov-
něž nižší obsah etanolu. Pivo má střed-
ní až silný říz s pomalým uvolňováním 
oxidu uhličitého. Velmi důležitou vlast-
ností českého piva je jeho hořkost. Mí-
ra hořkosti je střední až vyšší, s mírnou 
až lehkou trpkostí, která déle odeznívá. 
Hořkost zůstává v ústech déle a působí 
tedy delší dobu i na chuťové buňky, pod-
poruje proces trávení a zároveň podně-
tů k dalšímu pití. Pro české pivo je také 
charakteristická vyšší koncentrace poly-
fenolů a vyšší hodnota pH.

O světovou pověst českého piva 
se zasloužily jak výhodné podmínky 
pro pěstování sladovnického ječmene 
a chmele na vymezeném území, tak 
i vysoká odborná úroveň pracovníků, 
kterou získali studiem na českých pivo-
varských školách všech stupňů.

Ing. Jan Veselý
Český svaz pivovarů a sladoven                                                                                          

České pivo a jeho výroba

Přidávání chmele v procesu vaření piva Archiv Budějovický Budvar
   

Pravidla sladařsko-pivovarské
Výroční ceny vyhlášena

Toto ocenění tak navazuje a doplňu-
je každoroční vyznamenání osobností, 
které za své celoživotní dílo bývají při-
jímány do Síně slávy českého pivovar-
ství a sladařství. Vyznamenaný jednot-
livec nebo tým obdrží diplom a umě-
lecky hodnotnou cenu – ocenění nemá 
další hmotnou nebo finanční stránku. 
Návrhy předložené do 31. října posou-
dí a vítěze vybere předsednictvo České-
ho svazu pivovarů a sladoven. Vyhláše-
ní výsledků se uskuteční vždy na pře-
lomu listopadu a prosince, ve dnech 
osobních výročí F. O. Poupěte.

„Hledali jsme osobnost českého sla-

dařství a pivovarství, která by vhodně 
symbolizovala české pivovarství a sla-
dařství a navíc v sobě spojovala činnost 
ve výrobě a měla i teoretické zázemí,“ 
uvedl Ing. František Krakeš, předseda 
Českého svazu pivovarů a sladoven. 
„Takovou osobnost jsme našli ve Fran-
tišku Ondřeji Poupěti, který v sobě 
optimálně propojuje odbornost obou 
oborů a významně přispěl k reformám 
českého pivovarství a sladařství,“ dodal 
František Krakeš.

František Ondřej Poupě1 se narodil
6. 11. 1753 v Českém Štemberku a ze-
mřel v 1. 12. 1805 v Brně. Legendár-

ní sládek nazývaný „velmistrem“ se 
sládkovskému řemeslu vyučil v Třebíči 
a posléze působil v pivovarech ve Štěkni 
u Písku, v Tachově, v hraběcím pivova-
ru v Hořovicích nebo byl sládkem kníže-
cího schwarzenberského pivovaru v Ji-
nonicích. Od roku 1794 působil v Pra-
ze (na domě U Koulů na Perštýně má 
pamětní desku). Poupě doporučoval a 
zavedl reformy, které zlepšily výrobu a 
kvalitu piv, dále např. zlepšil ekonomi-
ku vyhřívání varních pánví, zlepšil ta-
ké kontrolu teploty vaření piva teplomě-
rem atd. Své poznatky publikoval a v ro-
ce 1804 byl Vlastenecko-hospodářskou 
společností v Království českém jmeno-
ván jejím dopisujícím členem. Na sklon-
ku 18. století založil v Brně první pivo-
varskou školu na světě, čímž o 100 let 
předběhl obdobné snahy jiných zemí. 

Další informace naleznete na inter-
netových stránkách Českého svazu 
pivovarů a sladoven www.cspas.cz

1 Pramen: Pivo – Slad – Chmel od A do Z, 
vydal VÚPS, a. s., v roce 2004

Ing. Jan Veselý
Český svaz pivovarů a sladoven

Praha – Pivovarníci a sladovníci, sdružení v Českém svazu pivovarů
a sladoven, vyhlašují podmínky nově ustaveného ocenění, Výroční ceny F. O.
Poupěte. Toto uznání bude každoročně, počínaje rokem 2007, uděleno jed-
notlivci nebo skupině osob za významný počin roku v českém pivovarství
a sladařství. Hledání a vytipování činnosti, která výrazně přispěje k rozvoji 
obou oborů, je cílem, kterým chtějí pivovarníci a sladovníci upozornit na 
významné a společnosti prospěšné činy, které přispívají k věhlasu českého 
piva. Smyslem je podpořit inovační pohled na obory pivovarského průmys-
lu a veřejnosti, odborné i široké, nabídnout aktuální pohled na novinky, 
pokrok, zajímavé počiny nebo upozornit na pozoruhodné události. V pro-
pozicích se uvádí, že může jít např. o cenný objev z oblasti vědy a výzku-
mu, ekologicky přínosný projekt, cenný charitativní čin atd. 

Už jsem se lekla,
co se to blíží za vošklivý jaro

a von je to strejda Venca!
(sch)
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Litovel (red) – Další obrovský 
úspěch sklidilo litovelské pivo 
tentokrát na 15. ročníku soutěže 
Zlatý pohár Pivex – Pivo 2007. 
Z jedné z nejprestižnějších a nej-
objektivnějších soutěží v zemi 
si litovelští pivovarníci odvez-
li za svá piva celou polovinu 
všech šesti udělovaných medai-
lí, a to v konkurenci 37 zna-
ček piv z 21 pivovarů. V katego-
rii světlých výčepních piv získal 
zlatou medaili Litovel Moravan a 
bronzovou medaili Litovel Clas-
sic. V druhé soutěžní kategorii 
světlých ležáků získal stříbrnou 
medaili Litovel Premium. 

„Všechna naše získaná ocenění 
včetně těchto nejčerstvějších z Pive-
xu jsou z anonymních degustací, kde
o kvalitě rozhodují profesionální 
degustátoři, kteří dopředu nikdy neví, 
které pivo zrovna hodnotí. Proto ma-
jí tato ocenění vysoký punc a opravdu 
o něčem svědčí. Jsou pro nás o to cen-
nější, že je získáváme pravidelně jak 
doma na mezinárodních soutěžích, 
tak v zahraničí. Nejedná se o nějaké 
náhodné umístění. To je důkazem 
opravdu vysoké kvality našeho klasic-
ky vařeného piva,“ řekl Miroslav Kou-
tek, ředitel Pivovaru Litovel.

„K dlouhodobému úspěchu se 
však téměř vždy musí sejít více prv-

ků najednou. Nám v Litovli se poda-
řilo skloubit tři základní prvky dohro-
mady: v první řadě jsou to dokončené 

rozsáhlé rekonstrukce v pivovaru, dále 
potom přesné dodržování klasických 
technologických postupů a samozřej-
mě kolektiv zkušených pivovarníků, 
který všemu dává duši,“ dodal Kou-
tek.

 
Výsledky soutěže Zlatý pohár Pivex 

– Pivo 2007 byly oficiálně vyhlášeny
v Kongresovém centru hotelu Voro-
něž v Brně na Galavečeru pivovarní-
ků a sladovníků. 

Soutěž probíhá dvoukolově a je 
považována za jednu z nejprestiž-
nějších a nejobjektivnějších v zemi. 
Odborným garantem degustací je 

Výzkumný ústav pivovarský a sla-
dařský v Praze (VÚPS). Komise roz-
hodčích, které se skládají se zástup-
ců zúčastněných pivovarů a vědců 
VÚPS, hodnotí pivní vzorky ano-
nymně a rozhodují pod notářským 
dohledem. Poprvé hodnotí rozhod-
čí chuť piva, jeho plnost, vůni a říz 
v listopadu, podruhé pak na konci 
února. Měly by se tak vyloučit sta-
tistické chyby při hodnocení a mož-
né znevýhodnění některých soupeřů. 
Úspěch v obou kolech je pak důka-
zem dlouhodobé kvality a snižuje se 
tím prvek náhody. Součástí hodno-
cení je také laboratorní rozbor všech 
vzorků, které provádí VÚPS.

Zlatý pohár PIVEX 2007 předával primátor města Brna Roman Onderka, na sním-
ku uprostřed. 

Management pivovaru Litovel se zlatým pohárem PIVEX 2007.

Pivex 
2007

– zlatá, 
stříbrná

a bronzová 
medaile 

do Litovle
C E L O U  P O L O V I N U  V Š E C H  U D Ě L O V A N Ý C H  M E D A I L Í  S I  O D V E Z L I  D O M Ů  L I T O V E L Š T Í  P I V O V A R N Í C I

Praha – Prestižní americký Beverage Testing Institute, kte-
rý provádí nezávislé odborné hodnocení piva, vína a lihovin 
pro koncové spotřebitele, ohodnotil chuťové kvality Pilsner 
Urquell rekordními 93 body. To je historicky nejvyšší oceně-
ní, které kdy bylo uděleno ležáku plzeňského typu. Český le-
žák Pilsner Urquell tímto výsledkem porazil všechny známé 
importované značky. 

 
Hodnocení probíhalo formou odborného hodnotícího pane-

lu sestávajícího ze zkušených odborníků Beverage Testing Insi-
tute (BTI). „Naše zavedené a uznávané testy vyhodnotily Pils-
ner Urquell jako nejlépe chutnající pivo ze všech deseti vzorků,“ 
řekl Jerald O’Kennard, ředitel testovacích programů BTI a záro-
veň i Světového pivního šampionátu (World Beer Championship). 
„Pilsner Urquell je klasickým zástupcem ležáku plzeňského typu. 
Prokázal tak bohatou a pestrou chuť i tělo, že s ním ostatní piva 
nemohla soutěžit. Devadesát tři bodů je nejvyšším skóre, které 
kdy ležák dostal. Tento výsledek potvrzuje, že Pilsner Urquell 

Beverage Testing Institute: 
 Pilsner Urquell špičkou v chuti mezi nejprodávanějšími dovozovými pivy v USA

je měřítkem kvality pro kategorii importovaných ležáků,“ dodal 
O’Kennard.

Beverage Testing Institute podrobil testu celkem 10 ležáků, při-
čemž každý z nich prošel třemi kvalitativními hodnoceními. Všech-
ny vzorky byly zakoupeny v supermarketu v Chicagu, vychlazeny 
na optimální teplotu, podávány ve shodné sklenici, pochopitelně 
bez uvedení značky. Pilsner Urquell zvítězil ve všech třech hodno-
ceních. 

„Výsledek testu nám udělal obrovskou radost. Před rokem jsme 
v Plzeňském Prazdroji rozjeli projekt na zvýšení chuťové stability 
Pilsner Urquell, právě s ohledem na odolnost při dopravě na vzdá-
lené exportní trhy. Ocenění amerických znalců piva potvrzuje, že 
se nám to podařilo,“ říká Mike Short, generální ředitel Plzeňské-
ho Prazdroje. 

Projekt mimo jiné zahrnoval i výstavbu nové stáčecí haly s nejmo-
dernější technologií filtrace a plnění. Ta zajišťuje, že plzeňské pivo 
vyrobené tradiční metodou podle původních receptur doputuje i na 
vzdálená místa ve skvělé kondici.

Popularita Pilsner Urquell přímo mezi spotřebiteli v USA je vyso-
ká. V roce 2006 se ho v USA prodalo 160 tisíc hl a jen v New Yor-
ku nabízí točený Pilsner Urquell téměř 500 restaurací. Je mezi nimi 
třeba Michael Jordan Restaurant nebo klub v legendární new yorské 
Carnegie Hall.

Odborníci Beverage Testing Institute hodnotí Pilsner Urquell jako:
� bohatě jantarově zlatý
�  s bohatým aroma čerstvé bagety, karamelizovaných ořechů, citru-

sové marmelády a zemitého chmele
�  s plným tělem medových ořechů a znatelných citrusových tónů
�  pozoruhodně bohatý v chuti i plnosti a zcela osvěžující.

Další značky světově proslulých piv, které byly v panelu hodnoceny 
a které Pilsner Urquell nechal za sebou, naleznete např. na:

http://beeradvocate.com/news/stories_read/f-965566
http://www.brewblog.com/brew/2007/03/pilsner_urquell.html

http://www.thebarleyblog.com/2007/
pilsner-urquell-tops-import-lagers-in-taste-test/ 

Beverage Testing Institute byl založen v roce 1981 s cílem zajis-
tit objektivní a nestranná hodnocení vín pro koncové spotřebite-

le. Dnes v rámci svých hodnocení pokrývá i oblast piva a lihovin. 
Nákupní průvodci Beverage Testing Institute se objevují v časopi-
sech Wine Enthusiast, Restaurant Hospitality, The New Yorker 
Magazine, Wine & Spirits, International Wine Review, Epicurlos.
com a v mnoha dalších. V roce 1994 představil Beverage Testing 
Institute svého nákupního rádce All About Beer (Vše o pivu) – klí-
čový časopis pro spotřebitele, kteří kupují pivo.

�  Plzeňský Prazdroj, a. s., je lídrem českého trhu a s vývozem do 
50 zemí celého světa je zároveň největším exportérem českého 
piva. Plzeňský Prazdroj patří do mezinárodní pivovarnické spo-
lečnosti SABMiller plc, jedné z největších světových pivovar-
nických společností aktivní ve více než 60 zemích světa napříč 
pěti kontinenty.

�  Prémiová značka Pilsner Urquell je vlajkovou lodí mezinárodní-
ho portfolia značek SABMiller.

Vladimír Jurina, 
Plzeňský Prazdroj, a. s.
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Plzeň – Že nejlépe chutná čer-
stvě natočené pivo ze sudu nebo 
z tanku, v příjemné hospůdce při 
posezení s přáteli, ví každý milov-
ník piva. Jsou ale situace, kdy prá-
vě natočený půllitr není po ruce 
a přijde čas na otevření lahvové-
ho piva. Skleněné pivní lahve byly 
dříve uměleckým dílem, dovolit si 
je mohly pouze ty nejbohatší vrst-
vy a každý pivovar vkládal do podo-
by lahve kus sebe. Později pozna-
menala podobu lahví jednoduchost 
a masová produkce. Všechny pivo-
vary měly láhev stejnou, rozdílem 
byla nanejvýš barva, hnědá nebo 
zelená. V poslední době na podo-
bě lahví stále častěji spolupracu-
jí pivovary s umělci a designéry, 
a láhev se tak opět stává speci-
fickým znakem každého piva. Přes 
takovouto „uměleckou“ pozornost 
nejsou pivní lahve výtvorem napo-
řád. Například jen v Plzeňském 
Prazdroji je potřeba ročně nahradit 
přibližně 48 milionů lahví.

KDE SE VZALY LAHVE
A PIVO V NICH

Skleněné nádoby pro uchování teku-
tin jsou známé už od dob starověké-
ho Egypta – tam však bylo jejich uži-
tí omezeno pouze na prostředí nejbo-
hatších vrstev obyvatelstva. V období 
středověku a novověku se v daleko vět-
ší míře užívalo nádob kameninových. 
Skleněné lahve pro uchování piva se 
začínají objevovat v 16. století. Jejich 
užití je však stále výjimečné. Opravdo-
vý nástup skleněných obalů přichází až 
na přelomu 17. a 18. století a masivní 
rozšíření teprve s průmyslovou revolu-
cí ještě cca o sto let později.

V Čechách je první zmínka o lah-
vování piva do skla z pivovaru U Kři-
žovníků na Starém městě pražském 
(1841). V té době se však ve většině 
ostatních pivovarů nebo u obchodní-
ků, kteří se zabývali prodejem lahvo-

vého piva, používaly kameninové lah-
ve. Nejstarší lahev spojená s plzeňským 
Měšťanským pivovarem je kamenino-
vá. Jde o lahev s nápisem BURGER-
LICHES BRAUHAUS 1842 PILSEN 
/ KARL KMINEK BIERGESCHAFT 
IN PILSEN. Lahev nelze přesněji dato-
vat než do let 1842–1874. 

Potřeba uchovávat pivo v lahvích 
vznikla jako následek malé žízně oby-
vatelstva. Každý, kdo pořádal někdy 
párty se sudem piva, ví, že největší pro-
blém nastává ve chvíli, kdy je v sudu 
zbytek piva a je potřeba ho uchovat pro 
pozdější příležitost. Proto se objevily 
lahve, lahvovací a stáčecí stroje, pomo-
cí kterých bylo možné pivo stočit ze su-
du a uchovat tak jeho lahodnou chuť. 
Kdo nechtěl běhat pro pivo se džbán-
kem, mohl si nechat od hostinského 
natočit pivo do lahví, odnést je do skle-
pa a vychutnat ho někdy později, třeba 
u příležitosti nedělního oběda.

KOMU LAHVE PATŘILY
A JAKÝ BYL JEJICH OBĚH

Lahve na pivo se dělily na pivovar-
ské a pivní. Zatímco lahve pivovarské 
byly v majetku pivovaru (tedy jako je 
tomu dnes), lahve pivní neměly pří-
mou vazbu ke konkrétnímu pivova-
ru. Jejich majiteli byly soukromé oso-
by, firmy nebo spolky, které samy pivo 
nevyráběly. Jednalo se například o lah-
ve hostinských, hoteliérů, kteří stáčeli 
pivo z pivovarů do svých lahví a dále je 
prodávali. Majiteli lahví byly i stáčírny 
nebo sklady, pro které bylo jednodušší 
a levnější dovézt pivo v sudu a pak jej 
teprve před prodejem stočit do lahví. 

Objemy lahvového piva ještě v první 
polovině 20. století zdaleka nepřesáhly 
prodej piva sudového. V praxi to vypa-
dalo tak, že obchodník (např. majitel 
koloniálu nebo i hostinský v hospodě) 
odebral od pivovaru sud piva, koupil 
malou stáčečku a u firmy, která vyrá-
běla lahve, si nechal vyrobit s ohledem 
na počet svých zákazníků patřičné 
množství lahví. Buď levnějších bez nápi-
su, nebo s nápisem, pokud na to měl 
či byl patřičně ješitný. Pivo v lahvích 
se prodávalo v obchodech stejně jako 
dnes nebo u obchodníků specializova-
ných pouze na prodej lahvového piva
a lahvovaly také samotné pivovary. 

Lahve byly vratné od samého počát-
ku. U drobného obchodníka to fungo-
valo prakticky jako dnes. Zákazník si 

poprvé koupil lahvové pivo, zaplatil 
zálohu na láhev. Když přišel podruhé, 
přinesl si láhev z domova čistou, umy-
tou a nechal si do ní stočit nové pivo. 
Když se zákazník rozhodl, že nebudete 
dále kupovat lahvové pivo a že si bude 
posílat pro pivo k obědu synka přes uli-
ci do hostince, vrátil obchodníkovi čis-
tou láhev a on vyplatil zpět zálohu. 

LAHVOVÁ PLZEŇ Z PLZNĚ
Stáčení piva do lahví zahájil Měšťan-

ský pivovar v roce 1887. S ohledem na 
zvyšující se poptávku po lahvovém pivu 
byl v roce 1899 schválen projekt stáčír-
ny piva do lahví a ještě téhož roku reali-
zován, takže počátkem roku 1900 mohl 
být v lahvovně zahájen provoz. V mezi-
válečném období zájem o lahvové pivo 
toupal, takže objekt lahvovny byl roz-
šiřován a modernizován. Nové stáčír-
ny byly postaveny v letech 1967, 1996 a 

2006. První stáčírna vystačila pivovaru 
68 let, druhá postačovala už jen 29 let 
a další interval se zkrátil na 10 let, když 
v roce 2006 byla postavena nová stáčír-
na.

Pro přenášení piva se používaly dře-
věné nosiče – jakési košíky, které vypa-
daly jako krabice na nářadí s madlem, 
co nosívali řemeslníci. Do nosiče se 
vešlo 8–12 lahví a prakticky od počát-
ku existovaly také dřevěné bedny, de 
facto basy, ale ze dřeva. Na bedně býval 
zpravidla vypálený cejch pivovaru nebo 
stáčírny. Pro transport na větší vzdále-
nosti se lahve balily do slámy a rovnaly 
do uzavíratelných beden.

PODOBA PIVNÍCH LAHVÍ
Pro pivní láhve existoval do roku 

1875 jediný známý objem z dolno-
rakouské sestavy dutých měr a tím byla 
„holba“. Holba představuje zhruba 0,7 
litru. Rokem 1876, kdy byl od 1. led-
na uveden 1 litr jako součást decimál-

ní metrické soustavy, počala převažo-
vat produkce lahví s obsahem 1,0 či 
0,5 litru. Základním typem, ze které-
ho vycházely i ostatní tvarově svébyt-
né lahve, byl cylindrický. Drtivá větši-
na pivních lahví vyrobených od roku 
1870 se může pyšnit právě takovým 
tělem. Další typ, rozšířený převážně 
na severní Moravě a ve východních 
Čechách, disponuje protáhlým tělem
a krátkým hrdlem. Mimo tyto dva 
obvyklé tvary se lze setkat ještě s tzv. 
porterovkami a pak s raritami jako tře-
ba láhev ve tvaru slzy nebo butylky.

Zvláštní kapitolou je označení lah-
ví. Nejlevnější byly lahve bez označe-
ní. Velmi často se objevovaly v minu-
losti lahve s litým reliéfním nápisem, 
alternativně mohl být nápis leptaný, 
pískovaný, vybroušený, natištěný nebo 
provizorně vyškrábaný. Dnes některé 
pivovary s nástupem nových lahví reli-
éfní nápis nebo značku opět začínají 
používat. Asi nejznámějším příkladem 
je nejnovější láhev piva Pilsner Urquell, 
na které je na zadní straně reliéf brány 
plzeňského pivovaru. Ať už byl nápis 
jakýkoliv, vždy měl odlišit jeden výro-
bek od druhého a případně nabídnout 
zákazníkům pocit exkluzivity. Teprve 
během poslední čtvrtiny 19. století se 
objevily papírové etikety. 

Papírové etikety usnadnily oběh stej-
ných typů lahví – především pivovarům 
s menším výstavem umožnily používat 
láhve z výkupu bez ohledu na to, kdo 
právě tyto vypustil do oběhu. Papírová 
etiketa umožňuje také snadnější změnu 
designu obalu. Etiketa má jednak funk-
ci informativní, ale je i nedílnou sou-
částí vnímání a prezentace značky. 

Současný český pivní trh je nasyce-
ný jak množstvím piva, tak kvalitní-
mi produkty. Marketingoví specialis-
té a obchodníci dobře vědí, že „pou-
há“ kvalita už dávno nestačí a volbu 
spotřebitele do značné míry ovlivňuje 
obal, v tomto případě právě láhev, eti-
keta atd. Řada českých pivovarů proto 
v posledních letech opět zavádí privát-

ní lahve s originálním designem včet-
ně reliéfních prvků, doprovázené ino-
vacemi etiket i přepravek. Přitom nejde 
o záležitost pouze velkých pivovarů, k 
těmto změnám přistupují i někteří 
výrobci střední velikosti. 

PIVNÍ LAHVE
NA CESTÁCH

Standardní vratná pivní láhev se vydá 
na cestu k zákazníkovi cca 25krát. Poté 
se buď už rozbije, nebo bývá natolik 
poškozena, že je recyklována k výrobě 
nového skla. Ročně musí Plzeňský Pra-
zdroj podle odhadů nahradit 48 mili-
onů lahví. Celkový počet lahví použí-
vaných pivovary Plzeňského Prazdroje 
je 140 milionů. Většina z nich zůstá-
vá doma v Česku, jiné se vydávají za 
zákazníkem na dlouhou cestu do jedné 
z 50 zemí světa. Například na pivo Pil-
sner Urquell se používá dohromady 37 
milionů lahví (třetinek i půllitrů). 

Zdají se vám počty milionů lahví pří-
liš abstraktní? Tak jinak – každý den se 
v Česku vypijí bezmála 2 miliony lah-
ví piva z portfolia Plzeňského Prazdro-
je. To znamená, že každou minutu je 
otevřeno v Česku přes 1 300 lahví piva 
Gambrinus, Velkopovický Kozel, Pils-
ner Urquell nebo Radegast. 

Aby bylo možné takové množství pi-
va stočit do lahví a navíc uspokojit i po-
ptávku ze zahraničí, zprovoznil Plzeň-
ský Prazdroj v minulém roce novou stá-
čírnu. Její lahvovací linka má kapacitu 

60 000 lahví za hodinu. Tzn. 103 km 
dlouhou řadu lahví z pivovaru v Plzni 
až k soše sv. Václava na pražském Vác-
lavském náměstí by linka vyrobila za 
26 hodin.

Prameny:
Sbírky Pivovarského muzea v Plzni
Roháč, M.: Roháčův schematismus 
pivovarů a firemních pivovarských lah-
ví Království českého, 2005.

Ing. Jiří Hána, Ph.D.
ředitel a historik

Pivovarského muzea v Plzni

Lahvování piva dříve a dnes

Královský pivovar Krušovice, a.s.       

KRUŠOVICKÉ PIVO
MEZI SUPERZNAČKAMI 

Celosvětová organizace Super-
brands je už 20 let uznávanou auto-
ritou v oblasti brandingu. Její pro-
gram běží ve více než 50 zemích. 
Nezávislá rada Superbrands složená 
z mezinárodních odborníků vybí-
rala v České republice z více než
2 000 značek a mezi 100 nejvý-
značnějších zařadila KRUŠOVICKÉ 
PIVO s oprávněním používat ozna-
čení SUPERBRAND 2006.

Podle kritérií si superznačka KRU-
ŠOVICKÉ PIVO „vybudovala ve svém 
oboru tu nejlepší pověst a v porovnání 
s jinými značkami nabízí svým zákaz-
níkům výrazné emocionální a hmotné 
výhody, které zákazníci žádají, chtějí
a oceňují.

Jak chápou někteří významní čeští 
a slovenští porotci Superbrands toto 
prestižní ocenění?

Zdeněk Vilímek, Public Affairs and 
Communications Director, Coca Cola: 
Superznačka je univerzální a překlenu-
je hranice mezi lidmi a zeměmi.

Pavol Lančarič, CEO Orange Slo-
vensko: Superznačka se chová jako sku-
tečný leader a určuje trendy ve svém 
odvětví.

Michael Friedrich, General Mana-
ger, McDonald‘s, Česká republika: Su-
perbrands reprezentují pevné hodnoty, 
které jim dávají sílu přežít v bouři kon-
kurence. Vlastimil Bradáč,

Královský pivovar Krušovice

Železná Ruda (Klatovsko) (bo) 
– Soukromý podnikatel obnoví 
po 45 letech v rekreačním cen-
tru Železná Ruda výrobu piva. 
Čepovat začne o prvním červen-
covém víkendu. Řekl to Franti-
šek Strnad, majitel hotelů Bel-
veder a Grádl s 200 lůžky, který 
vloží do stavby pivovaru ve skle-
pích hotelu Belveder téměř dva 
milio ny korun. 

„Budeme vařit jedenáctku, dva-
náctku, třináctku, světlou i tmavou, 
podle původních receptů z archivů,“ 
řekl Strnad. Chuť bude mírně uzpů-
sobená současným trendům. Letos 
ho vyrobí 300 až 500 hektolitrů. 

Pivo je určeno pro oba hotely, pě-
tina pro místní „fajnšmekry“ a spe-
ciální pivnice v Klatovech i němec-
kém Zwieselu. V první fázi půjde 
o točené, ale už koncem roku by 

měl majitel nabízet pivo v láhvi. Ga-
rantem výroby bude plzeňský pivo-
varský odborník Josef Krýsl, dlou-
holetý zaměstnanec Plzeňského 
Prazdroje. 

Cena by měla být podle Strnada 
„přístupná“ všem, kolem 20 korun 
za půllitr. „Nebudeme na pivě vydě-
lávat, chceme poskytovat dobré 
služby v hotelích,“ řekl. V ČR je 
zatím málo hotelů, které vaří své 
pivo. Přestavba Belvederu trvala do 
16. dubna. 

Původní pivovar v Železné Rudě 
začal vařit pivo v roce 1787, o 55 
let dříve než plzeňský pivovar. Po-
slední várku zlatavého moku uvařil 
v červenci 1962 sládek Josef Plev-
ka, spolumajitel soukromého pivo-
varu Chodovar v Chodové Plané na 
Tachovsku. Ten ještě o rok dříve vy-
robil v Železné Rudě 10 000 hl pi-
va, poté byl pivovar srovnán se ze-

mí. „Hlavně díky panu Plevkovi 
jsme výrobu obnovili,“ uvedl ho-
teliér. 

Železnorudský hotel Grádl zpro-
voznil už před dvěma lety pivovar-
ské muzeum, otevřené každé odpo-
ledne, kromě víkendu. V muzeu 
s výstavní plochou 100 metrů čtve-
rečních jsou staré lahve, sudy, vině-
ty, ale i strašidelná knajpa se skřít-
ky. Hodláme ho rozšířit, dodal Str-
nad. 

Kromě většího Chodovaru, kte-
rý produkuje ročně 80 000 hl piva, 
funguje v Plzeňském kraji od roku 
2001 restaurační minipivovar U ry-
tíře Lochoty v Plzni na sídlišti Lo-
chotín. Dalším je Restaurace-Pivo-
var Modrá hvězda v nedalekých 
Dobřanech. Od loňského roku vy-
rábí také minipivovar v Koutu na 
Šumavě na Domažlicku, kde také 
vzniká hospoda.

Železná Ruda bude mít po 45 letech zase své pivo
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1. BOHEMIA SEKT V ROCE 2006

Společnost BOHEMIA SEKT si 
obratem téměř 1,6 miliardy Kč, což 
představuje meziroční nárůst o více 
než 8 %, upevnila svoji pozici na 
trhu vín a alkoholických nápojů 
České republiky. Meziroční nárůst 
objemu prodeje sektů o 2 % dále 
podtrhuje úspěšný vývoj celé sku-
piny BOHEMIA SEKT v roce 2006.

 
�  Celkový prodej za rok 2006, 29 mili-

onů láhví sektů, vín a lihovin, tedy 
přibližně stejně jako v roce 2005. 
Vzrostl však podíl značkových pro-
duktů při očekávaném a plánova-
ném poklesu prodeje stolních vín 
v nápojových kartonech. Meziroč-
ní nárůst pak zaznamenaly všechny 
prémiové kategorie výrobků.

�  BOHEMIA SEKT investovala 
v roce 2006 více než 50 mil. Kč, pře-
devším do technologií na zpracová-
ní hroznů a výrobu vína, do moder-
nizace stáčecích linek, modernizace 
budov, do výsadby a restrukturaliza-
ce vinic a do snížení zátěže výroby 
na životní prostředí (snížení spotře-
by energií).

�  Za rok 2006 dosáhla BOHEMIA 
SEKT čistého zisku v úrovni 112 
mil. Kč (za rok 2005–96 mil. Kč), 
jako uskupení pak konsolidovaného 
čistého zisku 113 mil. Kč.

�  Účetní závěrku za rok 2006 a návrh 
na rozdělení zisku musí schválit val-
ná hromada společnosti. Za rok 
2005 dividendy vypláceny nebyly, 
nerozdělený zisk byl použit na další 
rozvoj a posílení postavení společ-
nosti na trhu.

�  Hospodářské výsledky dosažené 
za rok 2006 jsou nejlepšími v celé 
historii společnosti BOHEMIA 
SEKT.

�  V uskupení BOHEMIA SEKT pra-
cuje 300 zaměstnanců.

BOHEMIA SEKT je největším 
a nejsilnějším vinohradnicko-vinař-
ským podnikem v České republice 
a má postavení největšího dodavate-
le alkoholických nápojů na tuzemský 
trh. 

Vhodnou kombinací vlastních zna-
ček vín a lihovin a importovaných 
značkových produktů, zkvalitňováním 
služeb, zdokonalováním zákaznického 
servisu a logistiky trvale posiluje svůj 
dominantní prodejně-distribuční sys-
tém na trhu vín v ČR. Vedle své tra-
diční a proslulé značky Bohemia Sekt 
nabízí vína značek Víno Mikulov, Cha-
teau Mikulov, Habánské sklepy, Vinař-
ství Pavlov a Chateau Bzenec. K posíle-
ní pozice BOHEMIA SEKT jako kom-
plexního dodavatele alkoholických 
nápojů přispívají také vlastní lihovi-
nové značky Pražská vodka, Nordic 

BOHEMIA SEKT vloni s obratem 1,6 mld. Kč, o 8 % meziročně více

Ice, Dynybyl a Fernet Black Widow, 
i výhradní zastoupení renomovaných 
produktů Cinzano, Campari a Wod-
ka Gorbatschow. BOHEMIA SEKT 
je tak největším výrobcem šumivých 
vín (s tržním podílem větším než 75 
%), nejvýznamnějším výrobcem klid-
ných vín a šestým největším produ-
centem lihovin. V soutěži Českých 
100 nejlepších organizovaném společ-
ností Comenius, Panevropskou společ-
ností pro kulturu, vzdělání a vědecko-
technickou spolupráci, se společnost 
BOHEMIA SEKT umístila v roce 
2006 na 17. místě, tj. nejvýše v dosa-
vadní historii soutěže. 

2. PRODEJ V ROCE 2006
„Loňský rok potvrdil trend zvyšují-

cího se zájmu spotřebitelů o prémio-
vé značky sektů. Patří k nim zejména 
sekty vyráběné klasickou technologií –
kvašením v láhvi Bohemia Sekt Presti-
ge, Chateau Radyně, Chateau Bzenec 
a další. V této kategorii jsme zazna-
menali třiadvacetiprocentní meziroč-

ní nárůst prodeje. Velmi úspěšné byly 
ale také tradiční značky Bohemia Sekt 
a Bohemia Regia,“ komentuje situa-
ci předseda představenstva a generál-
ní ředitel společnosti Ing. Josef Voz-
decký.

Firmě se podařilo zvýšit objem pro-
deje klidných prémiových vín do gas-
tronomie o 28 %, odbyt jakostních 
odrůdových vín značek Víno Miku-
lov, Habánské sklepy a Chateau Bze-
nec vzrostl meziročně o 3 %. Desetipro-
centní vzestup prodeje zaznamenaly 
vermuty značky CINZANO, dvaceti-
procentní zvýšení také hořký bylinný 
likér CAMPARI. V kategorii lihovin se 
podařilo ve srovnatelném období čer-
ven až prosinec 2005 a červen až pro-
sinec 2006 dosáhnout nárůstu obratu 
o více než 7 %.

3. ROSTE ODBORNÝ
A SPOLEČENSKÝ KREDIT 

BOHEMIA SEKT
Kvalitu produkce ověřuje BOHE-

MIA SEKT účastí na mezinárodních 
přehlídkách vín a destilátů. V loň-
ském roce si z nich odvezla sedm 
nejvyšších ocenění. Například zla-
tou medaili za Bohemia Sekt Presti-
ge brut ze špičkové soutěže vín Con-
cours Mondial de Bruxelles v Belgii 
(účast 5 440 vín z celého světa). Se 
svými sekty uspěla firma loni rovněž 

na největší francouzské soutěži vín 
Challenge International du Vin, také 
na slovinské soutěži Vino Ljubljana 
(padesátý druhý ročník, pořádaný 
pod patronací Mezinárodní organiza-
ci pro víno a révu v Paříži, Meziná-
rodní unii enologů a Světovou federa-
cí mezinárodních soutěží vín a desti-
látů v Montrealu). 

BOHEMIA SEKT si odváží pravidel-
ně řadu ocenění také z domácích pře-
hlídek, jakými jsou například Grand 
Prix Vinex, Sommelierská pečeť, Val-
tické vinné trhy a jiné. V Salonu vína 
České republiky má skupina zařaze-
no devět položek ze 100 nejlepších vín 
ČR. 

V letošním roce přivezla BOHEMIA 
SEKT z prestižní výstavy vín Vinita-
ly jednu stříbrnou medaili, z Paříže 
z výstavy vín Challenge International 
du Vin dokonce dvě stříbné a na sou-
těži růžových vín Jarovín 2007 získala 
titul „Nejlepší kolekce vín”.

Svoje produkty letos prezentovala 
na mezinárodním veletrhu ProWein
v Düsseldorfu a na Národní výstavě 
ČR v Kuala Lumpur v Malajsii. 

Uskupení BOHEMIA SEKT získá-
vá ocenění nejen za svoje produkty, ale 
také za svoji společenskou angažova-
nost. 

Hana Karnoldová,
BOHEMIA SEKT a. s. 

Valtice (Břeclavsko) (bo) – Ve Val-
ticích skončila třídenní degustace 
834 vzorků největší vinařské pře-
hlídky v Česku – Valtických vinných 
trhů. Soutěž má letos dva šampio-
ny, mezi bílými víny zvítězil Sauvi-
gnon od firmy Čebav z Rakvic na 
Břeclavsku, jako nejlepší červené 
víno rozhodčí označili Cabernet Sau-
vignon od Libora Veverky z Čejkovic 
na Hodonínsku. Dvoudenní Valtické 
vinné trhy začínají 11. května. 

Zatímco v minulosti hrála prim vína 
jakostní a odrůdová, v letošní listině 
přihlášených vzorků měla většinu vína 
s přívlastkem. „Bylo jich vůbec nejvíc v 
celé historii přehlídky. Na kvalitě vín se 
podepsalo především vydařené počasí 
na podzim minulého roku. Většina vín 
měla díky němu výrazné množství zbyt-
kového cukru,“ řekl jeden z pořadatelů 
výstavy Osička. Teplé počasí se projevi-
lo nejvíce u červených vín, jejich obli-
ba v Česku neustále roste a tvoří až 50 

procent nově vysazených vinic. Pořada-
telé se proto rozhodli pro červená vína 
vypsat poprvé zvláštní kategorii. Dal-
ším trendem letošních vinných trhů je 
větší podíl růžových vín a směsí odrůd 
– takzvaných cuveé. Vloni získal titul 
šampiona cuveé Zweigeltrebe a Caber-
net Sauvignon, ročník 2003 vinaře 
Karla Neustifera z Poysdorfu. Šampio-
nem se tak poprvé v historii přehlídky 
stal Rakušan. 

Na konci 90. let zaujímaly vinice 
v Česku zhruba 11 500 hektarů. Loni 
už ale kolem 19 000, z nichž většina pa-
tří do vinařské oblasti Morava. Domácí 
produkce vína tak po dozrání nových vi-
nic vzroste ze současných 570 000 hek-
tolitrů ročně během několika let až na 
700 000 až 800 000 hektolitrů ročně. Ví-
nu se v Česku daří, jeho spotřeba v po-
sledních letech stoupá. Zatímco v roce 
1993 byla průměrně 12 litrů vína na oso-
bu ročně, nyní se pohybuje kolem 17 lit-
rů. I tak ale Česko zaostává za Evropou, 
kde se průměr pohybuje od 25 do 32 litrů.

Vítězná vína Litoměřická vína prý obstojí 
Litoměřice (bo) – Všechna 

česká vína oceněná na letošním 
ročníku výstavy Vinařské Litomě-
řice mají šanci uspět i ve svě-
tové konkurenci. Kvalita čes-
kých a moravských vín totiž kaž-
dým rokem stoupá. Při zahájení 
největší výstavy vína v Čechách 
se na tom shodli předseda Sva-
zu vinařů ČR Jiří Sedlo a před-
seda Cechu českých vinařů Ji-
ří Čábelka.

 
Podle Sedla je možné růst kvali-

ty českých a moravských vín pozo-
rovat v posledních třech letech, kdy 
vyhrávají na mnoha evropských sou-
těžích. Vína z Česka jsou ve srovná-
ní s mnoha zahraničními velmi spe-
cifická. Podle odborníků za to mů-
že různorodost odrůd, které se zde 
pěstují, ale i klimatické podmínky. 
Každý ročník je díky nim jiný. Na-
opak mnohá zahraniční vína ma-

jí unifikovanou chuť a jsou každý 
rok stejná. 

V České republice podle Antoní-
na Králíčka z ministerstva zeměděl-
ství spotřeba vína velmi rychle roste. 
V 90. letech Češi vypili za rok 12 li-
trů vína na osobu, nyní je spotřeba 
o pět litrů vyšší. Ještě v roce 2000 
polovina vypitého vína pocházela 
z Čech, nyní je to 30 procent. Králí-
ček dodal, že je to dobrý trend. Čeští 
vinaři totiž tuzemskou spotřebu vína 
nejsou schopni pokrýt. Kvalitní čes-
ké víno tak podle Králíčka získává 
u konzumentů na prestiži. 

Ředitel Vinařských Litoměřic Pa-
vel Kacerovský řekl, že výstava se 
snaží propagovat především víno 
z české vinařské oblasti, i když mno-
ho z 396 vín, která letos soutěžila, 
pochází z Moravy. Zahraniční vina-
ři přihlásili 46 vzorků, letos poprvé 
soutěžili ve vlastní kategorii. 

Nejlepším vínem z Čech se letos 

stalo Rulandské modré výběr z hroz-
nů košer ročník 2003 z Vinařství 
Chrámce na Mostecku. Majitel vinař-
ství Ivan Váňa tvrdí, že je to mimo-
řádný úspěch, protože v Česku čer-
vené víno jen málokdy porazí vína 
bílá. Rok 2003 byl podle něho velmi 
kvalitní i na severu Čech, ale dobré 
jsou i další poslední ročníky. Globál-
ní oteplování, které mnohé lidi straší, 
podle Váni vínu z Čech na opak vel-
mi prospívá. 

V Čechách se nyní víno pěstuje 
na zhruba 713 hektarech vinic. V li-
toměřické oblasti jich je 281 hektarů, 
vinařstvím se tam zabývá 59 registro-
vaných vinařů. Historie vinařství má 
na Litoměřicku dlouhou tradici, pí-
semné zmínky o pěstování vína jsou 
staré 950 let. Za dob Karla IV. se na 
Litoměřicku víno pěstovalo na 700 
hektarech, tedy takové rozloze, ja-
kou zhruba dnes zabírají všechny vi-
nice Čech.
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Dne 24. 4. 2007 získala fi rma
Jan Pondělík  – pekařství a cukrářství Dvorec s. r. o. 

značku Klasa, na výrobek

Linecké třené s džemem – ovocná směs.
Ocenění převzal jednatel fi rmy

pan Pavel Pondělík
v Obecním domě v Praze

z rukou ministra zemědělství. 

PRONÁJEM
DOMKU V TÁBOŘE

Třebízského ul.

s bytem 3+1 (80 m2)
a dalšími prostory (cca 130 m2)

– celé využitelné
jako kanceláře,

popř. skladové prostory

VHODNÉ PRO PODNIKÁNÍ

TEL: 381 253 796
Mobil: 607 512 909

Josef Rýdl, spol. s r. o., Lázně Bělohrad
V roce 1991 Josef Rýdl založil živnost pekař-cukrář. Po přebu-

dování starého domu na pokraji centra městečka zde od 16. 12. 
1991 provozuje pekárenskou činnost.

Dnes fi rma vyrábí převážně ručním způsobem asi třicet dru-
hů pečiva od housek, rohlíků, vek, koláčů, vánoček přes cereál-

ní pečivo až po preclíky. Výrobky jsou rozváženy třemi auty do 
zhruba 120 prodejen po celém širším regionu. Preclíky dealeři 
distribuují téměř po celé republice. 

Zboží je též prodáváno ve vlastní prodejně, která je dnes 
vyhledávaným obchůdkem místních občanů i lázeňských hos-

tů. Vše se peče na pecích König-Roto Passat řízených počítačem 
a na chléb má fi rma sázecí pec Kornfeil.

Firma je spíše rodinného charakteru a na provozu celé pekár-
ny se podílí téměř třicet zaměstnanců.

Tel./fax: 493 792 573, e-mail: josef.rydl@worldonline.cz

Akreditovaná laboratoř pro výrobní, obchodní i kontrolní sektor, 
pro exportéry a importéry

Mezilaboratorní mikrobiologické testy pro potravináře

Školení laborantek pro mikrobiologii
a odbornou chemii včetně metrologie,

Školení senzorického hodnocení a školení sýrařů

Spolehlivé mlékařské kultury pro průmysl 
i drobné výrobce 

Mikrobitesty pro stanovení kontaminace prostředí,
vody, obalů a potravin

Antibiotesty pro stanovení antibiotik a inhibičních látek

Fosfatesty pro průkaz pasterace mléka
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Mezinárodní veletrh vín Vinitaly 
2007, jehož 41. ročník se letos ko-
nal v italské Veroně od 29. břez-
na do 2. dubna, přinesl českým 
a moravským vinařům další prestiž-
ní ocenění.

V mezinárodní soutěži Internatio-
nal Wine Competiton 2007, která se 
tento rok konala v rámci veletrhu již 
po patnácté, usilovalo o vítězství 3 474 
vín. Mezi nimi bylo také 49 soutěž-
ních vzorků z České republiky. Odbor-
ná porota, složená ze 105 degustátorů, 
po dobu pěti dnů pečlivě vybírala vítě-

ze ceny Premio Speciale Vinitaly 2007, 
jíž může získat jen jediný výrobce, kte-
rý získal alespoň 3 diplomy Gran Men-
zione a v součtu dosažených ocenění 
byl nejúspěšnější ze všech soutěžících 
té které země. Přestože konkurence by-
la vysoká, porota se rozhodla udělit tu-
to cenu Moravským vinařským závo-
dům Bzenec. Kvalitní moravská vína 
se tak ocitla ve společnosti vín z vyhlá-
šených vinařských velmocí, jakými jsou 
například Austrálie, Itálie, Chile, Fran-
cie, Španělsko, Německo či Itálie. Ne-
byla to samozřejmě jediná cena, kterou 
mohla vína získat. Ale i v ostatních ka-

Čeští vinaři sklidili úspěchy na Vinitaly 2007
tegoriích si čeští a moravští vinaři ved-
li dobře. Na přední pozici Velké zlaté 
medaile dosáhlo ve skupině růžových 
vín Rulandské modré, pozdní sběr ro-
sé 2006 z Moravských vinařských závo-
dů Bzenec. Stříbrnou medailí byl ověn-
čen Cabernet Sauvignon, pozdní sběr 
rosé, 2006 od společnosti Víno Miku-
lov, spol. s r. o. V kategorii šumivých 
vín bodoval Bohemia sekt Prestige brut 
2004 společnosti Bohemia Sekt, a. s., 
který získal diplom Gran menzione. 
Tímto diplomem bylo rovněž oceně-
no dalších jedenáct vín České repub-
liky, což jen potvrzuje fakt, že tuzem-
ská vína získala v posledních letech na 
kvalitě. Více informací na www.vinita-
ly.com.

 
DIPLOM GRAN MENZIONE 
ZÍSKALA TATO VÍNA Z ČR:

Kategorie „Tichá vína
s označením místa původu (DIG)“

– skupina „bílá vína“
Müller Thurgau, pozdní sběr 2006

(Víno Mikulov, spol. s r. o.)
Muškát moravský, pozdní sběr 2005 

(Sonberk, a. s.)
Cuvée „Cygnus“ 2005 – Ryzlink 

rýnský, Sauvignon Blanc, Chardonnay
(Nové vinařství, a. s. – Měřín)

Cuvée „Gabriel“ 2005 – Rulandské 
šedé, Chardonnay

(Nové vinařství, a. s. – Měřín)
Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2005

(Spielberg CZ, s. r. o. – Archlebov)

Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2005
(Vinařství Mikrosvín Mikulov, a. s.)

„Ego No. 69“ Ryzlink vlašský,
výběr z hroznů 2005

(Moravské vinařské závody
Bzenec, s. r. o.)

Ego No. 76“ Sylvánské zelené, 
Veltlínské zelené, pozdní sběr 2005

(Moravské vinařské závody
Bzenec, s. r. o.)

Cuvée „Tòno“ 2006 Tramín červený
(Nové vinařství, a. s. – Měřín)

 „Ego No. 72“ Veltlínské zelené, pozdní 
sběr 2005 (Moravské vinařské závody 

Bzenec, s. r. o.)

Kategorie „Tichá vína
s označením místa původu (DIG)“

– skupina „bílá vína
vyrobená metodou barrique“

Rulandské bílé, pozdní sběr 2005
(Spielberg CZ, s. r. o. – Archlebov)

Kategorie „Další šumivá vína“
– skupina „šumivá vína

kvašená v láhvi“
Bohemia Sekt Prestige brut 2004

(Bohemia Sekt, a. s.)

Tereza Doležalová
OMNIMEDIA s. r. o.

Vinitaly 2007 - degustaceVinitaly 2007 - ochutnávky

Mluvčí SOS Ivana Picková řek-
la, že dobrovolníci v Praze, Čes-
kých Budějovicích, Brně, Olomouci, 
Karviné a Bohumíně letos v březnu 

navštívili 26 obchodů i tržišť a u 11 
druhů prodávaného ovoce a zeleni-
ny se zaměřili na povinnost prodá-
vajících uvádět zemi jeho původu 

a na jakost ovoce a zeleniny. „Nej-
častějšími prohřešky, které zjisti-
li dobrovolníci SOS, bylo neuvádě-
ní země původu. Nejvíce se s tímto
nešvarem setkali na tržištích v Brně 
na Zelném trhu, v Olomouci a Bohu-
míně, kde se prodávaly v době prů-
zkumu stejné druhy ovoce a zeleniny 
z dovozu jako na jiných prodejních 
místech,“ uvedla Picková. V tržni-

cích se aktivisté SOS podle Picko-
vé setkali také s nekvalitním zbožím. 
Objevili například nahnilé banány či 
měkkou cibuli. Někteří trhovci navíc 
neuváděli jakost nabízeného ovoce 
a zeleniny či cenu nabízeného zboží. 
Například na Moravě nebyla uvádě-
na země původu především u bram-
bor. 

„Ovšem největší problémy byly 

s jakostí. Mnohdy deklarovaná kva-
litativní třída neodpovídala skuteč-
nosti. Velké problémy byly hlavně 
s rajčaty, petrželí, bramborami, ale 
i s hruškami a pomeranči,“ upozor-
nila Picková. 

V dalších menších i větších obcho-
dech SOS podle Pickové sice zjistilo 
také neuvádění země původu, ne ale 
tak často jako na tržnicích.

U ovoce a zeleniny trhovci často neuvádějí zemi původu 
PRAHA (bo) – Prodejci na tržnicích podle Sdružení obrany spotřebite-

lů (SOS) často nedodržují své povinnosti a u nabízeného ovoce a zeleniny 
neuvádějí zemi původu. SOS s poukazem na výsledky vlastního průzkumu 
tvrdí, že na tržnicích je také sporná kvalita nabízeného ovoce a zeleniny. 
Lepší situace je podle SOS v kamenných obchodech.

Zásada (Jablonecko) (bo) – Poptávka zákazníků byla jedním z důvodů, proč se 
tradiční výrobce speciálních lahví a dárkových předmětů Style Bohemia v Zásadě 
na Jablonecku zaměřil na výrobu lihovin. V posledních třech letech se proto v sídle 
firmy už sklo vůbec nevyrábí a Style Bohemia investoval desítky milionů korun do 
vybudování moderního lihovaru, který ročně zpracovává kolem 150 tun ovoce. Řekl 
to jednatel společnosti Martin Balatka. 

Společnost Style Bohemia zahájila 
v roce 1994 činnost právě výrobou skle-
něných originálních dekoračních a nápo-
jových stolních souprav a reklamních 
předmětů. Nejde přitom jen o lahve 
a skleničky, ale také o kombinaci skleně-
ných nádob nejčastěji s dřevěnými hrač-
kami, které však nejsou určeny pro děti. 
„Stále častěji zákazníci požadovali, aby 
naše cisterny a lahve byly naplněné,“ řekl 
Balatka. Sklo tak už dnes pro firmu vyrá-
bějí externí partneři a sama se zaměřila 
právě na lihoviny a balení. 

K vybudování lihovaru se vedení podle 
Balatky inspirovalo při cestách po západ-
ní Evropě. „Tam jsme také nakoupili tech-
nologii a naučili se ovoce na destiláty 
zpracovávat,“ vysvětlil. Dnes firma vyrá-
bí ovocné pálenky s obsahem 42 procent 
alkoholu a také speciální likér a medo-
vinu, které nesou jméno slavné postavy 
Jizerských hor – léčitele Eleazara Kittela. 
Podnik zaměstnává 12 stálých pracovníků 
a v sezoně sběru ovoce další čtyři až pět 

lidí, kteří třídí, myjí a připravují ovoce.
„Naše destiláty jsou vyrobeny pou-

ze z ovoce a nejsou doplněné lihem, na 
tom si velmi zakládáme,“ řekl Balatka. 
Přiznal ale, že má firma obavy, zda bude 
moci i v budoucnu používat své názvy 
Dobrá slivovice, Dobrá meruňkovice či 
Dobrá hruškovice. Při projednávání naří-
zení Evropské unie o označování alko-
holických nápojů totiž z definice české 
slivovice vypadla klíčová věta. Ta říká, že 
název slivovice je možné používat neje-
nom pro alkohol na bázi lihu, ale i pro 
alkohol na bázi ovoce. 

Malá soukromá firma v současné době 
hospodaří podle Balatky s ročním obra-
tem kolem 50 milionů korun. V budouc-
nu počítá s postupným rozšiřováním 
výroby. Technologie je totiž schopna 
zpracovat až 3 000 tun ovoce, to je dva-
cetinásobek dnešní výroby. Style Bohe-
mia zpracovává ovoce hlavně od pěstitelů 
z oblasti Českého ráje, od loňského roku 
také nabízí výrobu destilátů přímo pěsti-
telům z jejich přebytků.

Style Bohemia
v Zásadě na Jablonecku

se zaměřila na výrobu lihovin
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Brusel (bo) – Chyba jednoho z výbo-
rů Evropského parlamentu, která mohla 
ohrozit tradiční název slivovice, bude zřej-
mě napravena, informovali europoslan-
ci Jan Březina a Horst Schnellhardt. Při 
březnovém jednání o nařízení, které ozna-
čuje alkoholické nápoje, zmizela z defi-
nice české slivovice nedopatřením věta, 
že tradiční název je možné používat nejen 
pro alkohol na bázi lihu, ale i pro alkohol 
na bázi ovoce. 

Březina na problém upozornil již po proble-
matickém hlasování výboru. Oznámil však spo-
lu se Schnellhardtem, který je za celou věc ve 
výboru pro životní prostředí zodpovědný, že 
se podařilo dosáhnout dohody, která by měla 
k napravení chyby vést. Mělo by se to navíc 
podařit bez jakýchkoli problémů a oprava defi-
nice by měla být jen technickou záležitostí. 
„Nebude třeba žádných speciálních politických 
vyjednávání a souhlasu Evropské komise nebo 
Rady Evropské unie,“ uvedli oba muži ve společ-
ném prohlášení. Zřejmě nic tak nebrání tomu, 
aby bylo nařízení označující alkoholické nápo-
je schváleno již v květnu na plenárním zasedání 
ve Štrasburku a zaručovalo dostatečnou ochra-
nu názvu slivovice.

Název slivovice
nebude zřejmě ohrožen

Varšava (bo) – Stále více polských potra-
vinářských a zemědělských výrobků chce 
získat evropskou ochrannou známku. Prv-
ní v Polsku, kdo má šanci obdržet od EU 
ochranné označení původu, bude zřejmě 
podhalańská bryndza. Úsilí vynaložené na 
získání polské a posléze unijní registrace 
se podle výrobců vyplatí, znamená rekla-
mu a jednodušší válku s podvrhy tradič-
ních produktů. 

Evropská komise dostala doposud 19 žádostí 
o registraci z Polska. Polské ministerstvo země-
dělství jich má na seznamu podle Dariusze Go-
szczyńského z ministerstva více než 300. A bu-
de jich zřejmě ještě přibývat, protože roste po-
ptávka po místních specialitách, zájem mají už 
i velké obchodní sítě. 

Podle evropských pravidel musí každý výrob-
ce, který touží pro svůj produkt získat ochran-
nou známku, podat žádost nejprve k příslušné-
mu úřadu ve své domovské zemi. Pokud ten roz-
hodne, že produkt má „kvalitu, vlastnosti nebo 
pověst, které výhradně nebo velkou měrou sou-
visejí s místem produkce“, předá žádost Evrop-
ské komisi. 

Nejvíce tradičních výrobků na seznamu pol-
ského ministerstva zemědělství pochází ze Slez-

ska. V kraji žije pět milionů lidí a region byl 
v minulosti pod vlivem různých kultur, proto 
má tolik specialit. Naopak nejméně jich je z voj-
vodství Dolnoslezského a Mazovského. 

„Těch, kteří by chtěli být na seznamu, je 
mnoho, ale můžeme zapsat jen ty výrobky, kte-
ré jsou vytvořeny podle receptur nezměněných 
nejméně 25 let,“ uvedl Goszczyński. 

O unijní ochranu usiluje například kašubský 
med, svatomartinský rohlík či tradiční ovčí sýr 
oštěpek, který však chce jako svůj výrobek při-
znat také Slovensko. „Byrokracie je namáhavá, 
ale vyplatí se. Ochrana rohlíku pomůže s rekla-
mou Poznaně a Velkopolska. Ulehčí také těž-
kou válku s podvrhy,“ řekl listu Rzeczpospoli-
ta předseda polského cukrářského a pekařské-
ho svazu Wojciech Zdrojowy. 

Češi jsou v žádostech o unijní ochranu rych-
lejší než Poláci. V oficiálním seznamu registro-
vaných produktů byly nedávno nově zapsány 
i štramberské uši, pohořelický kapr a žatecký 
chmel. 

První tři registrace ČR získala už ve chvíli, 
kdy do Evropské unie vstoupila. Zápis budějo-
vického piva, budějovického měšťanského varu 
a českobudějovického piva si totiž Češi jako je-
diní z nováčků vymínili už v přístupové smlou-
vě k EU.

Na pozvání maďarské vlády se 
vydalo několik novinářů z České 
republiky do této země sousedů. 
Byli jsme při tom a z cest nabízí-
me několik postřehů o maďarském 
venkově, nabídce místních specia-
lit a táhlu turistiky. Jsou jím míst-
ní termální prameny, dobré salá-
my nejen proslavené značky Herz 
a také vína a z pálenek především 
hruškovice.

 
Maďaři se rozhodli, že svou zemi 

nabídnou turistům pestrostí barev. 
Za modří se skrývají termální prame-
ny a lázně, které mají své jedinečné 
kouzlo. Novináři navštívili sedm tako-
vých míst a pro většinu z nich získal 
Hevíz s krásným termálním jezerem, 

lázeňskou kulturou města a nádherný-
mi parky jedničku. Při projížďce vesni-
cemi byly u každé větší památky krás-
ně zdobené obchůdky paprikovými 
řetězy. Některé z nich se dokonce pří-
mo jmenovaly Paprikové domy a nabí-
zely papriku v prášku, sušené papriko-
vé lusky a papriku v oleji nebo na kyse-
lo v nálevu. Místní hospody zase dávaly 
ochutnat proslavený maďarský perkelt, 
založený na paprice a hovězím mase. 
Ostatně krávy jsou součástí maďar-
ského venkova jako u nás a zvědavě 
si dokáží turisty prohlížet, aniž před 
nimi utíkají. Maso mladých býčků je 
v nabídce obchodů a musím dodat, 
že i v Intersparu, na rozdíl od české-
ho „bratra“, je maso přesně značené 
tak, jak má být. Jeden takový nabíd-

Paprikový dům potkáte na maďarském venkově běžně.

Pozvání do Maďarska

Polští výrobci specialit
žádají o ochranu EU 

I v Intersparu mají hovězí maso přesně označené „od stáje po vidličku“, jak by tomu ostatně mělo být.

V nabídce suvenýrů jsou samozřejmě i míst-
ní salámy Herz.

kový pult jsem vyfotografovala i s tím, 
že tamní hovězí bylo pouze z Maďar-
ska. Rozdíl v opracování masa a plátků 
přitom nebyl od naší produkce žádný, 
a tak čeští řezníci zatím mohou maďar-
ským jen závidět. I salámy, ať v celku 
nebo vakuově balené v plátcích, byly 
s maďarskými národními značkami 
a zahraniční byly v absolutní menši-
ně, a to i v dalších supermarketech sítě 
Penny. Maďaři jsou zřejmě větší nacio-
nalisté, a to jak z řad spotřebitelů, tak 
především manažerů zmíněných řetěz-
ců, kde tuzemská produkce daleko víc 
vévodí než potraviny z dovozu. To je 
patrné na první pohled. 

I ve vínech je především patrná ru-
ka místních producentů a tuzemské 
vinice vroubí celý Balaton. Projížděli 

jsme prakticky celé pobřeží a navštívili 
místní restaurace s ryze domácí kuchy-
ní, říká se jim Czardy. Jiná než maďar-
ská vína se nepodávají a jsou vynikají-
cí. Na závěr se vždy podává hruškovice 
nebo pálenka z různých druhů ovoce. 
Maďaři při tom rádi svá vína předvá-
dějí i v hospodách malými ochutnáv-
kami s výkladem o místních vinicích. 
Rozhodli se ukázat světu svou tradiční 
pohostinnou tvář, daří se jim to a čeští 
návštěvníci maďarských lázní to jistě 
potvrdí. Přes den kúry, navečer pose-
zení v hospůdkách spojených s vinár-
nou anebo přímo vinným sklepem je 
tím nejpříjemnějším vyvrcholením od-
počinkového dne. Doporučuji vyzkou-
šet.

Fota a text Eugenie Línková

Výzkumní pracovníci z Itálie vyvinuli postup 
výroby sladicího přípravku z odpadu po zpra-
cování citrusových plodů. Výsledkem procesu, 
jehož součástí je ošetření odpadu polymerem 
následované ultrafiltací, je čirá, téměř bezbarvá 
tekutina, která vzhledem ke své vysoké sladivosti 
může sloužit jako přírodní sladidlo pro potraviny 
a nápoje. Výsledky studie byly zveřejněny v  časo-
pise LWT – Food Science and Technology.

Autoři pod vedením Emanuely Maccarone 
z Universitŕ degli Studi di Catania získali od míst-
ního zpracovatele citrusových plodů pigmentova-

nou pomerančovou dužinu. Z dužiny pomocí neu-
trálního polystyrén-divinylbenzenového polyme-
ru separovali flavanoly a antokyanové pigmenty. 
Následně z odpadu po extrakci pigmentů odstrani-
li pomocí ultrafiltrace enzymy a mikroorganismy 
a získali mikrobiálně stabilizovaný produkt, který 
obsahoval okolo 250 g/l cukrů (33 procent glukó-
zy, 30 procent fruktózy a 37 procent sacharózy), 
9 g/l kyseliny citronové a 1 g/l pektinů. Koncen-
trát získaný z citrusových zbytků, které by nor-
málně musely být zlikvidovány, je čirá tekutina 
jantarového nádechu téměř bez mikrobů, takže 

ji lze přímo použít ke slazení. V době publiková-
ní článku nebylo známo, zda se na dalším výzku-
mu a vývoji bude podílet nějaký průmyslový part-
ner. Autoři se ve své práci soustředili na analytic-
ký přístup a technické zajištění výroby ve větším 
měřítku nezkoumali. Nicméně i přes to se domní-
vají, že výsledky naznačují možnost získat vysoce 
kvalitní cukrový sirup použitelný jako průmyslo-
vé potravinářské sladidlo. Nejdříve však musí být 
posouzena ekonomika postupu, popřípadě postup  
bude muset být modifikován tak, aby proces byl 
komerčně ziskový. Vždyť i dražší metody, kupří-

kladu extrakce superkritickým oxidem uhličitým, 
mohou vést v extrakční technologii k ekonomicky 
přijatelným průmyslovým aplikacím.

Otázka likvidace odpadů z potravinářské výro-
by se v nedávné minulosti stala velmi aktuálním 
tématem. Evropská unie koncem roku 2005 ozná-
mila, že snížení negativního dopadu potravinář-
ských odpadů na životní prostředí, včetně snížení 
jeho množství na skládkách, bude tvořit význam-
nou část výzkumného projektu zaměřeného na po-
travinářský a nápojový průmysl.

Tatiana Oldřichová, ÚZPI

Odpad ze zpracování citrusů levným zdrojem sladidel
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NOVÉ MAZIVO
S PRODLOUŽENOU 

ŽIVOTNOSTÍ
Přísné hygienické předpisy a tvrdé provozní 

podmínky vyžadují kvalitní maziva. Ochrana těch-
to maziv před znečišťováním, kažením a zapá-
chem způsobenými činností mikroorganismů je 
nutnou podmínkou pro dosažení optimalizace ve 
výkonnosti strojů a výrobních zařízení. Výrobci 
maziv se proto snaží konstruovat své výrobky tak, 
aby vyhovovaly výše zmíněným požadavkům, tj. 
aby byly potravinářské jakosti a aby v nich nemoh-
lo docházet k pomnožování mikroorganismů. 

Společnost Petro-Canada informovala, že její 
nová výrobková linie průmyslových lubrikantů urče-
ných pro potravinářskou výrobu a prodávaných pod 
značkou Purity FG, nyní obsahuje antimikrobiální 
konzervační přípravek Microl. Produktová linie je 
k dispozici ve formě tuhého maziva a hydraulické 
nebo převodovkové kapaliny. Přípravek Microl brá-
ní mikrobiálnímu růstu v mazivu, a tím zabraňu-
je jeho degradaci. Microl je podle tvrzení výrobce 
první a jediné antimikrobiální konzervační činidlo 
v současnosti registrované americkou Agenturou na 
ochranu životního prostředí pro použití v mazivech 
určených pro potravinářskou výrobu. Petro-Cana-
da má svůj Purity FG s Microlem zaregistrovaný 
též u mezinárodní agentury pro tvorbu norem NSF 
International. V současnosti probíhají další registra-
ce v Evropě, Austrálii a Latinské Americe.

Petro-Canada je největším světovým producen-
tem bílého oleje farmaceutické kvality používané-
ho v řadě odvětví potravinářského průmyslu.

ČIPY RFID
V PLASTOVÝCH VÍČKÁCH

Podle zprávy z časopisu Mami Akasaka of 
Tech-On! se dvěma japonským společnostem, 
NEC Corporation a Toyo Seikan Kaisha, Ltd., 
povedlo vyvinout plastový uzávěr, jehož součástí 
je radiofrekvenční tag. Víčko je osazené pasivním 
2,45 GHz čipem RFID s komunikačním rozsa-
hem do 10 cm a mikroanténou. Společnosti uvádě-
jí, že design 2,4 mm velkého čipu ve tvaru motýla 
zabraňuje interferenci radiofrekvenčního signálu 
s vlhkostí uvolňovanou z nápoje. NEC Electronics 
zabývající se vývojem a výrobou elektronických 
zařízení vyvinula čip, Toyo Seikan Kaisha speci-
alizující se na výrobu obalů se podílela na vývoji 
plastového víčka.

Časopis Tech On! uvádí, že se započetím maso-
vé výroby nových typů lahvových víček v závo-
dech Japan Crown Cork Co., Ltd. se počítá v roce 
2008 a že výrobci nápojů budou moci své výrob-
ní zařízení bez úpravy používat i poté, co přejdou 
na nový typ uzávěrů. V současnosti Tokyo Seikan 
a NEC zkoumají též možnost zabudování RFID 
čipů do kovových plechovek, plastových nádob, 
skleněných lahví a papírových obalů.

Technologie RFID nabízí prostředky umožňu-
jící vysledování individuálních produktů napříč 
výrobně distribučním řetězcem. Až doposud však 
vysoká cena čipů, značná míra chybného čtení 
informací na čipu uložených a obavy z možného 
zásahu do soukromí brzdily používaní této tech-
nologie ve větším měřítku. Technologii RFID lze 
též použít k vystopování individuálních složek 
výrobku a ke sledování spotřebitelských preferen-
cí a sestavování vzorců spotřebitelského chování.

VODNÍ MELOUN – NOVÝ 
ZDROJ AMINOKYSELIN
Šťáva z vodního melounu by mohla být no-

vým zdrojem esenciální aminokyseliny argininu, 
protože je bohatá na jeho metabolický prekurzor
L-citrulin. Arginin je zase prekurzorem oxidu 
dusičného, který, jak bylo prokázáno, snižuje krev-
ní tlak, snižuje srážení krve a chrání před infark-
tem a mrtvicí. Pracovníci z ARS, Texas A&M 
University, the University of Nevada a Oklahoma 
State University v článku z březnového čísla časo-
pisu Nutrition informovali, že u probandů po tří-
týdenní každodenní konzumaci melounové šťávy 
po každém jídle stoupla hladina krevního argini-
nu o 22 procent. Některé studie uváděly, že orální 
příjem argininu byl u pacientů doprovázený nau-
seou, gastrointestinálními obtížemi a průjmem. 
Řešením tohoto závažného problému by moh-
lo být perorální podávání L-citrulinu. L-citrulin 
je neutrální aminokyselina, z hlediska buněčné-
ho transportu není tedy kompetitivní s ostatními 
esenciálními aminokyselinami. Konverze L-citru-
linu na arginin vyžaduje amonium. To znamená, 
že tato aminokyselina může být užitečná pro paci-
enty se zvýšenou hladinou amonných iontů, s pro-
blémy s transportem argininu anebo se zvýšenou 
degradací argininu ve střevním traktu, k němuž 

dochází u osob s infekčním onemocněním anebo 
u lidí vystavených stresu.

V intervenčních testech bylo skupinám zdra-
vých lidí podáváno denně 0, 780 nebo 1560 gramů 
melounové šťávy, čili 0, 1 nebo 2 gramy L-citrulinu. 
Testy trvaly tři týdny. Po jejich provedení se zjisti-
lo, že u probandů se hladina krevního argininu zvý-
šila v závislosti na výši denní dávky melounové šťá-
vy, resp. citrulinu, o 11 a 22 procent. Hladina orniti-
nu, tj. produktu katabolismu argininu, se u skupiny 
s vyšší dávkou melounové šťávy též zvýšila, a to o 18 
procent. Koncentrace ostatních aminokyselin v krvi 
(esenciálních i neesenciálních) nebyla konzumací 
melounové šťávy ovlivněna. Výsledky tedy ukazují, 
že dávky citrulinu z melounové šťávy nemají na cel-
kovou vyváženost aminokyselin v lidském organis-
mu škodlivý účinek a že citrulin z melounové šťávy je 
efektivně konvertován na arginin. Melounová šťáva 
má tedy schopnost se do určité míry podílet na regu-
laci metabolismu energetických substrátů a zlepšo-
vat kardiovaskulární a imunologické funkce lidské-
ho organismu.Vodní meloun je totiž i bohatým zdro-
jem lykopenu – karotenoidu s významnou antioxi-
dační aktivitou.

SUCHÁ STERILIZACE 
OBALŮ PRO ASEPTICKÉ 

PLNĚNÍ
Německá společnost Krones vyvinula nový po-

stup na sterilizaci obalů pro aseptické plnění na 
teplo citlivých nápojů. Nový koncept je určený 
pro plnění ovocných šťáv.

Aseptické plnění vyžaduje oddělenou sterilaci 
produktu, lahví či kartonů a jejich uzávěrů. Steri-
lovaný produkt je poté balen v uzavřeném steril-
ním prostředí a obal uzavřen za aseptických pod-
mínek. Aseptické plnění se stalo velmi oblíbenou 
metodou prodloužení trvanlivosti výrobku. Umož-
ňuje výrobci konsolidovat výrobní operace a rozší-
řit distribuční řetězec.

Nový postup společnosti Krones tkví v použi-
tí peroxidu vodíku v kombinaci se suchou sterila-
cí. Jednou z předností suché sterilace je význam-
ně nižší spotřeba vody. Jelikož láhve ani uzávěry 
nemusejí při této metodě být omyty sterilní vodou, 
je odpadní vody taktéž mnohem méně. 

Peroxid vodíku lze ke sterilaci obalového mate-
riálu použít buď v tekuté formě, anebo, což je 
mnohem běžnější, ve formě páry, která kondenzu-
je na stěnách obalů či uzávěrů. Při druhém postu-
pu, tj. při použití kondenzujících par, je zapotřebí 
vysokých teplot a u materiálů citlivých na teplo, 
kupříkladu PET, může docházet k deformaci lah-
ví. Krones proto použila třetí metodu, tzv. suchou 
sterilaci, což znamená použití horkého vzduchu 
společně s párou peroxidu vodíku. Při této meto-
dě jsou láhve předehřáty na teplotu 50 oC až 60 oC 
a poté je jejich vnitřek sterilován pomocí horkého 
vzduchu obsahujícího páry peroxidu vodíku. Při 
tomto postupu nedojde ke kondenzaci par. Pro-
ces sterilace párou bez její kondenzace je ověřená 
metoda, která se již dlouho používá ve farmaceu-
tickém průmyslu ke sterilizaci prostorů.

Krones představila svoji novou metodu na vý-
stavě Intervitis Interfructa, která se konala od 22. 
do 27. března ve Stuttgartu. 

SABMILLER VYBUDUJE 
V RUSKU NOVÝ PIVOVAR

Mezinárodní pivovarnický koncern SABMiller 
se chystá investovat 170 milionů dolarů (127 mil. 
eur) do výstavby nového pivovaru v Rusku, pro-
tože profituje z tamní poptávky po prémiových 
pivech a jeho současné výrobní kapacity nesta-
čí. Nový pivovar bude vybudovaný v Uljanovsku, 
jenž leží na řece Volze cca 1000 km východně od 
Moskvy. Rusko zůstává i nadále velmi důležitých 
trhem pro mezinárodní pivovarnické společnosti, 
a to i přes nedávné obavy, že původní velmi rychlý 
vzestup prodeje piva v zemi se začal zpomalovat.

Počáteční výrobní kapacita nového závodu, kde 
by se pivo mělo začít vařit v roce 2009, bude 3 
miliony hektolitrů. Společnost uvádí, že ze závo-
du bude snadný přístup k silničním i železniční 
dopravním spojům a rovněž dodavatelé surovin 
budou poblíž, což je v tak rozlehlé zemi, jako je 
Rusko, též velmi důležité. Náklady na dopravu 
surovin a distribuci piva tudíž nebudou neúměr-
ně vysoké.

Uljanovský pivovar bude druhým pivovarem 
SABMilleru v Rusku.  První se nachází jihozápad-
ně od Moskvy a produkuje prémiová piva Zolataja 
Bočka, Miller Genuine Draft a Velkopopovického 
Kozla. V minulých letech zažil SABMiller v sekto-
ru prémiových piv silný růst a zmíněné značky se 
všechny řadí mezi desítku nejprodávanějších piv 
v Rusku. Pro společnost SABMiller Rusko zůstá-
vá i nadále strategickým trhem. Současný podíl 

na tomto trhu činí 6 procent v objemu a vykazu-
je 15procentní průmyslovou ziskovost. V letech 
2005–2006 rostl objem jeho výroby v Rusku o 14 
procent, čili dvakrát více než v tomto období činil 
růst ruského trhu pivem.

NOVÁ METODA CHLAZENÍ
V Norsku v Ústavu pro vědecký a průmyslový 

výzkum (Norský institut pro technologie – SIN-
TEF) byl vyvinut nový způsob uchovávání rybího 
masa, který zaručí prodloužení čerstvosti a záro-
veň se při jeho aplikaci sníží náklady na skladová-
ní a transport ryb. Jedná se o superchlazení, kdy 
jsou ryby či rybí maso zchlazeny na teplotu -1 až 
-2 oC. Je to způsob uchování, jehož výsledkem je 
prodloužení trvanlivosti dosahované zmrazením 
potravin a zároveň udržení čerstvé chutě dosa-
hované při chlazení. Konvenční způsob uchová-
vání čerstvých ryb vyžaduje drcený led, který se 
k výrobkům přidává. Při výrobě ledu dochází ke 
značné spotřebě vody, mimoto při tání ledové drtě 
může dojít ke kontaminaci masa.

Výzkumní pracovníci testovali nový způsob 
uchovávání masa na lososových filetech a na vep-
řovém mase. Zjistili, že superchlazením se pro-
dloužila trvanlivost lososových filetů ve srovnání 
s konvenčním chlazením až o pět dnů a u vepřo-
vých kotlet až na 26 dnů. Vedoucí projektu Anne 
Karin Torstveit Hemmingsenová uvádí, že nová 
technologie je částečně záležitost zmrazení, avšak 
nízký obsah ledu v tkáních zajišťuje, že potravina 
si zachová svoji čerstvou chuť. V důsledku super-
chlazení je též méně pravděpodobné, že během 
výrobních a balicích procesů dojde k dezintegraci 
výrobku. Jestliže je ryba zmrazena pomalu, vytvo-
ří se velké krystaly ledu, které poškodí svalovou 
strukturu. Při superzchlazení těsně pod bod mra-
zu dojde ve tkáních ke zmrazení pouze malé části 
vody. Krystalky ledu se vytvoří v závislosti na typu 
výrobku a na podmínkách, při kterých ke zchlaze-
ní-zmrazení došlo, avšak vždy v menším množství, 
než je kritická hranice pro dezintegraci tkání.

Pracovníci SINTEF použili na superzchlazení 
vzdušné chladicí tunely. Zjistili, že ke zchlazení 
dojde v minutách až hodinách, a to v závislosti na 
objemu výrobků, typu chladicího tunelu a i jiných 
faktorech. V rámci výzkumu se nyní hledají opti-
mální kombinace typu tunelu a vnějších zpraco-
vatelských podmínek pro různé typy potravin 
a výzkumný tým též pracuje na vývoji chladicích 
tunelů pro instalace na rybářských lodích. Spuš-
tění provozu v prvním norském komerčním závo-
dě na superchlazení patřícím společnosti Nortura 
se očekává letos v létě. V rámci projektu byla jako 
náhražka ledu zkoumána solanka. Vědci zjišťova-
li, zda výsledkem superchlazení pomocí solanky 
nebude tvorba menšího množství krystalů vody, 
což by bylo další zlepšení metody. Podstatným 
zjištěním je podle SINTEFu i to, že výrobek si 
uchová svoji trvanlivost déle, jestliže je po super-
zchlazení teplota udržována konstantní, a tudíž se 
po delší dobu nemění struktura krystalů. 

Výzkum technologie chlazení, který probíhá 
již několik let, je financovaný Norskou radou pro 
výzkum a podílí se na něm i průmysl. V následují-
cích pěti letech se bude realizovat další výzkumný 
projekt týkající se superchlazení, na který se vyčle-
něna částka 30 mil. NOK (3,7 mil. eur). Bude to sou-
část většího projektu řešícího problematiku zpraco-
vání potravin a bude na něm participovat SINTEF, 
další výzkumná pracoviště i průmysl. Cílem projektu 
je otevřít norským potravinám další trhy. Řada nor-
ských produktů, zejména čerstvých ryb, se vyváží 
na trhy velmi vzdálené a náklady na transport jsou 
značné. Snížením hmotnosti přepravovaného zboží 
a nákladů na výrobu ledu, stejně jako přeprava větší-
ho objemu ryb na úkor ledové drtě, by učinilo norské 
vývozy konkurenceschopnějšími zejména ve srov-
nání s vývozci, kteří jsou k cílovým trhům geogra-
ficky blíže. Konečným cílem projektu je vyvinout 
technologii, která prodlouží trvanlivost chlazených 
čerstvých potravin ve srovnání se současnými meto-
dami o 100 procent. SINTEF je nezávislá výzkum-
ná instituce, která podporuje rozvoj řady norských 
i zámořských společností. Její hlavní operace pro-
bíhají v Norsku, další zastoupení jsou napříč Evro-
pou a v USA.

NAHRADÍ TSTIX
ČAJOVÉ PYTLÍKY?

Bláznivý nápad ze zámoří, který nemá šanci na 
přežití – to si Britové mysleli, když se před 60 lety 
poprvé ve Velké Británii objevil pytlíkový čaj z USA. 
Nyní, po téměř 100 letech od okamžiku, kdy spatřil 
světlo světa první čajový pytlík, se na scéně objevil 
produkt kombinace australské inovace a německé-
ho technického umu, jenž má ambici být úspěšnou 
alternativou čajového pytlíku pro 21. století.

Jedná se o jednoporcový obal čaje (či kávy) 

Tstix, který vypadá jako o málo širší verze dlou-
hých štíhlých jednoporcových pytlíků cukru, kte-
ré jsou k dispozici v kavárnách či jiných provo-
zovnách veřejného stravování. Tstix je vyrobený 
z materiálu kombinujícího hliník s plastem, tudíž 
je mírně tuhý, a co je podstatné, do tříčtvrtino-
vé délky jsou v něm v úhledných symetrických 
vzorcích stovky mikrootvorů. Obal je potiskova-
telný, takže na něj lze umístit logo výrobce nápo-
je či reklamu. Není na něm visačka, provázek, 
sponka či komplikované instrukce na manipula-
ci (jako je tomu u čajového pytlíku). Při použití 
se neroztrhne a nevysype, po použití neodkapává 
ani nezmění barvu. Plně nahradí lžičku, protože 
slouží jako nástroj na míchání a čaj (nebo káva) je 
v něm v přesně odměřené dávce. Použití je snadné 
– Tstix se vloží do hrnku s vařicí vodou a míchá 
se jím tak dlouho, až čaj (nebo káva) má požado-
vanou „sílu“. V průběhu míchání se rozpouštěná 
káva nebo vylouhovaný extrakt z čaje mikroperfo-
racemi dostává do vody. Poté se Tstix vyhodí.

Tstix poskytuje čaj nebo kávu ve formě, která je 
čistá, vizuálně přitažlivá a individuální – je proto 
vhodný především pro provozovny veřejného stra-
vování (kavárny, hotely, řetězce rychlého občerst-
vení atd.), ale lze jej využít i pro domácnost.

Tstix může sloužit jako obal i pro jiné nápoje. 
Tyto nápoje však musí být schopné balení v suché 
granulované formě anebo být ve tvaru lístků či čás-
tic o velikosti větší než 0,4 mm, což je průměr per-
foračních otvorů. Zároveň se musí jednat o látky 
rozpustné (granulované nápoje) či schopné vylu-
hování (sušené drcené byliny, ovoce). 

Vynálezcem designu Tstixu je Australan Geoff 
Stuart, technologii vytváření mikrootvorů do obalu 
má patentovanou německá firma Schwarze-Auto-
mation. Stuart, který pracoval na designu obalů 
a jejich marketinku pro některé z největších světo-
vých potravinářských společností, kupříkladu Kraft 
Foods a PepsiCo, přišel na tento nápad, když se mu 
náhodou při přípravě čaje roztrhnul čajový pytlík 
a on obsah sroloval jako cigaretu. Stuart se domnívá 
se, že Tstix čajové pytlíky úplně z trhu nevytlačí, ale 
může se stát vhodnou alternativou například pro 
mladé lidi, kteří považují pití čaje a čajové pytlíky za 
něco staromódního. Přední producenti čaje a kávy 
už o tuto novou formu jednoporcového balení pro-
jevili zájem a své výrobní kapacity nabídli i dva 
velcí výrobci obalů, společnosti Alcan a Amcor.

Je tady však ještě jeden problém, který se 
týká životního prostředí a odpadů. Hliník a plast 
použitý k výrobě Tstixu a čirý plastový pytlík, ve 
kterém jsou Tstixy po pěti kusech baleny, nejsou 
příliš v souladu se současným trendem tzv. „zele-
ného obalu“ a snižování množství potravinářské-
ho obalového odpadu. Obrázek Tstixu lze nalézt 
na adrese http://www.tstix.eu/.

ISO SCHVÁLILA TEST NA 
KONTROLU PASTERACE
Mezinárodní organizace pro normalizaci 

(ISO) společně s Mezinárodní mlékařskou fede-
rací (IDF) oficiálně schválily test celosvětově 
používaný ke kontrole správného provedení pas-
terace. Test na bázi alkalické fosfatázy vyvinutý 
americkou firmou Charm Sciences byl organiza-
cí pro normalizaci schválený pro použití v mlé-
kárenském průmyslu. ISO je všeobecně vnímána 
jako garant celosvětově platných norem týkajících 
se bezpečnosti a jakosti potravin. Organizace ve 
svých rozhodnutích při schvalování norem vychá-
zí z odborně oponovaných mezilaboratorních stu-
dií. Fosfatázový test firmy Charm Sciences zná-
mý též pod názvem Charm PasLite byl již uznaný 
americkou organizací Pasteurized Milk Ordinan-
ce a australskými a novozélandskými potravinář-
skými orgány a je považován za standardní meto-
du pro kontrolu bezpečnosti mléčných výrobků. 
Test je popisován jako metoda na bázi enzymatic-
kého fotoaktivačního systému (EPAS), která měří 
enzymatickou aktivitu v mJ/L a k verifikaci účin-
nosti pasterace má stanovenu prahovou hodnotu
350 mJ/L. Z hlediska výsledků je to test nejrych-
lejší, neboť není zapotřebí žádných přípravných 
prací a lze jej použít k hromadnému testování 
vzorků. Výsledky jsou k dispozici do tří minut.

Ujištění, že proces pasterace byl řádně prove-
den, je pro mlékárny nezbytné. Výrobci se potře-
bují přesvědčit, že v konečném výrobku nejsou 
žádné kontaminující mikroorganismy. Nicméně 
někteří tradicionalisti argumentují, že pasterace 
může u některých výrobků zničit chuť a že řada 
speciálních sýrů, kupříkladu Roquefort ve Francii, 
se stále vyrábějí ze syrového mléka.

Studii, na jejímž základě Mezinárodní organi-
zace pro normalizaci uznala test Charm PasLite 
jako mezinárodní normu, byla publikována v časo-
pise Journal of the International AOAC, 89, č. 4 
(2006) a na webových stránkách firmy Charm. 

Tatiana Oldřichová, ÚZPI
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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 – 280,- Kč

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASARevuePOTRAVINÁŘSKÁ

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 144,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 360,- Kč

Potravinářský
zpravodaj

! 296 374 656, 241 445 863, 296 374 655, fax 296 374 658
El. # infak@infak.cz, www.infak.cz

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

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

·   zpracování žádostí o integrované povolení IPPC 
dle zákona č. 76/2002 Sb.,

·     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 zákaz-
níka,

·     POHLEDÁVKY - profesní zkušenost od r. 1993.

Firma
s tradicí
v oblasti

zahraničního 
obchodu 

mlékárenskými 
komoditami

a dalšími 
zemědělsky 

orientovanými 
aktivitami

Vám nabízí:

Koubkova 13, 120 00 Praha 2 – ČR
Tel.: 222 515 398, 222 518 318,

fax: 222 512 951, e-mail: interlacto@mbox.vol.cz
www.interlacto.cz

�  zajištění exportu
mlékárenských výrobků
mléko
máslo
sýry
sušená a zahuštěná mléka
tvarohy
syrovátka

�  různé varianty
zhodnocení mléčné suroviny

�  potravinářské emulgátory
a stabilizátory Palsgaard

� dodávky živých prasat a selat

�   skladování zemědělských
komodit a dodávky
krmných směsí


