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Vážení čtenáři, 
na straně 11

na 5 otázek odpovídá:
David Binar, 

výkonný ředitel,
FÓRUM PSR,

zodpovědní výrobci lihovin 

Naběhnout si na vidle
Je to krásný obrat, naběhnout si na vidle, u něhož není pochyb 

o tom, co se dotyčnému nebožákovi stalo. Je to nádherné podoben-
ství a čeština v tom hraje prim, protože i šlápnutí do louže, neřku-li 
do něčeho horšího, má jediné vysvětlení. Tohle se v podstatě poda-
řilo jednomu makroekonomu, který během zajímavé diskuse chtěl 
zaperlit. Během kulatého stolu ministra zemědělství Petra Ganda-
loviče, pořádaného společností Comenius se odborníci vyjadřovali 
k nejpalčivějším otázkám oboru. Jeden z nich zalitoval, že po tom, 
co nám EU vzala svým regulačním opatřením vítr z plachet, i po-
kud jde o výrobu cukru, nejsme vlastně v Evropě už jedničkou v žád-
ném oboru. A bývali jsme. Třeba právě produkcí cukrové řepy a výro-
bou cukru. A právě v tento moment dost ohnivé diskuse vycítil „náš“ 
makroekonom svůj okamžik a pokáral přítomné. Mělo by vám sta-
čit prvenství, jež máte ve výrobě Karlovarských oplatek, Pohořelic-
kého kapra a Štramberských uší. Přestaňte vyrábět přebytky, jimiž 
zahlcujete Evropu! Zhruba v tomto duchu znělo jeho poselství k pří-
tomným zemědělcům a potravinářům. Evropa se podle tohoto vyso-
koškolského profesora prohýbá pod zásobami masa, obilí a zřejmě 
i řepky. Nadbytky ničí ceny, a ty jdou vždy dolů, alespoň podle běž-
ných ekonomických zákonitostí.

Je to tak, div si ještě nedupnul slovutný makroekonom, který 
přednáší studentům na jedné vysoké škole v Praze a od své pravdy 
neustoupil ani v okamžiku, kdy byl málem inzultován vedle sedícím 
soukromým zemědělcem. A urazil se, když jinak klidný člověk z ro-
dinné farmy bez servítků profesora napomenul a označil jeho výro-
ky jiným krásným přízviskem, že sedí mimo hrnec. Málem došlo na 
tahání za kravatu, jak byl farmář dotčen nevědomostí člověka, který 
špatně informuje studenty a deformuje názor společnosti. Až zdánli-
vě nevinnou tahanici přerušila přestávka v jednací síni. 

Ten člověk neměl pravdu, neslo se v mysli přítomných. Pokud by 
nešlo o známého makroekonoma, nic na tom zase tak špatného ne-
ní, mýlit se může každý, ale ne už ten, který může svými výroky zasa-
hovat do utváření názoru veřejnosti o celém oboru, o odvětví vyrábě-
jící potraviny nejen pro Českou republiku, ale jako součást EU pro 
evropský trh. Ten se letos potýká s prázdnými sýpkami, nižší úrodou 
obilí v celém světě a prudkým zvratem v cenách.

Podle oficiální zprávy EU důsledkem nižší sklizně obilovin v roce 
2006, a to nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě, dále vlivem rozšiřo-
vání nepotravinářského využití na bioetanol, hlavně v USA, nastal 
výrazný nárůst jejich cen. Například v ČR se květnové ceny obilo-
vin meziročně zvýšily o 35–50 %, řepky o 12 %. To s sebou přineslo 
svá pozitiva, ale i negativa zvláště pro producenty vepřového a drů-
bežího masa a vajec.

O prázdných sýpkách a určitých starostech souvisejících s nízkou 
produkcí obilovin svědčí i fakt, že komisařka EU pro zemědělství
a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel dala interní pokyn všem 
členským zemím, aby změnily taktiku, pokud jde o povinných 10 
procent neosévaných ploch. V dobách nadbytků obilí totiž Evropská 
unie rozhodla, že z veškeré orné půdy EU musí každoročně 10 % zů-
stat ladem, to se ale nově ruší. I to o něčem svědčí (rozhodně to tedy 
přebytky obilí a potravin, pane makroekonome, nejsou).

Letos lze tedy předpokládat, že sklizeň bude průměrná až pod-
průměrná. Předpokládá se ale také zároveň, že produkce obilovin 
a řepky by měla plně pokrýt domácí spotřebu včetně zvýšené potřeby 
pro výrobu bioetanolu a MEŘO, jakož i potřeby vývozu. V současné 
době je v provozu jeden lihovar a předpokládá se do roka zprovozně-
ní dalších tří. To znamená potřebu 1–1,1 milionu tun obilovin na-
víc od příští sklizně. 

Zvýšená potřeba obilovin a řepky pro výrobu bioetanolu
a MEŘO má vliv na nárůst kótovaných cen na evropských burzách, 
např. v lednu 2008 dosahují u obilovin a kukuřice úrovně 4 500–
4 800 Kč/t a u řepky 8 200 Kč/t. To bude mít vliv i na ceny v ČR. 

Zdražení pečiva z důvodu ceny potravinářského obilí ale nehro-
zí. Mimo jiné i proto, že cena suroviny se do pekařských výrobků 
promítá minimálně. Například zdražení 1 tuny pšenice nebo žita 
o 1 000 Kč zdraží rohlík o 3 haléře, housku o 5 haléřů a 1 kg chle-
ba o 0,70 Kč. Větší problémy by ale zdražení krmného obilí přineslo 
producentům masa, řádově o 3 Kč na 1 kg živé váhy. Zvedne se ale 
mírně i cena sladovnického ječmene a zemědělci mají od společnos-
ti Soufflet přislíbeno, že smluvní cena sladovnického ječmene bude 
upravena všem dodavatelům u smluvního množství na 4 000 Kč za 
tunu plus 100 Kč za odrůdy Tolar, Bojos a Malz plus další příplat-
ky za skladování. Cena řepky při sklizni se předpokládá na úrovni 
7 200 Kč/t. Pro zemědělce je to dobrá zpráva. Lépe řečeno pro ty, 
co se specializují především na rostlinnou produkci. Kdo vsadil dlou-
hodobě na živočišnou produkci, radost z růstu cen za obilí mít ale 
nebude. Předpokládá se, že vzrostou ceny krmiva a výsledně i masa 
na pultech. Jsou tací, co tvrdí, že to bude až o 30 %. I to je možné. 
Zásadně to nebude ale způsobeno přebytky obilí a potravin vůbec, to 
bychom si při takových tvrzeních naběhli shodně na vidle jako zmi-
ňovaný „náš“ makroekonom. Eugenie Línková

Naprostá většina z nás se v těchto 
letních dnech snaží dodržovat pitný re-
žim a vyhledává chutné nápoje, které 
osvěží a nezatíží. Takovými nápoji jsou 
nejrůznější balené vody, limonády, džu-
sy a další nealkoholické nápoje.

Česká republika se již tradičně řadí ve 
spotřebě těchto nápojů na přední místa me-
zi evropskými zeměmi. Na osobu ročně se 
jich u nás vypije kolem 270 litrů. Vzhledem 
k tomu, že úroveň spotřeby se kolem této 
hranice pohybuje již třetím rokem, lze ji po-
važovat za odpovídající současnému stavu 
a svým způsobem i za konstantní. 

Každoroční nárůst spotřeby, jehož jsme 
byli svědky v devadesátých letech, byl si-
ce pro obor výroby nealkoholických nápo-
jů přínosný, ale zřejmě ani největší optimis-
té nepředpokládali, že bude pokračovat teh-
dejším tempem stále. Výrobci nicméně věří, 
že dosažená úroveň spotřeby nealkoholic-
kých nápojů je u nás stabilní a že k jejímu 
poklesu nebude docházet. 

Předpokladem této důvěry je skutečnost, 
že existuje nepřeberné množství kvalitních 
nápojů vyráběných v tuzemsku. Tyto nápo-
je nejen odpovídají nejrůznějším chuťovým 
preferencím zákazníků, ale splňují i nejpřís-
nější požadavky na jejich kvalitu. Ke stabi-
litě spotřeby nealkoholických nápojů navíc 
dosud přispívalo i to, že počet míst, kde je 

možné je zakoupit, rostl. Svou roli hraje i pří-
klon spotřebitelů ke zdravému životnímu sty-
lu a relativně vysoká úroveň jejich kupní síly.

Pozitivní bylo, že tyto trendy zaregistro-
valy i příslušné orgány státní správy a snaži-
ly se čelit jevům, které by cestu spotřebitelů 
k nealkoholickým nápojům mohly zkompli-
kovat. Česká republika proto na půdě Ev-
ropské komise vystoupila proti překážkám 
volného obchodu, které vytvořil systém zá-
loh na nápojové obaly zavedený v Němec-
ku či zvláštní ekologické poplatky na oba-
ly v Maďarsku.

O to překvapivější jsou kroky, které exe-
kutiva připravuje nyní a které mohou mít 
zásadně negativní dopad na celé odvětví vý-
roby a spotřeby nealkoholických nápojů. 

Zdaleka se nejedná pouze o plánované 
zvýšení cen potravin, k němuž dojde, po-
kud bude v rámci reformy daňového systé-
mu zvýšena daň z přidané hodnoty u potra-
vin. Toto zdražení by sice bylo nepříjemné, 
ale s ohledem na makroekonomické souvis-
losti by jej šlo pochopit, a to tím spíše, že 
oproti původním záměrům se snad již neu-
važuje o zavedení lehce zneužitelných růz-
ných sazeb DPH na různé potraviny.

Jiná je situace kolem navrhovaného za-
vedení povinných záloh na další druhy oba-
lů (např. na PET lahve, plechovky atd.) či 
povinného balení výrobků do zálohovaných 
opětovně plnitelných obalů. Návrhy těchto 

Názor spotřebitelů 
je pro výrobce 

nealkoholických nápojů 
tím nejdůležitějším

opatření jsou pro širokou i odbornou veřej-
nost pochopitelné jen stěží.

Tuzemští výrobci nápojů se snahami dis-
kriminovat některé druhy nápojových obalů 
a diktovat spotřebiteli, jaký obal je pro nápo-
je nejvhodnější, nesouhlasí a proti zálohám 
důrazně vystupují. Vychází z toho, že stáva-
jící systém třídění odpadu a recyklace oba-
lů v ČR se osvědčil, a z toho, že žádný argu-
ment, který by objektivně zdůvodnil, že změ-
na stávajícího systému povede v této oblasti 
k lepším výsledkům, zatím nebyl předložen. 

Pro výrobce by systém záloh znamenal 
nutnost investovat miliardy korun do no-
vých technicky a provozně náročných systé-
mů označování a třídění zálohovaných lah-
ví. Zvýšily by se náklady na etikety, sklado-
vání a dopravu, např. tím, že by bylo nutné 
zavádět firemní systémy pro práci s cenina-
mi, jimiž zálohovací etikety jsou. Pokud by 
byl zaveden povinný systém používání opa-
kovaně plněných PET lahví, podniky by mu-
sely investovat miliardy Kč na nákup těchto 
obalů, jejich přepravek a na nákup plnících 
linek. Je otázkou, kolik výrobců nealkoho-
lických nápojů v ČR by si tak rozsáhlé in-
vestice mohlo nyní dovolit a kolik by jich 
své podniky muselo zavřít.

Prodejci by museli investovat značné pro-
středky na identifikaci zálohovaných obalů, 
na drtičky obalů, případně na vratné auto-
maty. Museli by čelit hygienickým rizikům, 
neboť prodejny by se de facto staly skladiš-
těm odpadků se všemi důsledky. Vzrostly by 
nejen investiční, ale i provozní náklady pro-
dejců, značný kapitál by byl zálohami blo-
kován a došlo by k dalším požadavkům na 
administrativu. S ohledem na uvedené jsou 
obchodníci zásadně proti zavedení záloho-
vého systému. Pro spotřebitele bude zachá-
zení se zálohovanými obaly nepohodlné 
a komplikované. Obaly bude nutné vracet 
nestlačené, nepoškozené a v místech k to-
mu určených. Uživatelé zálohovaných oba-
lů by obdobně jako prodejci museli čelit 
i hygienickým rizikům, která jsou s mani-
pulací s odpadem spjata.

Zálohy by měly negativní dopad i na ko-
munální sféru. Řada měst a obcí ČR si je to-
hoto dopadu vědoma, a zavedení záloh pro-
to kritizuje. Poukazují na to, že po zavedení 
záloh by se zhroutil systém sběru tříděného 
odpadu a nakládání s ním. Obecní rozpočty 
by přišly o značnou část prostředků na na-
kládání s odpady a samospráva by byla nu-
cena zvyšovat poplatky za svoz odpadu.

Pro výrobce nápojů je potěšující, že na 
negativní důsledky případného zavedení zá-
loh na další druhy potravinových obalů pou-
kazují nejen oni, ale i zástupci spotřebitelů, 
prodejců, měst a obcí. Nezbývá než doufat, 
že stejně odpovědně se k ochraně životního 
prostředí postaví i jiní.

JUDr. Zdeněk Huml
výkonný tajemník

Svazu výrobců nealkoholických nápojů

Cukerní kvóty a jejich krácení po-
stihly velmi citelně Českou republiku, 
řepařství i cukrovarnictví. Ministerstvo 
zemědělství není v této otázce nečinné 
a má k celému procesu kolem cukru, 
s dopadem na nutnost uzavření 3 cuk-
rovarů, vyhraněný postoj. O vysvětlení 
jsme požádali prvního náměstka minis-
tra zemědělství Ivo Hlaváče.

Jaký je konečný verdikt a co hodláte ještě 
v možných dopadech změnit?

Česká republika vstupovala do Evrop-
ské unie s celkovou národní kvótou cuk-
ru 454 862 t, z toho byla 441 215 t kvóta 

A a 13 647 t kvóta B na základě platného 
nařízení Rady (ES) 1260/2001 o společné 
organizaci trhů v odvětví cukru. Poměrně 
byla národní kvóta přidělena tuzemským 
výrobcům.

V důsledku přijetí reformovaného naří-
zení Rady o společné organizaci trhu s cuk-
rem (ES) 318/2006 byla ČR stanovena cel-
ková kvóta 454 862 t. Nedošlo tedy k žádné-
mu krácení kvót.

V rámci přechodu na nový reformova-
ný režim, který EK zavedla v důsledku pro-
hraného sporu v rámci WTO o subvenco-
vaný vývoz cukru a nepřímo subvencova-
ný vývoz cukru C, bylo nutno přechodně 

snížit množství cukru, které bude uvedeno 
na trh. Možnost preventivního stahování 
cukru z trhu byla dána čl. 19 nařízení Rady 
(ES) 318/2006. 

Co tedy způsobilo škrty ve výrobě cukru 
v ČR?

Vzhledem k existenci vysokých zásob cuk-
ru bylo rozhodnuto o preventivním stažení 
cukru v celkovém množství 2,5 mil. t cukru. 
Dle původních záměrů EK mělo být mezi 
členské země toto množství rozděleno line-
árně, avšak na iniciaci některých členských 
zemí včetně ČR bylo rozdělení z poloviny li-
neárně a z poloviny na základě koeficientů,

(Dokončení na straně 3)

Co zapříčinilo uzavření 3 cukrovarů v Čechách a na Moravě? 



Letos, jakoby nestačily pro-
blémy s aviární influenzou ne-
boli ptačí chřipkou, ještě sužu-
jí chovanou drůbež enormní hor-
ka.

Ke dnešnímu dni (17. 7. 2007) by-
lo kvůli riziku šíření ptačí chřipky 
v Tisové, Noříně, Chocni, Netřebech, 
Zářecké Lhotě a Loučkách utrace-
no 199 334 kusů drůbeže. Šlo o krů-

ty, brojlery a rodičovská hejna nosnic. 
K tomuto množství drůbeže utracené 
z velkochovů je třeba připočíst 1868 
kusů drůbeže od drobnochovatelů. Je 
nutné dodat, že všem v souladu s ve-

Ptačí chřipka a horka

Na to, že po jídle člověk „neze-
šílí“ ani neonemocní ptačí chřip-
kou dozírá Státní veterinární sprá-
va ČR. Zákazníci řeznictví již pova-
žují za samozřejmé, že hovězí maso 
neznamená riziko, neboť všechny 
kusy starší než 30 měsíců jsou vy-
šetřovány na BSE neboli na nemoc 
šílených krav.

Od počátku roku 2001 bylo do kon-
ce letošního června vyšetřeno přes mi-
lion sto tisíc krav. Přesně 1 126 862 zví-
řat. A na toto množství bylo diagnos-
tikováno 26 nemocných, naposledy
4. prosince 2006. Je samozřejmé, že vy-
šetřování není levné, ale za jistotu, že 
se do tržní sítě nic závadného nedosta-
ne, to stojí.

Podobné to je i s prověřováním cho-
vů drůbeže s ohledem na možné rizi-
ko aviární influenzy. I když je třeba do-
dat, že nebezpečí, že by člověk mohl 
onemocnět ptačí chřipkou, je v našich 
podmínkách spíše iluzorní. Pozornost 
věnovaná ptačí chřipce, vyšetřování 
hromadných úhynů volně žijících ptá-
ků a kontroly komerčních chovů, to vše 

má za cíl zabránit především nakaže-
ní chovů drůbeže a zabránit hospodář-
ským ztrátám.

Je dobře, že jak chovatelé, tak i ti, 
kdo si rádi pochutnají na hovězím či 
drůbežím mase, si uvědomují, že všech-
na veterinární opatření jsou zaměřena 
na jejich prospěch.

Nicméně do budoucna je asi třeba 

si uvědomit, že i s nebezpečím ptačí 
chřipky se budeme muset naučit žít. 
Nelze totiž vyloučit, že by se tato ná-
kaza v některém z chovů drůbeže opět 
nemohla objevit. Dosavadní zkušenos-
ti však naznačují, že je v silách státní-
ho veterinárního dozoru účinně bránit 
všem rizikům jak pro chovatele, tak pro 
„spotřebitele“.

Zdraví není zadarmo a není samozřejmé

Na základě informací, které by-
ly zveřejněny v médiích dne 18. 7. 
o nálezu nadlimitního množství lis-
terií ve třech lahůdkářských výrob-
cích, provedla Městská veterinár-
ní správa v Praze okamžitou kon-
trolu hned 19. 7. 2007 v ranních 
hodinách ve skladu společnosti 
ALIMPEX FOOD a. s., Českobrod-
ská 1174, 198 00 Praha 9. Kont-

rolou byly zjištěny následující sku-
tečnosti:
•  Rybí pomazánka výše uvedeného vý-

robce s datem použitelnosti 22. 7. 
2007 nebyla ve skladu zjištěna.

•  Dle informací zástupce společnosti 
ALIMPEX, který se kontroly zúčastnil, 
byla dne 17. 7. 2007 ve skladu provede-
na kontrola inspektory Státní zeměděl-
ské a potravinářské inspekce, Inspekto-

rátu Praha (dále jen SZPI). Inkrimino-
vané výrobky rovněž nebyly zjištěny 
a SZPI uložila opatření – odstranit zjiš-
těné nedostatky (stažení výrobků z trž-
ní sítě, informovat o množství staže-
ných výrobků a o způsobu neškodného 
odstranění). Za těchto okolností by by-
lo nařízení stejných opatření ze strany 
Městské veterinární správy v Praze du-
plicitní, a tedy zbytečné.

Přestože o zjištění nebyla Státní ve-
terinární správa ČR oficiálně infor-
mována, provedla Městská veterinár-
ní správa v Praze místní šetření s tím, 
že byla zástupci společnosti ALIM-
PEX připomenuta povinnost infor-
movat orgány státního veterinárního 
dozoru neprodleně o všech skutečnos-
tech, které se týkají byť i jen podezře-
ní na porušení zdravotní nezávadnos-

ti potravin distribuovaných jejich spo-
lečností.

Je třeba dodat, že Státní veterinár-
ní správa ČR výskytu listerií (bakterie 
Listeria monocytogenes) ve výrobě po-
travinářských výrobků věnuje zvýšenou 
péči. O tom svědčí i to, že ve výrobě se 
v současné době problémy nevyskytují. 
To však neznamená, že v preventivních 
krocích je možné polevit!

Veterináři listerie nezjistili

Právě díky důsledným kontrolám 
orgánů státního veterinárního dozo-
ru nejsme v poslední době svědky 
„křiklavých“ případů týrání zvířat. 
Samozřejmě nelze vyloučit tako-
vá neštěstí jako nedávný převrže-
ný kamion s prasaty mířícími na 
jatka, které bylo způsobeno niko-
li nedodržováním veterinární legis-
lativy. Zřejmě bude nutné při škole-
ní přepravců klást ještě větší důraz 
na bezpečný způsob jízdy.

Při pohledu na situaci v loňském ro-
ce bylo provedeno speciálně na poho-
du zvířat neboli welfare 15 584 kontrol, 
při nichž byla v 777 případech ulože-
na nápravná opatření. Proti předcho-
zímu roku 2005 došlo ke snížení ulo-
žených správních řízení, které s „pře-
stupníky“ vedly obce. Proti 352 řízení 
v roce 2005 jich bylo zahájeno v roce 
2006 celkem 258. Vlastní správní říze-
ní zahájily veterinární orgány v 52 pří-
padech a mimo to uložili 83 pokut.

Podle údajů ministerstva spravedl-

nosti bylo v uplynulém roce 2006 stí-
háno 16 osob a 11 osob bylo obžalo-
váno.

Pro představu lze rozlišit počty cí-
lených kontrol podle skupin zvířat. 
Hospodářských zvířat se týkalo 11 087 
kontrol a nápravných opatření ulože-
no 466. Mimo to bylo uskutečněno 
1 158 komplexních kontrol welfare na 
jatkách, nápravných opatření uloženo 
99. V zájmových chovech bylo 3 896 
kontrol a nápravných opatření ulože-
no celkem 318. Při dozoru nad činnos-
tí s volně žijícími zvířaty bylo uskuteč-
něno 448 kontrol a nápravných opat-
ření uloženo 9. Sem patřily například 
i kontroly v cirkusech a v zoologických 
zahradách.

V chovech laboratorních zvířat by-
lo 144 kontrol a nápravná opatření by-
la uložena ve dvou případech. Jelikož 
toto je téma často a rádo medializo-
vané, uvádíme, že v loňském roce by-
lo k pokusům použito 391 779 zvířat 
(mimo jiné zejména přes 80 000 my-
ší, zhruba 40 000 potkanů, 70 000 ryb, 

4 0000 morčat, 6 000 králíků, 51 pri-
mátů pro lékařské účely, a bylo krouž-
kováno zhruba 150 000 volně žijících 
ptáků, ano i tato činnost patří mezi po-
kusy).

Velkou pozornost orgány státního 
veterinárního dozoru věnují dodržová-
ní podmínek welfare při přepravě zví-
řat. V loňském roce tak zkontrolovaly 
249 994 dopravních prostředků. Tyto 
kontroly se týkaly téměř 6 milionů zví-
řat. V 51 případech byla uložena náprav-
ná opatření, popřípadě zahájena správ-
ní řízení. Z údajů o kontrolách vyplývá, 
že bylo provedeno zhruba 50 kontrol 
přepravců společně s Policií ČR. 

Státní veterinární správa ČR kla-
de velký důraz na prevenci, proto také 
prosadila do legislativy povinnost pro 
dopravce, aby byli jednak registrováni 
a jednak měli schválené dopravní pro-
středky. V loňském roce tak bylo pro-
školeno téměř 2 500 přepravců, tj. řidi-
čů a průvodců zvířat, kteří pro tuto čin-
nost získali osvědčení.

Josef Duben, SVS ČR

Pohoda zvířat je prioritou Státní veterinární správy ČR

Státní zemědělská a po-
travinářská inspekce 
(SZPI) zakázala prodej
a současně nařídila zni-
čení více než osmi kilo-
gramů vepřového masa 
v Delvitě v Jihlavské uli-

ci v Brně. Jedná se o jeden ze závěrů kon-
troly, kterou inspektoři uskutečnili v pátek
13. července v podvečer.

Důvodem byla skutečnost, že v zázemí prodej-
ny bylo uloženo v chladícím boxu maso nevhod-
né pro lidskou spotřebu. Jednalo se o směs kousků 
syrového vepřového masa (vepřové plecko, krko-
vička a kotleta), které mělo být určeno pro tepel-
né opracování přímo v provozovně jako směs ma-
sa na gril. Plátky masa vykazující známky hniloby 
byly namíchány s masem bez zjevných vad a směs 
byla okořeněná směsí koření. 

Podle tvrzení vedoucí provozu bylo maso urče-

no pro odvezení do kafilérie. Maso však nebylo 
takto označeno. 

Závěry kontroly postoupila SZPI k dořešení 
Státní veterinární správě. 

SZPI zkontrolovala v uplynulých šesti dnech 
mimo jiné také další prodejny Delvity a Billy. 
V jedné z Delvit v Liberci nezjistili inspektoři 
žádné nedostatky v souvislosti s prodejem masa 
a masných výrobků. Stejně tak v marketech to-
hoto řetězce ve Zlíně, v Blansku, v Brně na Sed-

láčkově ulici, v Otrokovicích, v Jihlavě, v Jablon-
ci, v Mostě, v Litvínově a v Bille v Brně na Kříd-
lovické ulici. 

V Plzni v Bille v Sousedské ulici nařídili seří-
dit mrazící zařízení, aby v něm byly uchovávány 
potraviny při odpovídajících teplotách. V Delvi-
tě v Praze na Bělehradské ulici uložili stáhnout 
z oběhu čtrnáct cukrářských výrobků, neboť byly 
v prodeji s prošlým datem použitelnosti.

Ivo Klemeš, SZPI

SZPI zakázala prodej osmi kilogramů vepřového v Delvitě v Brně na Jihlavské

terinární legislativou přísluší náhrada.
V ohniscích výskytu probíhají dezin-

fekce provozů, v Tisové a Noříně již by-
ly všechny práce spojené s vyklízením 
a desinfekcí ukončeny a v Chocni a Ne-
třebech vyklízení a desinfekce budou 
pokračovat ještě v příštích dnech. Bo-
hužel je třeba uvést, že přestože je v ČR 
schváleno na 500 firem, které se zabý-
vají desinfekcí, desinsekcí a deratiza-
cí, je těch, které jsou ochotné pracovat 
v ohnisku nákazy, velmi málo. Všech-
ny firmy mají potřebné vybavení a tech-
nické prostředky, přesto je problém za-
jistit, aby odpovídající práce probíhaly 
co nejrychleji.

Právě v souvislosti s nebezpečím pta-
čí chřipky věnuje nyní Státní veterinár-
ní správa ČR velkou pozornost všem 
úhynům drůbeže. Bohužel současná 
vedra mají na svědomí úhyny drůbeže 
způsobené přehřátím. Každoročně se 
s několika případy setkáváme, nejinak 
je tomu i letos. Ovšem letos s tím rozdí-
lem, že všechny hromadné úhyny jsou 
vyšetřovány, zda nešlo o ptačí chřipku. 
Dosud se žádné podezření nepotvrdilo, 

ať už šlo o 2000 brojlerů v Písku, 800 
krůt v Kuřimi či 1000 brojlerů v Kar-
dašově Řečici a 800 brojlerů v Dobře-
nicích.

Nejčastěji trpí horkem drůbež těsně 
před vyskladněním na jatka, zejména 
v ranních hodinách, a je to způsobe-
no především nedostatečným větráním 
způsobeným výpadkem elektrického 
proudu. Proto lze doporučit, aby cho-
vatelé počítali s náhradním zdrojem 
energie. Je potřeba myslet na to, aby 
drůbež měla dostatek napájecí čerstvé 
vody a je třeba počítat s možným ná-
hradním větráním. Ovšem při otevření 
vrat nezapomenout na zabránění kon-
taktu s vnějším prostředím, například 
sítěmi či pletivem. Lze též ochlazovat 
pláště chovných hal mlžením vodou. 
A samozřejmě prostory nepřeplňovat.

V současné době orgány státního ve-
terinárního dozoru kontrolují, jak jsou 
chovy zabezpečeny, a Státní veterinár-
ní správa ČR opět (již na počátku léta 
tak učinila poprvé) upozorňuje na to, 
že v současných horkách je nutné po-
čítat se zvýšenými riziky.

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

www.svscr.cz 
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které ukazovaly podíl výběrů produkč-
ních dávek jednotlivých členských zemí 
na celkovém výběru EU-25. 

EK nakonec stanovila koeficient, 
který vyjadřoval práh množství, kte-
ré může být uvedeno na trh Společen-
ství. Pro ČR byl tak stanoven koefici-
ent 0,9043 (jeden z nejnižších celé EU-
25), což znamenalo práh pro uvedení 
na trh 411 331 t a staženo muselo být 
43 530 t. Stažené množství mohlo být 
převedeno jako první kvótový cukr ná-
sledujícího hospodářského roku nebo 
mohlo být převedeno jako mimokvóto-
vý cukr. Nešlo tedy o krácení kvót, ale 
o aplikaci opatření k regulaci trhu.

Jakou roli v tomto procesu hraje spo-
lečnost Eastern Sugar?

Nedílnou součástí celé reformované 
organizace trhů v odvětví cukru je za-
vedení dočasného restrukturalizačního 
režimu – nařízení Rady (ES) 320/2006. 
Tento režim umožnil odevzdání kvót 
a tedy snížení výroby za odměnu, která 
se financuje z odvodu částky od výrob-
ců za každou tunu kvóty. 

Jak je dobře známo, do procesu re-

strukturalizace cukrovarnického prů-
myslu ve Společenství se zapojila 
společnost Eastern Sugar, a to nejen 
v České republice, kde je zastoupena 
podnikem EASTERN SUGAR ČES-
KÁ REPUBLIKA, a. s., ale i na Slo-
vensku a v Maďarsku. V České repub-
lice se jedná o 22,5 % národní kvóty 
(102 473 t), na Slovensku je to 34 % 
(70 133 t) a v Maďarsku 25 % kvó-
ty (108 093 t). Tento záměr považují 
všechny dotčené státy za rozhodnutí, 
které není v souladu se základní myš-
lenkou a cílem reformy odvětví cukru, 
tedy sledující ukončení pěstování cuk-
rové řepy v málo výnosných a v málo 
efektivních oblastech a zrušení neefek-
tivních cukrovarů.

A co kompenzace?
Vzhledem k tomu, že stát ani pěsti-

telé cukrovky nemají možnost či právo 
takové rozhodnutí zvrátit, bylo nutné 
prosadit co nejvyšší procento z restruk-
turalizační podpory připadající pěstite-
lům cukrovky a smluvním poskytovate-
lům strojů. 

Stát prostřednictvím SZIF stanovil 
kompenzace pěstitelům cukrové řepy 

ve výši 27,5 % z restrukturalizační pod-
pory a 1,8 % smluvním poskytovatelům 
strojů. Jako kritéria pro stanovení pro-
cent byly určeny ekonomické ztráty 
související s ukončením pěstování řepy 
a zůstatková hodnota jednoúčelových 
strojů pro sklizeň cukrové řepy.

Můžete přiblížit proces restrukturali-
zace v jednotlivých zemích EU?

Vzhledem k přetrvávajícím vysokým 
zásobám na trhu EU a nízkému zájmu 
výrobců cukru o odevzdání kvót v rám-
ci restrukturalizačního režimu bylo nut-
no přistoupit k dalšímu preventivnímu 
stažení cukru z trhu pro hospodářský 
rok 2007/08 dle čl. 19 nařízení Rady 
(ES) 318/2006. Původně bylo stanove-
no plošné procento 13,5 pro všechny 
členské země, avšak rovněž po iniciaci 
ČR bylo přistoupeno k zohlednění vý-
sledku v procesu restrukturalizace v jed-
notlivých členských zemích, pro ČR tak 
bylo stanoveno poměrné procento 7,29, 
což představuje 26 823 t. Tento proces 
stažení cukru z trhu přivítali čeští vý-
robci cukru i pěstitelé cukrovky.

Mluví se o krácení kvót a nákup do-
datečné kvóty.

Pokud se týká avizovaného krácení 
kvót cukru po roce 2010 v případě ne-
úspěchu restrukturalizačního režimu, 
ČR vyvíjí snahu v rámci jednání v orgá-
nech EU a předkládá iniciativní návrh 
na možné krácení kvót, ve kterém by 
však byl zřetelněji zohledněn proces vý-

sledku restrukturalizace v jednotlivých 
členských zemích.

Pro upozornění, výrobci cukru v ČR 
měli možnost nákupu dodatečné kvóty 
v celkové výši 20 070 t.

Děkuji za rozhovor.
Eugenie Línková

Co zapříčinilo uzavření 3 cukrovarů v Čechách a na Moravě? 
(Dokončení ze strany 1)

Ve středu 11. července časně 
ráno ještě před začátkem prodej-
ní doby zkontrolovala Státní země-
dělská a potravinářská inspekce 
(SZPI) provozovnu Delvita v Mazan-
cově ulici v Praze. 

Inspektoři zjistili nedostatky jak pří-
mo na prodejně, tak i v přípravně masa, 
a proto nařídili zlikvidovat 44,6 kilogra-
mů masa, které nebylo vhodné k lidské 
spotřebě. Buď mělo prošlé datum použi-
telnosti nebo vykazovalo barevné změny 
a známky oslizlosti. Jednalo se konkrét-
ně o následující nedostatky: V přípravně 
masa bylo na pracovním stole uloženo 9 
balíčků hovězího masa a 4 balíčky vep-
řového masa, které byly staženy zaměst-
nanci 10. července pro změnu barvy. Ty-
to potraviny nebyly nikde označeny jako 
potraviny určené k likvidaci. 

Ráno pracovník společnosti sice vy-

třídil v prodejním regálu maso, ale zů-
staly tam dva balíčky vepřové pečeně 
bez kosti, které byly ve stádiu počínají-
cího rozkladu. 

V chladicím boxu vedle přípravny by-
lo uskladněno 8,6 kg hovězího a vepřo-
vého výřezu připraveného k mletí. Me-
zi čerstvým výřezem inspektoři odhali-
li i kousky masa nevhodného k lidské 
spotřebě, tj. kousky mas se známkami 
rozkladu (se změnou barvy a oslizlé) 
a kousky mas s krví. Vzhledem k tomu, 
že mezi čerstvým masem bylo namíchá-
no maso nevhodné k lidské spotřebě, in-
spektoři zakázali zpracování celé dávky 
a nařídili její odvezení do kafilérie. 

V chlazeném boxu vedle přípravny 
byly uloženo balené maso, kde nebyly 
jednotlivé obaly označené. Maso bylo 
zabaleno 10. července 2007. Při tištění 
etiket by však bylo označeno datum ba-

lení 11. července. Následně tím by by-
lo posunuto i stanovené datum použitel-
nosti o jeden den. Pracovníkům marke-
tu uložili inspektoři zabezpečit správné 
označení masa.

SZPI se na základě výsledků této kon-
troly rozhodla velmi podrobně zaměřit 
i na další prodejny tohoto obchodního 
řetězce, aby získala informace, zda se 
jedná o selhání povinností pracovníků 
jen v této provozovně nebo zda se tak-
to postupuje v celém obchodním řetěz-
ci. Již zjištění z další kontroly na provo-
zovně Delvita Budějovická v Praze pro-
kázala používání kuřat s prošlým datem 
použitelnosti ke grilování.

Vzhledem k tomu, že zásadní nedo-
statky SZPI zjistila také v úseku zpra-
cování masa, postoupila závěry kontroly 
k dořešení Státní veterinární správě. 

Ivo Klemeš, SZPI

SZPI zjistila v supermarketu Delvita Labe
závažné nedostatky

Výsledek kontroly Nejvyššího 
kontrolního úřadu (NKÚ) v oblasti 
administrace dotací v rámci Ho-
rizontálního plánu rozvoje venko-
va (HRDP) je potvrzením úspěš-
ného zajištění funkce platební 
agentury v letech 2004 až 2006. 
Přes omezený čas k zajištění co 
nejrychlejšího vyplácení dotací 
po vstupu ČR do EU se podařilo 
připravit administrativní postu-
py tak, že došlo jen k minimál-
ní chybovosti. V rámci HRDP bylo 
v letech 2004 až 2006 proplace-
no na 45 tisíc žádostí, což před-
stavuje téměř 15 miliard Kč.

U všech případů neoprávněně vy-
placených prostředků (celkem se jed-
ná pouze o 339 tis. Kč) SZIF i Mi-
nisterstvo zemědělství ČR již zaháji-
ly přezkumná řízení. 

Vzhledem k rozsahu a složitosti 
administrativního systému podpor 
na plochu jsou výsledky kontroly 
oceněním úsilí České republiky při 
zavádění Společné zemědělské poli-
tiky po vstupu ČR do EU. Stejně tak 

to potvrzují i výsledky kontrol prová-
děných orgány Evropské komise, kte-
ré doposud neměly k práci platební 
agentury SZIF žádné zásadní připo-
mínky.

SZIF nyní prochází procesem re-
akreditace z důvodu nových podmí-
nek pro programovací období 2007 
až 2013. V těchto letech je připraven 
vyplatit žadatelům až 100 mld. Kč 
z Programu rozvoje venkova ČR, ná-
stupce HRDP a Operačního progra-
mu Zemědělství. 

Vilém Frček
tiskové oddělení SZIF 

NKÚ potvrdil dobré fungování SZIF
jako platební agentury
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Ing. Jan Vítů
– kandidát ČSZM na výkon 
funkce prezidenta PK ČR

Ing. Jan Vítů
Narozen: 14. září 1963
Stav: ženatý, 2 dcery (19 a 17)
Vzdělání: ČVUT Praha, 1986
Praxe:  od roku 1995 do dubna 2007 – Vysočina, a. s., Hodice

ve funkci ředitele společnosti a předsedy představenstva

Od roku 1998  člen a později předseda dozorčí rady Českého svazu 
zpracovatelů masa

V letech 2001–2006 člen dozorčí rady Potravinářské komory ČR
Jazykové znalosti: anglicky, rusky

Společnost Eastern Sugar Česká republi-
ka, a. s., uplatnila nárok na náhradu ško-
dy podle zákona č. 82/1998 Sb., která jí 
měla údajně vzniknout přidělováním pro-
dukčních kvót cukru v roce 2003. O náro-
ku rozhoduje podle zákona Ministerstvo 
zemědělství ČR, které má 6 měsíců na po-
souzení nároku a rozhodnutí o něm. Stát-

ní zemědělský intervenční fond postupo-
val při přidělování kvót v roce 2003 podle 
pravidel stanovených v tehdy platném na-
řízení vlády č. 114/2001 Sb.  

 Vilém Frček
tiskové oddělení

Státní zemědělský intervenční fond  

Vyjádření SZIF k nároku společnosti 
Eastern Sugar ČR, a. s.:

Výsledkem dnes ukončené disku-
ze na půdě představenstva ČSZM je 
jednomyslná podpora kandidatury 
Ing. Jana Vítů na výkon této uvol-
něné funkce. Představenstvo ČSZM 
zároveň vyslovuje uznání panu Jaro-
slavu Camplíkovi za výsledky, kte-
rých Potravinářská komora dosáhla 
pod jeho vedením a jménem ČSZM 
rovněž děkuje panu Camplíkovi za 
dlouholetou korektní spolupráci.

Představenstvo ČSZM si uvědo-
muje, že stejně jako tomu bylo v pří-
padě prezidenta odstupujícího, tak 
i prezident nově volený musí nut-
ně být silnou osobností s mimořád-
nými organizačními a komunikač-
ními schopnostmi, jenž má jasnou 
vizi o dalším směřování Potravinář-
ské komory, disponuje pevnými 
profesními základy přímo v potra-
vinářském průmyslu a přitom si 

zachovává nezávislost vůči jednot-
livým účastníkům trhu. Logickým 
požadavkem na každého kandidá-
ta jsou taktéž osobní zkušenosti 
s výkonem činností uvnitř volených 
orgánů PK, které představenstvo 
ČSZM vnímá jako záruku citlivos-
ti a uvážlivosti inovativních kroků, 
jež jsou ze strany nového preziden-
ta očekávány. Neméně důležitou je 
pak odhodlanost kandidáta k výko-
nu funkce prezidenta PK jako jedi-
né pracovní náplně.

Český svaz zpracovatelů masa 
věří, že vzhledem k nesporným kva-
litám ve všech těchto ohledech zís-
ká Jan Vítů podporu členů Potravi-
nářské komory napříč všemi zastou-
penými obory.

V Praze dne 25. 7. 2005
Jan Katina

výkonný ředitel ČSZM

Dne 25. července 2007 se uskutečnilo jednání představenstva 
Českého svazu zpracovatelů masa, jehož hlavní náplní bylo pokra-
čování v diskuzi o současné situaci ve vedení Potravinářské komo-
ry, kterou v závěru letošního června opustil ze zdravotních důvo-
dů její dosavadní prezident, Ing. Jaroslav Camplík. Členové PK tak 
budou v září t. r. volit prezidenta nového.

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



V úterý 10. července 2007 schválila 
Evropská komise realizaci tříleté národní 
propagační kampaně na ekologické země-
dělství a biopotraviny. Hlavním cílem kam-
paně je informovat spotřebitelskou veřej-
nost o principech a výhodách ekologic-
kého zemědělství, zvýšit stupeň znalosti
 o označování biopotravin a zvýšit spotře-
bu biopotravin v České republice.

 Celkový rozpočet kampaně je cca 25 mil. Kč 
(865 511 EUR) na následující tři roky, 50 % z té-
to částky přispěje Evropská komise, zbývajících 
50 % bude financovat ze svého rozpočtu Státní 
zemědělský intervenční fond. 

 „Je to poprvé v historii českého ekologického 
zemědělství, kdy bude realizována dlouhodobá a 
profesionální státní propagační kampaň v oblas-
ti biopotravin a ekologického zemědělství,“ uvedl 
ministr zemědělství Petr Gandalovič.  

 Obsahem komunikační kampaně bude mimo 
jiné inzerce v tisku, billboardová kampaň, prezen-
tace v médiích, ochutnávky biopotravin, prezenta-
ce na internetových stránkách, tisk informačních 
materiálů atd. Vzhledem ke svému rozsahu nebu-
de kampaň obsahovat televizní reklamní spoty.

 Realizace kampaně je v souladu s úkoly Akč-
ního plánu ČR pro rozvoj ekologického zeměděl-
ství do roku 2010, který v březnu 2004 přijala Vlá-
da ČR.

Komise Evropských společenství 17. 7.
2007 oficiálně přijala Rozhodnutí č. 
2007CZ06RPO001, kterým se schvaluje Pro-
gram rozvoje venkova České republiky (PRV).

Česká republika byla společně se Švédskem 
vůbec první zemí, které Komise PRV schváli-

la. Konečná verze programu pro rozvoj venko-
va byla Komisi zaslána dne 22. května letošního 
roku, program byl následně projednán a schvá-
len dne 23. května Výborem pro rozvoj venko-
va. 

V současné době probíhá první kolo příjmu 
žádostí pro první tři opatření v rámci Progra-

mu rozvoje venkova ČR. V letošním roce bude 
v rámci projektových opatření PRV, vyhláše-
ných v prvním kole příjmu žádostí rozdělena 
zemědělcům celková částka téměř 2,3 miliar-
dy Kč.

Finanční podpora z Evropského země-
dělského fondu pro rozvoj venkova je po-

skytována prostřednictvím tzv. os, které jsou
zaměřeny na podporu konkurenceschopnosti, 
zlepšování životního prostředí a krajiny, zlep-
šování kvality života ve venkovských oblastech 
a zapojení venkovských mikroregionů díky 
metodě založené na principu evropské inicia-
tivy Leader.

Komise Evropských společenství schválila PRV

Česká republika nesouhlasí s podo-
bou cukerné reformy v rámci EU. Vyplý-
vá to ze stanoviska, které na zasedání Ra-
dy pro zemědělství a rybolov (16. 7. 2007) 
přednesl ministr zemědělství ČR Petr Gan-
dalovič.

 
V současnosti probíhá politická debata nad ko-

nečnou podobou této reformy. Podle české strany 
je zde patrná motivace pěstitelů, aby ukončovali 
produkci za dotaci a tím donutili ukončit činnost 
i cukrovar. Ukončování činnosti hrozí zejména 
novým členským státům, mezi které patří i ČR, 
a to díky absenci silné vazby mezi výrobci cukru 
a pěstiteli cukrové řepy, která je ve starších člen-
ských zemích běžná.

Česká republika chce pozměnit podobu cukerné reformy 

Česká republika zásadně nesouhlasí s na-
vrženými změnami cukerní reformy a snaží se 
prosadit vlastní řešení. Tím je krácení kvót 
na výrobu cukru podle skutečně odevzdaných 
tun kvót, nikoli na základě různých koefici-
entů, jak to při závěrečném plošném sníže-
ní kvót cukru v roce 2010 předpokládá Evrop-
ská komise. Na diskusním semináři k refor-
mě evropského cukerného sektoru v Bruselu 
to uvedl první náměstek ministra zemědělství 
Ivo Hlaváč.

„Již po prvním hospodářském roce reformy je 
jasné, že stanovené cíle především v oblasti od-

chodu nejméně konkurenceschopných pěstitelů 
a cukrovarnických podniků nejsou plněny. V pro-
cesu restrukturalizace rozhodují ryze zájmové sku-
pinové cíle velkých evropských cukrovarnických 
společností,“ řekl první náměstek.

Českou situaci, kdy republika ztrácí odevzdá-
ním kvóty společnosti Eastern Sugar možnost vy-
rábět cukr ve výši 103 tisíc tun, přitom označil za 
příklad, že reforma nefunguje a nevede k potřebné-
mu cíli, tedy selekci nekonkurenceschopných pod-
niků. „Naproti tomu ze zemí zejména jižní Evropy 
bez tradice výroby a vhodných klimatických pod-
mínek kvóty odevzdávány nejsou, anebo jen v ma-
lém rozsahu,“ konstatoval Ivo Hlaváč. Jak dodal, 

kvóty ale nejsou odevzdávány ani z ostatních států, 
kde pěstování řepy a výrobu cukru umožňuje pou-
ze stanovená vysoká cena řepy a cukru, umožňu-
jící krýt ztráty či praktikovat nadstandardní opat-
ření, jako například závlahy. Dosud byly v rámci 
EU navráceny kvóty na výrobu jen asi 1,8 milionu 
tun cukru oproti původně předpokládaným zhru-
ba pěti milionům tun.

Navržené změny cukerní reformy, s nimiž Ev-
ropská komise přišla letos v květnu, spočívají 
v podstatě ve vyšších platbách za to, že pěstitelé 
řepy a cukrovary skončí s výrobou. „Do restruktu-
ralizačního procesu by mohli vstoupit přímo i pěs-
titelé, a iniciovat tak snížení kvóty podniku, do 

kterého dodávají řepu, a ve většině případů tím 
přivodit i jeho zánik. Je to sebezničující metoda 
a může se široce uplatnit v těch zemích EU, kde 
vztah pěstitel – cukrovar je ryze obchodního cha-
rakteru, což je případ České republiky,“ varoval 
náměstek Hlaváč. 

Návrhy změny reformy považuje ČR za nesys-
témové a své výhrady uplatňuje v expertních orgá-
nech EU i na půdě Evropského parlamentu. „Bo-
hužel poslední jednání zvláštního zemědělského 
výboru naznačilo snahu cíleně všechny malé a již 
restrukturalizované státy ještě co nejvíce o kvóty 
připravit,“ dodal Hlaváč.

Táňa Králová, tisková mluvčí MZe

Cukerní kvóty dále krátit již podle odevzdaných tun

Současná podoba návrhu společ-
né organizace trhu s vínem nebe-
re podle ministra zemědělství ČR 
Petra Gandaloviče v potaz připo-
mínky řady členských států. Neby-
ly zahrnuty ani připomínky Evrop-
ského parlamentu a sdružení evrop-
ských vinařských regionů. Návrh je 
tedy velmi podobný návrhu předlo-
ženému v loňském roce, a proto je 
v současné podobě pro Českou re-
publiku nepřijatelný.

 
Celá řada bodů v projednávaném návr-

hu by poškodila české vinařství a ohrozi-
la by tradiční výrobní postupy. Vedla by 
nakonec i ke zdražení českého vína. Jed-
ná se zejména o doslazování vína cukrem, 
což je postup obvyklý zejména u slabších 
ročníků.

 „Není možné některým zemím povolit 
přikyselování vína a jiným zakázat jeho při-
slazování,“ říká ministr zemědělství Petr 
Gandalovič a dodává „v této podobě je pro 
nás reforma nepřijatelná“. Stanovisko Čes-

ČR razantně vystoupila proti návrhu o společné organizaci trhu s vínem

Evropská komise schválila národní projekt propagace biopotravin
a ekologického zemědělství v ČR

„Pro naše stanovisko máme podporu všech zú-
častněných subjektů,“ uvedl po skončení jednání 
ministr Gandalovič. Celý návrh reformy byl podle 
jeho slov diskutován se svazy cukrovarníků a od-
bornou veřejností. Ministerstvo zemědělství zor-
ganizovalo v Bruselu seminář, na kterém vysvět-
lilo zástupcům Komise své stanovisko a národní 
specifika.

„Neříkáme tímto, že chceme reformu zastavit, 
jsme si vědomi její nezbytnosti,“ řekl ministr Gan-
dalovič. „Je nutné provést v ní řadu změn, a potom 
pro nás bude přijatelná,“ dodal s tím, že reforma 
musí být vyvážená a její dopad musí být stejný na 
všechny země EU.

Mgr. Ilona Chalupská
Ředitelka odboru komunikace MZe

 

ké republiky je dlouhodobě shodné se sta-
noviskem Svazu vinařů ČR, se kterým ho 
ministr Gandalovič konzultoval a se kte-
rým dospěl ke shodě, že není možné tak-
to ohrozit tradiční výrobu v Čechách a na 
Moravě.

 Současná podoba reformy je dispro-
porční a nepostihuje všechny státy stejně. 
Například navrhovaný způsob označová-
ní vín by vedl k matení zákazníka a k se-
tření rozdílu mezi vínem přívlastkovým 
a stolním. 

 Česká republika je ve skupině zemí, 
které nesouhlasí se stávající podobou re-
formy, což znamená velký tlak na změnu 
reformy. 

„Jasně říkáme, že tuto podobu návrhu 
nepodpoříme, v tomto jsme jednotní s dal-
šími zeměmi, například s Německem nebo 
Rakouskem, s nimiž koordinujeme náš po-
stup,“ dodává ministr Gandalovič. Česká 
republika se připojuje k návrhu ministra 
zemědělství Německa o otevření debaty 
o reformě a dalších jednáních, aby se re-
forma stala přijatelnou pro středoevrop-
ské státy.

 Mgr. Ilona Chalupská
Ředitelka odboru komunikace MZe
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MIROSLAV OUZKÝ:
NOVÉ NUTRIČNÍ ZNAČENÍ 

POTRAVIN VÍTÁM
Rozšíření údajů na obalech po-

travin týkající se nutričního slože-
ní, ke kterému přistoupili dobrovol-
ně největší výrobci potravin v EU 
a s nímž se může již v těchto dnech 
setkat i tuzemský spotřebitel, vítá 
předseda Výboru Evropského par-
lamentu pro životní prostředí, ve-
řejné zdraví a bezpečnost potravin 
MUDr. Miroslav Ouzký. Naopak, ně-
které zahraniční pokusy o značení 
potravin tzv. podle barev semafo-
ru považuje za příliš zjednodušují-
cí. „Je potřeba najít vhodný poměr 
mezi množstvím informací, které 
chceme spotřebitelům předat, a je-
jich srozumitelností, což navrhova-
ná iniciativa potravinářů splňuje,“ 
tvrdí předseda Miroslav Ouzký.

Podle předsedy legislativního výbo-
ru Potravinářské komory ČR (PK) 
Martina Waltera je cílem dobrovolné-
ho rozšíření nutričních údajů přispět 
k větší orientaci spotřebitelů ve výživo-
vých hodnotách výrobků, které si kupu-
jí. „Jedná se o ikonky, které představu-
jí energetickou hodnotu a hodnotu dal-
ších sedmi živin. Kromě tří, které jsou 
již známé – bílkoviny, tuky a sacharidy 
– bude nově na obalech uveden údaj 
o cukrech, nasycených mastných kyse-
linách, vláknině a obsahu soli,“ vysvět-
lil Walter. Průlomové jsou podle jeho 
slov informace, kolik jednotlivá por-
ce představuje procent doporučeného 
denního příjmu energie či živin. 

V ČR zastřešuje uvedenou infor-
mační iniciativu Potravinářská komora 
ČR, na celoevropské úrovni Konfedera-
ce potravinářského a nápojového prů-
myslu zemí EU (CIAA). Nové symbo-
ly a údaje o nutričním složení potra-
vin by měli mít spotřebitelé v celé EU 
k dispozici na všech obalech potravin 
těch výrobců, kteří princip dobrovolné-
ho rozšíření údajů přijmou, nejpozději 
do dvou let. 

PK ČR vydala ve spolupráci s Mi-
nisterstvem zemědělství ČR a Ústavem 
zemědělských a potravinářských infor-
mací (ÚZPI) informační leták pro spo-
třebitele, který podstatu nového nutrič-
ního značení vysvětluje.

EUROPOSLANEC
MIROSLAV OUZKÝ 

NESOUHLASÍ
SE ZAVEDENÍM ZÁLOH 
NA PLASTOVÉ LAHVE 

A PLECHOVKY
Česká republika by neměla rušit 

něco, co dobře funguje – to je zá-
kladní názor předsedy Výboru Ev-
ropského parlamentu pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpeč-
nost potravin MUDr. Miroslava Ouz-
kého týkající se úvah zavést v ČR 
zálohy na plastové lahve. Svůj po-
stoj prezentoval europoslanec na 
jednání s představiteli Potravinář-
ské komory ČR (PK). 

„Byl by to velký zásah do zaběhnu-
tého systému sběru a trídění odpadu 

z obalů. Česká republika vybudovala 
funkční systém a vychovala spotřebite-
le a teď toto chování bude pracně eko-
nomickými nástroji absolutně měnit. 
Pokud by mělo dojít k opakovanému 
využití PET lahví, tak jako lékař pro-
testuji, protože toto opakované použití 
nemá s ochranou zdraví nic společné-
ho. Je to velice rizikové. V případě, že 
se nejedná o opakované využití PET 
lahví, tak říkejme, že se jedná o vý-
kup odpadků,“ uvedl MUDr. Miroslav 
Ouzký. Podle jeho slov by bylo navíc 
předpokladem pro zavedení záloh vy-
tvoření velice nákladného a adminis-
trativně náročného systému přerozdě-
lování finančních prostředků, který by 
kromě toho nahrával podvodům. 

Podle Jany Ježkové, předsedkyně 
Výboru pro životní prostředí PK ČR, 
je v současné době ČR hodnocena 
jako druhá nejlepší v třídění a recyk-

laci plastů v celé EU. Přesto přišlo 
Ministerstvo životního prostředí ČR 
(MŽP) s návrhem změny systému. 
„Jedná se o novele o zálohování jed-
nocestných obalů – PET lahví a ple-
chovek v době, kdy si český spotřebitel 
již vyšlapal cestičku ke žlutému kon-
tejneru. Z této PET lahve ani plechov-
ky se nikdy nestane obal, který opako-
vaně použijeme, to je ta mystifikace, 
kterou MŽP používá. Stane se z nich 
odpad,“ tvrdí Ježková. 

Připomněla, že ČR spolu s dalšími 
zeměmi protestovala proti tomu, když 
se v Německu snažili zavádět zálohy 
ostrovním způsobem, tedy vracet lahve 
jen tam, kde je koupili. Německo muse-
lo zavést výkup lahví ve všech prodej-
nách a k tomu velmi složitý systém vy-
plácení záloh.„Když chtělo Maďarsko 
zavést zálohy, ČR protestovala, a teď 
to bude Česká republika, která přijde 
s notifikací do EU. Myslím, že na ČR 
bude pohlíženo s údivem,“ konstatova-
la Ježková. MŽP přitom hodlá převzít 
právě německý systém. Jenže podle 
Ježkové „recyklace jednocestných PET 
lahví v Německu o něco stoupla, avšak 
recyklace plastů celkem poklesla. Je to 
logické, protože nikdo již tolik netřídí 
ostatní plasty. Navíc také stoupnou ná-
klady na sběr a třídění všech ostatních 
obalů, protože PET lahve celý systém 
táhnou. Bylo by též velmi problema-
tické vysbírat ostatní plasty,“ varovala 
proto Ježková.

Nelze opominout ani hygienická ri-
zika v obchodní síti, kde především 
v menších obchodech budou jedno-
cestné, neporušené obaly do doby od-
vozu skladovány. Na rozdíl od systému 
opakovaně použitelných obalů (např. 
skleněných pivních lahví) nebudou 
PETky ani plechovky umisťovány do 
přepravek, ale bude se tento odpad 
někde shromažďovat, zbytky nápojů 
rozlévat a plesnivět, přitahovat hmyz 
a drobné hlodavce, což může způso-
bit kontaminaci ostatních druhů po-
travin.

Podle ředitele PK Miroslava Kober-
ny přestali v Německu po zavedení 
systému výkupu spotřebitelé zálohova-
né PET lahve kupovat, obchody je pro-
to přestaly odebírat a výrobci vyrábět. 
„Objem zálohovaných obalů tak dras-
ticky poklesl. To znamená, že spotře-
bitelé, obchodníci i výrobci se přesu-
nuli k nevratným obalům, které nejsou 
zálohovány. To byl jediný efekt toho-
to systému, kromě miliard eur v uto-
pených investicích například na zave-
dení linek na plnění zálohovaných ple-
chovek,“ vypočítává důsledky Miroslav 
Koberna. 

Potravinářská komora ČR proto pre-
feruje jiné řešení. „Kdyby se 6–8 pro-
cent dalších spotřebitelů získalo ke tří-
dění odpadů, pokrylo by to předpoklá-
danou výtěžnost zálohovaných PET 
lahví. A kdyby se jen malá část peněz, 
které se předpokládají na zavedení to-

hoto sytému záloh, věnovala na vzdělá-
vání a osvětu, tak by se určitě 8 procent 
nových spotřebitelů třídících odpad da-
lo získat,“ říká Ježková.

PK JE PRO
REVIZI SMĚRNICE

I ČESKÉ LEGISLATIVY
O INTEGROVANÉ PREVENCI 

A OMEZOVÁNÍ
ZNEČIŠTĚNÍ (IPPC)

Podle předsedkyně výboru pro 
životní prostředí Potravinářské 
komory ČR (PK) Jany Ježkové EU 
o revizi směrnice IPPC zatím neroz-
hodla. Informovala o tom na jedná-
ní PK s europoslancem – předse-
dou Výboru Evropského parlamentu 
pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin MUDr. Miro-
slavem Ouzkým. V loňském roce 
sice proběhla novela české legis-
lativy o integrované prevenci, kte-
rá však nezohlednila připomínky 
PK. Upozornila přitom, že v ČR je 
konečný termín pro získání integro-
vaného povolení 30. říjen 2007. 

Podle Ježkové se PK podařilo s Mi-
nisterstvem životního prostředí ČR 
(MŽP) vyjednat alespoň některé pod-

mínky z hlediska kapacity podniků, 
jichž se povinnost mít integrované po-
volení týká, což je i bod, ke kterému by 
se směrnice novelizovala. „Pro podnik 
je to, zda spadá pod IPPC či nespadá, 
rozhodující kritérium. Určitě by se při 
revizi směrnice měl zpřesnit požadavek 
na kapacitu a znovu definovat, co je 
smíšený výrobek, protože to naše pod-
niky také trápí. Pokud má výrobek vel-
mi malé množství živočišného původu, 
neměl by být posuzován podle živočiš-
ných kapacit, je potřeba stanovit hrani-
ce,“ konstatovala Ježková s tím, že kro-
mě toho ale existuje celá řada dalších 
témat, která revizi směrnice, ale hlavně 
naší legislativy nahrávají.

MUDr. Miroslav Ouzký doplnil, že 
v pracovních debatách Výboru pro ži-
votní prostředí, veřejné zdraví a bezpeč-
nost potravin Evropského parlamentu 
se otevírají dnes velmi důležitá témata, 
jakým je definování toho, co je odpad 
a co je vedlejší produkt výroby. „Toto 
téma bylo nastoleno při debatě o na-
kládání s odpady ve vztahu ke spalov-
nám. Zde je potenciální konflikt mezi 
pohledem Výboru a Ministerstva život-
ního prostředí ČR (MŽP).“ Dále uvedl, 
že na celoevropské úrovni se shodli na 
tom, že prioritní je snižování produkce 
odpadů, na druhém místě je maximál-
ní možná recyklace odpadů, na třetím 
energetické využití odpadů. Možnost 
ukládání odpadů je až na místě posled-
ním a je dnes všeobecně zavrhována. 

„Na rozdíl od MŽP vnímám sklád-
kování jako přesunutí problému na dal-
ší generace. MŽP se naopak snaží spa-
lování odpadů a jejich energetickému 
využití zamezit. V porovnání s klasic-
kými výrobnami tepla či energie mají 
spalovny nižší emise CO2, jsou šetrněj-
ší k životního prostředí. Týká se to též 
využití odpadu v cementárnách, kte-
ré jej dokáží využít zcela beze zbytku. 
S tím souvisí debata co vše ještě může-
me označit za vedlejší produkt výroby 
a co již za odpad. Dnes platí, že cokoli, 
co při výrobě vzniká a neprokáže se, že 
to není odpad, je za odpad považová-
no,“ uvedl MUDr. Miroslav Ouzký.

SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 
ZATĚŽUJE PŘÍŠTÍ

GENERACE
Evropská unie řeší další defini-

ci, týkající se odpadu. Při jedná-
ní s vedením Potravinářské komory 
ČR (PK) to uvedl předseda Výboru 
Evropského parlamentu pro život-
ní prostředí, veřejné zdraví a bez-
pečnost potravin Miroslav Ouzký. 
„V pracovních debatách výboru se 
otevírají dnes velmi důležitá téma-
ta, jako je definování toho, co je 
odpad a co je vedlejší produkt vý-
roby. Toto téma bylo nastoleno při 
debatě o nakládání s odpady ve 
vztahu ke spalovnám. Zde je ta-
ké potenciální konflikt mezi pohle-
dem Výboru a Ministerstva životní-
ho prostředí ČR (MŽP),“ konstato-
val europoslanec. 

Podle něj již existuje na celoevrop-
ské úrovni shoda na tom, že prioritní 
je snižování produkce odpadů, na dru-
hém místě je maximální možná recyk-
lace odpadů a až na třetím energetické 
využití odpadů. 

POTRAVINÁŘI
PROTESTUJÍ

PROTI ÚVAHÁM EVROPSKÉ 
KOMISE ZRUŠIT

PRO POTRAVINÁŘSKÉ 
MIKROPODNIKY

V EU SYSTÉM
KRITICKÝCH BODŮ

Potravinářské komora ČR (PK 
ČR) nesouhlasí s úvahami Evrop-
ské komise (EK) zrušit pro potravi-
nářské mikropodniky v EU povin-
nost mít zaveden systém kritických 
bodů (HACCP), který spočívá v ze-
sílené pozornosti na místa výrobní-
ho procesu s rizikem porušení zdra-
votní nezávadnosti. Úvaha o zrušení 
této povinnosti pro nejmenší výrobce 
vychází podle vedoucího legislativní-
ho oddělení PK ČR Josefa Sajdla ze 
snah EK o snižování zátěže pro pod-
nikatele. Komora ale soudí, že může 
jít o znevýhodnění nových členských 
zemí, vůči jejichž potravinářství byly 
požadavky velmi přísné. Naopak v ně-
kterých starých členských státech prý 
systém kritických bodů nebyl tak dů-
sledně zaveden. 

„Úvahy EK nás velmi překvapily. 
Šlo by o zrušení požadavku na nej-
základnější hygienu, a tu podle naše-
ho názoru musí splňovat každý – od 
největšího podniku až po malého cuk-
ráře či řezníka. Navíc nařízení, kte-
ré toto ukládá, nepožaduje po mik-
ropodnicích přímo systém HACCP, 
ale systém na něm založený. To zna-
mená, že každý, tedy i mikropodnik, 
musí sledovat rizika, neukládá se mu 
však systém certifikovat či podobně,“ 
vysvětlil Josef Sajdl. 

PK proto již prostřednictvím Kon-
federace potravinářského a nápo-
jového průmyslu zemí EU (CIAA)
vyjádřila proti úvahám EK svůj pro-
test. „Základní požadavek na hygienu 
musí splňovat opravdu každý,“ dodal 
Sajdl. 

Ředitel PK ČR Miroslav Koberna 
doplnil, že jde skutečně o pokus změ-
nit stávající systém. „Naši podnikate-
lé museli v posledních čtyřech či pě-
ti letech investovat značné prostředky, 
aby splňovali tato pravidla. Stávající 
systém považujeme za zcela dostateč-
ný. Víme však, že v řadě starých ev-
ropských zemích tyto systémy nikdy 
zavedeny nebyly. Dnes je tedy situa-
ce taková, že nové evropské země ta-
to pravidla musí splňovat, na severu 
Evropy tato pravidla též splňují, zbý-
vá však jih Evropy, včetně Francie, kde 
problémy stále existují. Řešení tohoto 
problému na úkor bezpečnosti a hygi-
eny není optimální,“ zdůraznil Miro-
slav Koberna. 

PK ČR – (zb)

Společná tisková konference Potravinářské komory ČR
a předsedy Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí,
veřejné zdraví a bezpečnost potravin MUDr. Miroslava Ouzkého

Předseda Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bez-
pečnost potravin MUDr. Miroslav Ouzký (druhý zprava) byl hlavním hostem tiskové 
konference PK ČR. Na snímku společně s ředitelem PK ČR Ing. Miroslavem Ko-
bernou (vpravo).

O tiskovou konferenci s předsedou MUDr. Miroslavem Ouzkým byl mezi noviná-
ři velký zájem.

MUDr. Miroslav Ouzký při debatě 
s Ing. Janou Ježkovou, předsedkyní Vý-
boru pro životní prostředí PK ČR

Předsedkyně Výboru pro životní prostře-
dí Potravinářské komory ČR Ing. Jana 
Ježková



PK ČR – (zb) Potravinářská komo-
ra ČR (PK ČR) zahájila od červen-
ce kampaň zaměřenou na zlepšení 
zdravotního stavu české populace 
prostřednictvím změny ve stravova-
cích a pohybových návycích, kte-
rá probíhá formou televizních spotů 
vysílaných Českou televizí (ČT).

Kampaň mohou sledovat diváci Čes-
ké televize na okruzích ČT1 a ČT2 ve 
třech obdobích, a to od 2. 7. do 15. 7. 
2007, od 6. 8. do 2. 9. 2007 a v pod-
zimních dnech 12. 11.–25. 11. 2007. 
Kampaň je tvořená třemi dvacetisekun-
dovými spoty, jež se zaměřují na hlav-
ní problémy naší populace. Celkem se 
spoty na obrazovkách objeví 75krát ve 
vysílacích časech bloku self promoti-
on a dále dle programových možnos-
tí ČT, která spoty odvysílá jako obecně 
prospěšné sdělení. Spoty byly vyrobe-
ny pro Slovenskou potravinářskou ko-
moru a s úspěchem již vysílány ve Slo-
venské televizi.

„Cílem projektu je odlehčenou for-
mou reagovat na vážnou problematiku 
a upozornit na některé z rizikových fak-
torů ovlivňujících zdraví, z nichž jsme 
vybrali nerovnováhu mezi příjmem 
a výdejem energie, nedostatek pohybu 
a nedodržování pitného režimu,“ po-
psal projekt ředitel PK ČR Miroslav 
Koberna. Projekt je obsahově zaměřen 
jak na dospělé, tak děti.

Projekt je součástí širší kampaně při-

pravené PK ČR ve spolupráci s Minis-
terstvem zemědělství ČR, Minister-
stvem zdravotnictví ČR, Ústavem ze-
mědělských a potravinářských infor-
mací a Státním zdravotním ústavem. 
Pro příští rok je plánován srovnatelný 
rozsah kampaně, pro jejíž financová-
ní se uvažuje o využití zdrojů z fondů 
EU. Členové PK ČR v rámci kampaně 
poskytli pro jednotlivé akce zaměřené 
zejména na zvyšování fyzické aktivity 
dětí i nepeněžní plnění v podobě výrob-
ků zdravé výživy (jogurty, džusy, cereá-
lie). Propagace kampaně a poskytování 

informací probíhá prostřednictvím ofi-
ciálních internetových stránek PK ČR 
na adrese http://www.foodnet.cz. Sou-
částí internetových stránek PK ČR je 
také speciální příloha věnovaná otáz-
kám zdravé výživy a zdravého životní-
ho stylu. 

Česká televize se ke kampani Potra-
vinářské komory ČR zaměřené na pod-
poru zdravého životního stylu připo-
juje jako významný mediální partner 
s vědomím, jak je osvěta a informova-
nost v této oblasti pro všechny vrstvy 
diváků (obyvatelstva) prospěšná a dů-

ležitá. Česká televize plní v oblasti pé-
če o zdraví a zdravý životní styl poslá-
ní televize veřejné služby tím, že pravi-
delně zařazuje pořady, v nichž je tato 
problematika hlavním tématem (např. 
Diagnóza, Domácí lékař aneb Nic ne-
ní jen tak, S Hurvínkem za lékařem, 
V kondici, Sportujeme s Katkou, Pod 
pokličkou, Buď fit s ČT) nebo prostu-
puje napříč magazíny či publicistický-
mi pořady pro všechny věkové katego-
rie (např. Sama doma, Barvy života, 
Kluci v akci, Planeta Věda, Hřiště 7 
a dal.).

Jaké spoty
jsou vysílány

PK ČR – (zb) Kampaň se soustře-
dí na tři okruhy podporující zdravý 
životní styl – rovnováhu mezi pří-
jmem a výdejem energie, dostateč-
ný pohyb a správný pitný režim.

„ROZHÝBEJ TĚLO
A SLEDUJ PŘÍJEM

A VÝDEJ ENERGIE“
Pod tímto názvem se skrývá spot, 

který propaguje vyvážený energetický 
příjem a výdej. Divákovi říká, že v pří-
padě dostatečné fyzické aktivity není 
potřeba omezovat se ve výběru stravy. 
Důležité je pouze kontrolovat, zda její 
energetický obsah udržuje v rovnováze 
se svým energetickým výdejem. 

Spot s titulkem „Rozhýbej tělo a vy-
měň stres za pohyb“ je zaměřen na sni-
žování stresu tělesnou aktivitou. Je zná-
mo, že dostatek pohybu a zdravá únava 
odbourávají stres způsobovaný součas-
ným hektickým způsobem života.

Obsahem třetího spotu je propagace 
pitného režimu, který zásadním způso-
bem ovlivňuje lidské zdraví a u součas-
né populace je příjem tekutin často až 
kriticky nedostatečný. V podtextu spot 
říká, že tím nejlepším nápojem je vlast-
ně kvalitní pitná voda. Spot nese název 
„Když chceš dlouho žít, musíš zdravě 
hodně pít“.

Propagační kampaň Potravinářské komory ČR
na podporu zdravého životního stylu

od července na obrazovkách České televize

PK ČR – (zb) Nedostatečný pohyb 
a nadbytečný příjem potravy pro-
vázejí náš každodenní život a jsou 
příčinou nadváhy a obezity. Jsou 
i důvodem vyhlášení kampaně „Při-
jmi a vydej“. Kampaň vyhlašuje 
společně Ministerstvo zdravotnic-
tví ČR, Potravinářská komora ČR 
a Státní zdravotní ústav a je rea-
lizována jako projekt č. 9269 „Při-
jmi a vydej“ Projektů podpory zdra-
ví Národního programu zdraví. Je 
druhým ročníkem kampaně Přijmi 
a vydej, která se poprvé uskutečni-
la v roce 2006. První rok se do kam-
paně zapojilo 1890 lidí.

Kampaň je součástí aktivit navazu-
jících na programy Světové zdravot-
nické organizace, která prevenci obe-
zity považuje za jeden z hlavních úko-
lů veřejného zdravotnictví v 21. století. 
Podle aktuálních údajů (studie Život-
ní styl a obezita 2005, STEN MARK) 
má nadměrnou hmotnost 52 % dospě-
lé české populace, z toho 17 % trpí obe-
zitou.

Cílem kampaně „Přijmi a vydej“ je 

zvýšení motivace lidí ke zlepšení návy-
ků v oblasti stravování a pohybové akti-
vity tak, aby vedly k rovnováze mezi 
energetickým příjmem a výdejem. Pod-
statnou částí kampaně bude motivační 
soutěž, v níž účastníci po dobu několi-
ka dnů budou sledovat vlastní energetic-
ký příjem potravou a energetický výdej 
pohybem. Poté zvolí jeden den a podle 
návodu si vypočtou přijatou a vydanou 
energii a výsledek zašlou jako součást 
přihlášky. Přihlásit se budou moci na 
tištěných přihláškách nebo elektronic-
ky na www.szu.cz, na webových strán-
kách jednotlivých zdravotních ústavů, 
Potravinářské komory ČR (www.food-
net.cz) a dalších. Po zaslání výsledků 
budou zařazeni do slosování o horská 
kola zn. AUTHOR, rekondiční pobyty 
a mnoho dalších cen. Vlastním cílem 
není ovšem výhra ceny, ale zamyšlení 
se nad způsobem života ve smyslu slo-
ganu soutěže „Vyhraj nad leností a na-
dváhou – vyhraješ zdraví.“

Realizátory kampaně jsou Státní 
zdravotní ústav a Zdravotní ústavy se 
sídlem v jednotlivých krajských měs-
tech ČR a jejich pobočky.

Startuje druhý ročník osvětové 
kampaně Přijmi a vydej 2007

V minulosti jsme podali řadu 
podnětů, které byly zaměřeny na 
různé způsoby zneužívání posta-
vení obchodních řetězců, od za-
listovacích poplatků, jejich ne-
stejného uplatňování, změn ob-
chodních smluv po vyžadování 
dodatečných poplatků atd. Vždy 
jsme narazili na stejný problém –
tato záležitost není upravena z po-
hledu hospodářské soutěže, pro-
to ani ÚOHS, ani Ministerstvo 
financí na naše podněty nemůže 
adekvátně reagovat. 

A N A LÝ Z A  A  D V A C E T 
O P A T Ř E N Í 

Protože se situace mění k horší-
mu, a to zejména na jihu Evropy, 
od podzimu loňského roku probí-
há řada jednání na evropské úrov-
ni, kterých se účastníme. Na je-
jich základě si EK nechala zpraco-
vat analýzu. Jde o velice obsáhlý 
materiál, který tvoří zhruba 300 
stran. Pro zájemce bude k dispo-
zici v angličtině na našich webo-
vých stránkách. Jeho obsah je ve-
lice zajímavý. Mimo jiné zahrnuje 
celkem dvacet různých opatření 
týkajících se například pozdního 
placení. To se v našem případě tý-
ká zejména vztahu mezi dodavate-
lem a obchodníkem. Některá jsou 
i systémového charakteru. Příkla-
dem je zřízení evropského fon-
du, který by podporoval plateb-
ní schopnost malých a středních 
podniků, tzn. poskytoval by jim 
určité garance za poskytnuté pod-
nikatelské úvěry. Jiná jsou velice 
tvrdá. Například návrh, aby byla 
uzákoněna třicetidenní splatnost 
v obchodních vztazích jako povin-
nost. S tím, že na její nedodržení 
by bylo nazíráno jako na nedopla-

tek srovnatelný s daňovou a pojiš-
ťovací povinností. Tím pádem by 
se dotyčná strana dostala do role 
neplatiče se všemi dopady na ve-
dení společnosti. To by asi před-
stavovalo zásadní změnu v ob-
chodní morálce v Evropě. 

V Š E  B Y  M Ě L O  B Ý T 
T R A N S P A R E N T N Í 

Další problém, který je zde na-
stíněn, je otázka transparentnosti. 
Čili povinnost zpřístupnit smlou-
vy ze strany silnějších obchod-
ních stran. Jinými slovy, smlouva 
navržená obchodním řetězcem by 
měla být veřejně dostupná a exis-
toval by zákaz dělat v ní tajné do-
datky. A ten, kdo by nedodržoval 
30denní lhůtu splatnosti, by byl 
zveřejňován jako neplatič, což by 
mohlo mít společenské dopady. 
Okrajově jsou zde řešeny i nefé-
rové praktiky jako nucení dodava-
tele prodávat pod nákladové ceny, 
přistupovat na změny ve vztahu, 
platit zalistovací a jiné poplatky. 
To vše by mělo být stíháno. 

V analýze se uvádí, že jenom 
díky pozdním platbám ze strany 
odběratelů čili obchodníků se roč-
ně v Evropě ztrácí kolem 450 ti-
síc pracovních míst. To je dáno 
neschopností malých a středních 
podniků zaměstnávat lidi, nebo 
vůbec to vede k jejich krachu, pro-
tože nejsou schopni daný dluh ufi-
nancovat. 

K D Y Ž  P U M P Y  A N O , 
P R O Č  Ř E T Ě Z C E  N E ? 

Pokud jde o ceny, je tu ještě 
jedna věc. Podívejte se na čer-
pací stanice, což jsou společnos-
ti odpovídající rozměrově i podí-

lem na trhu obchodním řetězců. 
My nechápeme jednu věc, která 
bude předmětem velkých diskusí: 
jak je možné, že jsou čerpací sta-
nice schopny reagovat den ze dne 
na změny cen svých dodavatelů, 
tzn. jak se mění cena ropy. Ale 
jak to, že obchodní řetězce neu-
mí změnit cenu pečiva nebo ma-
sa den ze dne. Jak to, že vyžadu-
jí půlroční nebo roční garantova-
né ceny? To je znovu zneužívání 
pozice. Protože když to v jednom 
srovnatelném sektoru jde, není 
žádný důvod, proč by to nemoh-
lo jít v jiném. V evropském mě-
řítku se ceny masa či pečiva mě-
ní, tak proč by se stejným způso-
bem nemohly měnit den ze dne 
i v obchodě? 

P R O B L É M E M  J S O U 
H A L É Ř E 

Máme ale v této souvislosti je-
den malý handicap. A to je fakt, 
že jsme si zrušili desetníky a dva-
cetníky. To byl velký omyl z po-
hledu spotřebitelů. Eurocent je 
28 haléřů, my máme nejnižší 
padesátník. S naší ekonomikou 
a našimi cenami máme v podsta-
tě dvojnásobnou minimální cenu 
než EU. To je vůči spotřebitelům 
velice nefér. Víme, že některé ob-
chodní řetězce u nás na halíře po-
čítají, spíše však výjimečně. Ale 
v Evropě se na centy počítá všu-
de a všude se na ně vrací. To je 
možná jeden z problémů aktuální 
změny cen v maloobchodě, proto-
že u obchodníka kolísáme napří-
klad mezi korunou a korunou pa-
desát za rohlík. To je jedno velké 
negativum. 

Ing. Miroslav Koberna, CSc.
ředitel Potravinářské komory ČR 

Potravinářské podniky
a obchodní řetězce: nevyrovnaný vztah

Otázku hospodářské soutěže, zejména vztah obchodní řetězce a dodavatelé, se snažíme dlou-
ho řešit a zhruba dva roky jej na české i evropské úrovni někam posunout. Vztah potravinář-
ského dodavatele, což je většinou malý nebo střední podnik, a mezinárodního obchodního ře-
tězce je totiž naprosto nevyrovnaný. 
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PK ČR – (zb) Bližší poznání
cílů a podmínek fungování naše-
ho potravinářsko-agrárního sek-
toru představovalo jeden z hlav-
ních důvodů nedávné studijní 

návštěvy delegace expertů Nor-
ského úřadu pro zemědělství, 
poradenského orgánu Norského 
ministerstva zemědělství a potra-
vin, v České republice. Členové 

Norští experti se zajímali o fungování českého potravinářství a zemědělství

Vystoupení ředitelů Miroslava Koberny a Jana Veselého měla u norských expertů 
velký ohlas. 

Ředitel sekce obchodu a průmyslu Norského úřadu pro zemědělství Jörn Rolfsen (vle-
vo) předal řediteli PK ČR Miroslavu Kobernovi (vpravo) malý dárek v podobě zají-
mavé obrazové publikace. 

delegace se v průběhu návštěvy 
sešli v pražském hotelu Möven-
pick také s ředitelem Potravi-
nářské komory ČR Ing. Mirosla-
vem Kobernou a ředitelem Čes-
kého svazu pivovarů a sladoven 
Ing. Janem Veselým. 

Miroslav Koberna norské hos-
ty seznámil nejen se změnami, kte-
ré v ČR nastaly v oblasti potravinář-
ství a zemědělství po našem vstupu 
do EU, ale také s celkovými ekono-
mickými podmínkami, ve kterých 
obě odvětví fungují. Norské hosty 
zajímal například systém vládních 
podpor a jejich vtah k podporám po-
skytovaných Evropskou unií včetně 
detailů následných kontrolních me-
chanismů. 

Důležitými body debaty se staly 
i možnosti uplatnění našich potravi-
nářských a zemědělských výrobků na 
vnitřním trhu EU a problematika vzá-
jemné závislosti mezi potravinářstvím 
a zemědělstvím v ČR. V závěru de-
baty se hovořilo o tématice pěstová-
ní geneticky modifikovaných plodin 
či biopaliv. 

„Získali jsme značné množství po-

znatků o problematice potravinářské-
ho a zemědělského odvětví v ČR. Čet-
né dotazy mé i mých kolegů na pa-
na ředitele Kobernu i pana ředitele 
Veselého byly důkazem našeho vel-

kého zájmu o zkušenosti a znalosti 
českých kolegů,“ zhodnotil výsledky 
jednání ředitel sekce obchodu a prů-
myslu Norského úřadu pro zeměděl-
ství Jörn Rolfsen.

PK ČR – (zb) Ve Znojmě se letos 
ve dnech 2. až 7. září uskuteční již 
9. ročník mezinárodního festivalu 
televizních a rozhlasových pořadů 
o gastronomii Znojemský hrozen. 
Také letos budou návštěvníci fes-
tivalu v první řadě moci shlédnout 
a poslechnout řadu zajímavých 
pořadů o gastronomii. Jaké lahůd-
ky jsou mezi nimi? Nejen o nich 
informuje ředitel festivalu Znojem-
ský hrozen JUDr. Ladislav Jíša.

„Do televizní sekce, která je histo-
ricky nejstarší, přihlásili producenti 
na 140 pořadů. Osobně se nejvíce tě-
ším na britské snímky včetně kuchař-
ské show proslulého Jamieho a zvědav 
jsem na snímek z Číny. Rozhlasová sek-
ce a sekce reklamních spotů měly uzá-
věrku koncem července,“ řekl Ladislav 
Jíša.

Chystáte letos nějaké změny v sou-
těžích barmanů, sommeliérů a malují-
cích dětí?

Soutěž sommeliérů jsme z okraje 
festivalu přesunuli přímo do centra dě-
ní, proběhne v úterý 4. září. Plný ta-
líř malování – soutěž mladých výtvar-
níků a malířů – měla uzávěrku s kon-
cem školního roku a i ji čeká změna. Po 
skončení výstavy v aule znojemské rad-
nice se v říjnu přesune do Prahy a bude 
vystavena na ministerstvu zemědělství. 
Barmanská soutěž, která je i velkou 
přehlídkou zručnosti, hudby a světel, 
proběhne klasicky v neděli 2. září ja-
ko vstupní festivalová akce na Masary-
kově náměstí.

A co doprovodné akce, mnozí vzpo-
mínají na minulé roky, jaké je letošní 
očekávání?

Především jsou to odborné seminá-

ře, které pravidelně pořádáme s Vinař-
ským fondem nebo Českým svazem 
pivovarů a sladoven. V tomto roce 
zahajujeme spolupráci s dalším vý-
znamným partnerem, a to Potravinář-
skou komorou ČR, tady očekáváme 
velkou perspektivu, především v pro-
jektu podpory zdravé výživy, téma, 
jenž je pro obě strany velice zajímavé. 
Výrazně samozřejmě myslíme na festi-

valovou veřejnost a pro ně jsou to pře-
devším „Národní dny“. Letos jsme jim 
připravili představení maďarské, čín-
ské, rakouské kuchyně i kultury a trouf-
nu si říci, že to budou zážitky patrně 
nad všechna očekávání. Na pondělky 
jsme přesunuli prezentace jednotlivých 
oblastí naší vlasti. Letos to bude Valaš-
sko. A všechny bych rád pozval 5. září 
do chrámu sv. Mikuláše na koncert Ga-
briely Demeterové.

Kdo přijede ze zahraničí? Ví se 
o Znojemském hroznu třeba i za hra-
nicemi Evropy?

Vloni například soutěžily snímky 
ze 16 zemí celého světa. Známi jsme 
v Kanadě, USA, Argentině, Austrálii 
a v Číně. Každoročně přijíždějí zahra-
niční hosté a novináři, letos přislíbil 
účast i známý britský novinář Phillip 
N. Bergson, zpravodaj BBC a dopiso-
vatel londýnských deníků. Národních 

dnů se pak zúčastňují delegace z pří-
slušných zemí v čele s velvyslancem.

Čím vás jako pořadatele festivalu při-
tahuje Znojmo?

Znojmo je krásné jihomoravské 
město, jeden z pilířů naší historie, kte-
ré vždy bylo a je spjato s gastronomií 
a je naším milým hostitelem. Po po-
chopitelně opatrných začátcích je dnes 
spolupráce jak s magistrátem a jeho in-
stitucemi, tak s Jihomoravským muze-
em, hotely Prestige a N bezproblémo-
vá, vzájemně vstřícná. Řada domácích 
hostů tady realizuje neformální setká-
ní, která jim následně pomáhají v pod-
nikání a dalším rozvoji, a proto se na 
festival rádi vracejí. Zahraničním ná-
vštěvníkům pak Znojmo nabízí mnoho 
atrakcí – podzemí, hrad, Loucký kláš-
ter a mnoho dalších historických pa-
mátek. A okolí města je zajímavé, plné 
vinných sklípků…

Festival Znojemský hrozen letos již po deváté
P A R T N E R E M  F E S T I V A L U  S E  S T Á V Á  T A K É  P O T R A V I N Á Ř S K Á  K O M O R A  Č R

PK ČR – (zb) Potravinářská komora ČR se letos poprvé 
představí jako generální partner 3. ročníku mezinárodního 
veletrhu gastronomie Gastroset, který se ve dnech 4. až 6. 
října uskuteční v Pražském veletržním areálu v Letňanech. 
Letos bude veletrh nově rozšířen o oblast potravin, nápojů 
a jídel. Veletrh Gastroset, jehož pořadatelem je společnost 

Terinvest, je koncipován jako kontraktační setkání obchod-
níků, odborníků, majitelů a provozovatelů gastronomických 
zařízení všech typů. Společně s Potravinářskou komorou ČR 
je generálním partnerem veletrhu také Svaz obchodu a ces-
tovního ruchu. Záštitu nad veletrhem již tradičně převzala 
Asociace hotelů a restaurací České republiky.

Jedním z hlavních cílů veletrhu je vytvořit optimální prostředí pro 
obchodní jednání a rozšiřování partnerské spolupráce. Současně 
s tím jde i o představení hlavních kvalit služeb firem a možnosti ser-
visu, které jsou gastronomická zařízení připravena potencionálním 
klientům poskytovat. Gastroset byl v minulých letech hodnocen jako 
úspěšný a kvalitní projekt s významným podílem odezvy v obchod-
ní sféře. Dá se předpokládat, že tento veletrh bude stále významněj-
ší, a to jak z pohledu počtu vystavujících firem, objednané veletrž-
ní plochy či množství návštěvníků. Jejich počet dosáhl v roce 2006 
čísla 25 700. V loňském roce se na veletrhu prezentovalo celkem 
74 firem na ploše přesahující 3 200 m2

. 
Přední domácí i zahranič-

ní vystavovatelé na letošním ročníku veletrhu Gastroset budou opět 
prezentovat novinky ze světa gastronomie a vše, co je pro uvedený 
obor v popředí zájmu rovněž ostatních vystavujících firem a náv-
štěvníků, především z řad zainteresované veřejnosti. 

Na základě zkušeností z předešlých ročníků a požadavků význam-
ných vystavovatelů i odborných partnerů projektu organizátoři v roce 
2007 zařadili do portfolia veletrhu nově kategorii potravin, nápojů, 
jídel a také část nazvanou „vending“. Cílem této změny je posílit 
významné postavení veletrhu ve sféře gastronomie. Rozšíření veletr-
hu o nové kategorie znamená nejen komplexnější přehled zahrnující 
celou oblast gastronomie, ale přináší všem účastníkům širší možnosti 
navazování obchodních kontaktů a vzájemné spolupráce. 

Veletrh Gastroset 2007 bude probíhat současně s dalšími 
významnými souvisejícími událostmi: na výstavišti v Praze - Let-
ňanech ve stejném termínu proběhne také12. ročník mezinárod-
ního veletrhu TENDENCE, který je věnován nábytku, dekora-
cím a vybavení interiérů, a veletrh WELLNES-BALNEA týkají-
cí se lázeňství a všeho, co s touto sférou souvisí. Více informací 
je možné získat na internetové stránce http://www.gastroset.eu
nebo http://www.foodnet.cz. 

Potravinářská komora ČR generálním partnerem veletrhu Gastroset 
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V rámci 3. ročníku veletrhu Gastroset v Praze bude mít premiéru 
oblast potravin, nápojů a jídel.
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www.FOODNET.cz:
web českých a moravských 

potravinářů

NA STRÁNKÁCH KOMORY
DENNĚ NAJDETE:

–  aktuální zpravodajství o dění v domácím
i zahraničním potravinářském průmyslu

–  pozvánky na zajímavé výstavy, semináře či 
prezentační akce

–  odborné informace o potravinách a potra-
vinářství

NABÍZÍME:

–  možnost získat přístup do vybraných neve-
řejných částí webu: např. přehledně zpraco-
vané potravinářské legislativy 

–  za velmi výhodných podmínek prezentovat 
svůj podnik, službu či výrobek v inzertní 
části internetových stránek

V případě zájmu o získaní podrobnějších 
informací kontaktujte sekretariát Potravinář-
ské komory ČR.

FOFOOODDNET
INFORMAČNÍ SYSTÉM PK ČR

PK ČR – (zb) V sídle Libereckého kraje 
zasedal 21. června výbor LK pro rozvoj ven-
kova, zemědělství a životní prostředí, a pro-
měnil se tak v jedenáctičlennou hodnotící 
komisi, jejímž úkolem bylo posoudit a dopo-
ručit výrobky, které by v soutěži Výrobek roku 
2007 měly od Libereckého kraje získat pres-
tižní titul Výrobek Libereckého kraje z oblas-
ti zemědělství – potravinářství roku 2007. 

„Letos jde již o čtvrtý ročník této soutěže, kte-
rou se Liberecký kraj každoročně snaží upozor-
nit spotřebitele na kvalitní výrobky z produkce 
našich zemědělských a potravinářských subjek-
tů a tím je zároveň propagovat nejenom v kraji, 
ale v rámci celé České republiky. Jde nám přede-
vším o to, abychom zemědělcům a potravinářům 
pomohli v tvrdém konkurenčním boji a podpořili 
místní produkci kvalitních výrobků,“ uvedl na ad-
resu pořadatelství Radim Zika, náměstek hejtma-
na pověřený vedením resortu rozvoje venkova, ze-
mědělství, životního prostředí a informatiky. 

Komise podle přesně stanovených kritérií hod-
notila celkem 29 výrobků od 11 výrobců, kteří své 
produkty mohli přihlásit do některé z celkem de-

seti kategorií. Kromě celkového dojmu se hodno-
tily například inovace, design, použité materiály, 
suroviny a způsob výroby či vliv výrobku na zdra-
ví zákazníka.

Hodnotící komise doporučila, aby Liberecký kraj 
udělil ocenění:  

VÝROBEK LIBERECKÉHO KRAJE ROKU 
2007 Z ODVĚTVÍ POTRAVINÁŘSTVÍ 

– ZEMĚDĚLSTVÍ TAKTO:

�  v kategorii „maso a masné výrobky“
výrobku Uzená pečeně bez kosti
výrobce Jatky Lomnice a. s.

 
�  v kategorii „mléko a mléčné výrobky“

výrobku Kefírové mléko Jako od babičky
výrobce Jiří Vrkoslav, Zlatá Olešnice 

 
�  v kategorii „pekařské výrobky“

výrobku Racio bochánek
výrobce JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r. o. 

 
�  v kategorii „nealkoholické nápoje“

výrobku Višeň – ovocný nápoj

výrobce Moštovna Lažany, výroba nápojů, 
spol. s r. o.

 �  v kategorii „lihoviny a ostatní alkoholické ná-
poje“
výrobku Kittelův likér
výrobce STYLE BOHEMIA s. r. o. 

 
�  v kategorii „potraviny pro zvláštní výživu“

výrobku Směs na bezlepkový chléb vícezrn-
ný, 500 g
výrobce JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r. o. 

 
�  v kategorii „biopotraviny“

výrobku Směs na BIO chléb vícezrnný, 500 g
výrobce JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r. o. 

 
�  v kategorii „soukromé farmy“

výrobku Podkozákovský achát – kozí sýr
s modrou plísní uvnitř
výrobce Hana Maturová, Chuchelna

 
�  v kategorii „pivo“

výrobku Skalák řezaný ležák 11 %
výrobce PIVOVAR ROHOZEC, a. s.

 �  v kategorii „ovocná vína a medoviny“
výrobku KITL šláftruňk výrobce KITL s. r. o.

 
ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ 

Nejlepší výrobek Libereckého kraje roku 2007 
z odvětví potravinářství – zemědělství za nejvyšší bo-
dové ohodnocení 1 056 bodů

�  výrobku Višeň – ovocný nápoj
výrobce Moštovna Lažany, výroba nápojů,
spol. s r. o.
 
 Návrhem hodnotící komise se 10. července za-

bývala Rada Libereckého kraje a konečné rozhod-
nutí je na zastupitelstvu, které se tímto doporuče-
ním hodnotící komise bude zabývat na svém srp-
novém zasedání. Slavnostní vyhlášení a předání 
ocenění vítězům soutěže Výrobek roku 2007 se 
pak uskuteční 1. září v Jilemnici v rámci VI. Kraj-
ských dožínkových slavností. Partnerem soutěže 
je také Potravinářská komora ČR, Federace vý-
robců potravin, nápojů a zpracovatelů zeměděl-
ské produkce. Informace o soutěži jsou k dispo-
zici na internetové stránce PK ČR http://www.
foodnet.cz.

Kdo získá titul Výrobek Libereckého kraje roku 2007?

PK ČR – (zb) Již čtvrtý ročník Národní 
přehlídky sýrů a vín se začátkem červ-
na uskutečnil za velkého zájmu veřej-
nosti v historickém centru Prachatic. 
Do přehlídky se zapojilo 21 vinařských 
podniků z Čech a Moravy, které před-
stavily celkem 80 vzorků vynikajících, 
především jakostních vín s přívlastkem, 
ale také vín ledových či slámových. Své 
sýry vystavovalo devět mlékárenských 
společností se 48 vzorky svých výrob-
ků. 

Smyslem přehlídky byla nejen propagace kva-
litních druhů vín a sýrů, ale také výchova a osvě-
ta v oblasti stravovací kultury.

Na programu této gastronomické akce byla 

také degustace sýrů a vín. Zájemci mohli s pří-
tomnými experty konzultovat i otázky vinařské 
legislativy a možnosti získání podpor. Na arká-
dách postavila společnost JAGR z Českých Bu-
dějovic kompletní kuchařské studio, kde mistr 
kuchař pan Stupka, známý z TV pořadu Prima 
vařečka, předváděl své kuchařské umění zamě-
řené na využití sýrů. Moravský vinař Ctirad 
Králík pak vystupoval na přehlídce i jako bás-
ník o víně a vinohradech. Součástí doprovod-

ného programu byl i pivní stan třeboňského pi-
vovaru Regent postavený na náměstí, ve kterém 
se však točilo nejen pivo, ale i kvalitní sudová 
vína. Zde se také uskutečnila degustace ovoc-
ných pálenek a likérů, většinou oceněných znač-
kou KLASA.

Na úspěchu akce se mimo jiných podílelo 
město Prachatice, hejtman Jihočeského kraje, 
Ministerstvo zemědělství ČR, Potravinářská ko-
mora ČR, Státní zemědělský a intervenční fond 
nebo Vinařský fond ČR.

Podobná gastronomická přehlídka zaměřená 
na propagaci kvalitních domácích potravin se 
bude v Prachaticích pořádat již 21.–22. září pod 
názvem „Ryby a víno“. Bližší podrobnosti jsou 
k dispozici na internetové stránce http://www.
syryrybyavino.cz.

Čtvrtý ročník Národní přehlídky sýrů a vín 
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Oficiální internetová stránka Potravinářské komory ČR, Federace výrobců potravin, 
nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce http://www.foodnet.cz má za cíl být we-
bem všech českých a moravských potravinářů. Internetovou stránku komory denně na-
vštíví více než 3000 uživatelů Internetu.

Potravinářská komora České republiky,
Federace výrobců potravin, nápojů 

a zpracovatelů zemědělské produkce

Potravinářská komora ČR (PK ČR), 
Federace výrobců potravin, nápojů 
a zpracovatelů zemědělské produkce 
je zájmové sdružení právnických osob 
z odvětví potravinářského průmyslu.
Plní funkci zájmového neziskového sdru-
žení pro všechny potravinářské obory 
a obory zpracování zemědělských pro-
duktů. Reprezentuje obor potravinář-

ství vůči orgánům státní správy a ob-
dobným organizacím v EU, včetně or-
ganizací se světovou působností a všech 
organizací, jejichž činnost souvisí se zá-
jmy podnikatelů zpracovatelského prů-
myslu. Poskytuje potravinářské odbor-
né a technologické poradenství a spo-
lupracuje s ostatními oborovými svazy, 
které mají k oboru vztah.

Nový člen Výkonné 
rady PK ČR

PK ČR – (zb) Novým členem Výkonné 
rady Potravinářské komory ČR (VR PK 
ČR) a současně viceprezidentem PK ČR se 
stal Ing. Zděněk Kubiska. Rozhodla o tom 
Výkonná rada PK ČR na svém zasedání
25. července 2007. Ing Zdeňka Kubisku 
Výkonná rada PK ČR kooptovala na uvolně-
né místo člena VR PK ČR. 

Ing. Zdeněk Kubiska byl do Výkonné 
rady PK ČR kooptován na základě návrhu 
řádného člena PK ČR – Českomoravské-
ho sdružení organizací zemědělského záso-
bování a nákupu (CMSOZZN), ve kterém 
zastává funkci předsedy představenstva. 

Požadujeme:  SŠ/VŠ potravinářského zaměření, praxe v potravinář-
ské výrobě podmínkou, zkušenosti v masném průmys-
lu výhodou, organizační schopnosti 

Nabízíme:  možnost zajímavého zaměstnání v silné potravinářské 
společnosti, motivující platové ohodnocení, sociální 
výhody a možnost profesní seberealizace

Své nabídky s uvedením pozice a životopisem zasílejte na e-mailovou adresu: jobs@hame.cz
Bližší informace na tel. 572 534 343

HAMÉ, a. s. 
přední český výrobce a exportér kojeneckých výživ, hotových jídel,
kečupů, zeleniny, paštik a mnoha dalších potravinářských výrobků

V Y P I S U J E  V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í  P R O  O B S A Z E N Í  P O Z I C E :

V E D O U C Í  V Ý R O B Y
Místo výkonu práce: Babice

Náplň práce: řízení výroby a vývoje konzervárenských produktů v samostatné výrobní společnosti
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Závěr léta pro značku KLASA zna-
mená vždy veletržní maratón. Krát-
ce po sobě se konají dvě významné 
události: veletrh Agrokomplex v Ni-
tře a Země živitelka v Českých Bu-
dějovicích.

Národní značka kvality KLASA je 
vidět na prestižních výstavách a veletr-
zích po celém světě. Kvalitní potraviny 
se pravidelně prezentují na světových 
potravinářských a zemědělských vele-
trzích Grüne Woche, Prodexpo, Polag-
ra-Food, SIAL či Anuga. Největší akcí 
na tuzemských výstavištích je pak beze-
sporu prezentace na agrosalónu Země 
živitelka, jenž je svátkem pro všechny 
české potravináře, zemědělce, prodej-
ce zemědělské techniky a další obchod-
níky. 

Značka KLASA a Státní zemědělský 
intervenční fond nebudou na Zemi ži-
vitelce chybět ani letos. Stánek SZIF 
najdete v pavilonu B4 a jistě jej nepře-
hlédnete. Expozice na ploše 170 m2 

nabídne návštěvníkům pestrou paletu 
výtečných potravin k ochutnání a ob-
chodním partnerům klidné zázemí pro 
jednání s výrobci.

Letos se na stánku představí 13 vý-
robců, držitelů značky KLASA, kteří 
návštěvníkům nabídnou pečivo, uzeni-
ny, mléčné výrobky, bylinkové čaje, pi-
vo či minerální vody. 

Oproti loňským ročníkům se již vý-
robci finančně spolupodílejí na nákla-
dech spojených s výstavou. Až do květ-
na letošního roku byla účast výrobců 
na výstavách zdarma. Evropská pravi-
dla pro státní podpory v oblasti země-
dělství to však znemožňují. Podle nich 
se musí výrobci na výstavách a veletr-
zích finančně podílet. První účast na 
výstavě mají zdarma jen malé a střední 
podniky (tedy firmy s obratem do 50 
mil. Kč) a při každé další účasti se již 
musí podílet z 50 %. Zvýhodněni jsou 
ale prvovýrobci (zemědělci), kteří mají 
účast na veletrzích a výstavách zdarma 
bez ohledu na počet účastí. Přesto se 
účast na společném stánku výrobcům 
vyplatí. Výrobce hradí náklady pouze 
za skutečně využitou plochu, což je 
v případě společné expozice 1–2 m2, 
a nemusí platit realizaci a výstavbu ce-
lého stánku. Návštěvníci veletrhu zase 
ocení různorodost a pestrou nabídku 
kvalitních potravin na stánku národní 
značky kvality KLASA.

Co na stánku národní značky kvality 
KLASA uvidíte?

MILTRA B s. r. o.
Hlavním programem společnosti 

MILTRA B s. r. o. je výroba eidam-
ského salámového polotvrdého sý-
ru a nízkotučného tvarohu, vyráběné-
ho klasickým způsobem. V sortimentu 
eidamský salámový sýr je MILTRA B 
jediným výrobcem v České republice.

Společnost se zabývá nákupem sy-
rového kravského mléka od farmářů 
a následným zpracováním na mléčné 
výrobky. Zrání sýrů a finální úprava na 
hotové výrobky pro koncové spotřebi-
tele se odehrává v provozu v Moravské 

Třebové. Sýry jsou na trh dodávány ve 
formě kusové, plátkové, porcované ne-
bo strouhané, případně ochucené uze-
ným, bylinkami nebo s přídavkem ně-
kolika druhů koření.

Výrobky oceněné značkou KLASA:
–  Eidamový salámový polotvrdý sýr

uzený 40% t. s.
–  Eidamský salámový polotvrdý sýr 

ochucený 40% t. s. – mexické ko-
ření

–  Eidamský salámový polotvrdý sýr 
ochucený 40% t. s. – byliny

–  Eidamský salámový polotvrdý sýr 
ochucený 40% t. s. – pepř

–  Eidamský salámový polotvrdý sýr 
uzený ochucený 40% t. s. – pepř

–  Eidamský salámový polotvrdý sýr 
30% t. s.

PIVOVAR ZUBR a. s.
 Pivovar ZUBR pokračuje v tradici 

přerovského pivovarnictví. Značka pi-
va ZUBR je představitelem produktu 
vysoké kvality a nezaměnitelné, vyvá-
žené chuti, která je vysoce oceňována 
odborníky i spotřebiteli. Použití tradič-
ních technologií spodního kvašení řa-
dí pivo ZUBR mezi představitele tra-
dičních českých piv, která konzumen-
ti označují jako „piva českého typu“. 
Kvalita a chuť dodnes přinášejí pro-
duktu úspěch.

V průběhu let 1995–2006 získalo pi-
vo ZUBR celkem 19 ocenění v prestiž-
ních pivovarských soutěžích, mezi kte-
ré se řadí Zlatý pohár Pivex a České pi-
vo. Získaný počet medailí je v rámci 
České republiky ojedinělý a nemá kon-
kurenci. Svým objemem výroby se pivo-
var ZUBR dlouhodobě pohybuje oko-
lo 10. místa v rámci České republiky. 
Export piva ZUBR směřuje do Polska, 
Maďarska, Spolkové republiky Němec-
ko, kontakty jsou navazovány s Rakous-
kem, Itálií, Španělskem a zeměmi býva-
lého Sovětského svazu.

Výrobky oceněné značkou KLASA:
–  Světlé výčepní pivo ZUBR Classic

POLABSKÉ MLÉKÁRNY, a. s.
POLABSKÉ MLÉKÁRNY, a. s., jsou

potravinářským mlékařským podnikem 
se zaměřením na výrobu tvarohů a tva-
rohových specialit. Každý den vykupu-
je od zemědělských podniků a soukro-
mých rolníků přibližně 150 000 litrů 
mléka, které je do druhého dne zpra-
cováno na základní výrobek – tvaroh. 
Ten se dále zpracovává – zušlechťuje 
na další druhy ochucených tvaroho-
vých výrobků a dezertů.

Výrobky POLABSKÉ MLÉKÁR-
NY můžete zakoupit po celé republice 
jak v malých obchodech, tak v obchod-
ních řetězcích. Portfolio výrobků  začí-
ná u základních řad tradičních bílých 
tvarohů, které najdou uplatnění v kaž-

dé kuchyni při přípravě široké škály 
sladkých i slaných pokrmů. Dále vyrá-
bí ochucené ovocné tvarohy a oblíbené 
řady dezertů, které  jsou určeny nejen 
pro ty, kteří rádi mlsají, ale i pro zákaz-
níky, kteří kladou důraz na zdravou vý-
živu s obsahem vitaminů.

Výrobky oceněné značkou KLASA:
–  Měkký tvaroh bez tuku
–  MILKO – ovocný tvaroh nízkotučný 

ananas+kokos
–  MILKO – ovocný tvaroh nízkotučný 

s příchutí citron+limetka
–  MILKO – ovocný tvaroh nízkotučný 

s příchutí jahoda a jablko
–  MILKO – nízkotučný tvaroh s vlák-

ninou
–  MILKO – ovocný tvaroh nízkotučný 

s vlákninou s příchutí aloe – vera
+ zelené jablko

–  MILKO – ovocný tvaroh nízkotučný 
s vlákninou s příchutí malina
+ jahoda

–  Tučný tvaroh
–  Tvaroháček kakaový
–  Tvaroháček s vanilkovou příchutí

CZ FRUIT, ODBYTOVÉ 
DRUŽSTVO

Hlavním předmětem činnosti od-
bytového družstva je zajištění odbytu 
ovoce svých členů, které nabízí pod ob-
chodním jménem CZ FRUIT. Členo-
vé odbytového družstva se intenzivně 
věnují pěstování ovoce a celkovou vý-
měrou ploch ovocných sadů pokrývají 
nejvýznamnější produkční oblasti Čes-
ké republiky. Svým podílem na celko-
vém prodeji ovoce zaujímá rozhodující 
místo na tuzemském trhu.

   Největší podíl na obratu družstva 
tvoří prodej jablek, jehož průměrný ob-
jem dosahuje za rok cca 50 000 tun. 
Dalšími druhy ovoce, s kterými druž-
stvo obchoduje, jsou jahody, třešně, viš-
ně, meruňky, broskve, hrušky, švestky, 
rybíz a některé méně objemové druhy 
ovoce.

Výrobky oceněné značkou KLASA:
–  Jablka balená – Golden, Delicious, 

Gloster, Jonagold, Idared, Rubín, 
Bohemia, Šampion, Gala

 AGRO-LA, spol. s r. o.
Jindřichohradecká firma Agro-la, 

spol. s r. o. byla založena v roce 1992 
jako přímý pokračovatel činnosti Ze-
mědělské oblastní laboratoře, která pů-
sobila od roku 1976. Hlavním zaměře-
ním zůstala orientace na laboratorní 
činnost pro zemědělství, potravinář-
ství a životní prostředí. Nově byl zave-
den program přípravy a distribuce živ-
ných půd pro mikrobiologii, mikrobio-
logické rozbory a příprava speciálních 
mlékárenských kultur. V návaznosti na 
tuto činnost byla v roce 1993 zahájena 
výroba jogurtů, která se stala díky jedi-
nečné kvalitě produktů jednou z nejdů-
ležitějších činností firmy.

Jogurty jsou vyráběny z nejkvalit-
nějšího plnotučného nehomogenizova-
ného mléka pomocí vlastních jogurto-

vých kultur, které dávají jogurtu neza-
měnitelnou chuť, vůni a konzistenci. 
K zahuštění jogurtů je zásadně použí-
váno sušené odstředěné mléko a ovoc-
ná složka bez chemických konzervan-
tů.

Výrobky oceněné značkou KLASA:
–  Jogurt s příchutí „AGROLÁČEK“
–  Jogurt z jižních Čech - bílý

MASOKOMBINÁT PLZEŇ s. r. o.
Masokombinát Plzeň, dříve společ-

nost SCHNEIDER, navazuje na tra-
dici známé uzenářské firmy založené 
před 100 lety. Svou úspěšnou novodo-
bou historii zahájil znovu v roce 1991. 
Vzhledem k tomu, že potomci zaklada-
tele nerestituovali téměř žádný původní 
majetek, začínala společnost s jedinou 
plzeňskou prodejnou a malou výrob-
nou uzenin. Společnost rychle a dyna-
micky expandovala. 

Dnes se jedná o nejdynamičtěji se 
rozvíjející český podnik v oblasti zpraco-
vání zemědělských prvovýrobků. Jeho 
prioritou je dodávat na trh výrobky vyrá-
běné dle nejnovějších trendů s maximál-
ním důrazem na jejich bezpečnost pro 
spotřebitele, vysoký hygienický standard 
a správnou provozní praxi.

Výrobky oceněné značkou KLASA:
–  Cikánský šál
–  Grilovací tyčinky Barbecue
–  Grilovací tyčinky masové
–  Grilovací tyčinky s pepřem
–  Grilovací tyčinky se sýrem
–  Masové karbanátky
–  Pražská šunka
–  Špekáčky
–  Šunkový salám
–  Junior
–  Šunka GYROS
–  Vysočina
–  Anglická slanina
–  Anglická slanina speciál
–  Dušená šunka
–  Gothaj
–  Masové čevapčiči
–  Bavorská sekaná
–  Jemná sekaná
–  Vepřová kýta bez kosti
–  Hovězí zadní
–  Šunkové párky
–  Párky s nivou
–  Vídeňské párky extra
–  Masová sekaná
–  Lyonský salám
–  Mandlová paštika
–  Kuřecí řízek
–  Kuřecí Nigerky
–  Kuřecí kuličky se sýrem a šunkou
–  Kuřecí cordon blue
–  Grilovaní kuřecí párek se sýrem

a slaninou
–  Játrovka
–  Francouzská paštika
–  Debrecínské párky
–  Frankfurtské párky
–  Kuřecí párky
–  Kuřecí klobása se sýrem
–  Karbanátky mini
–  Kuřecí šunka Fitness
–  Výběrová šunka
–  Selské uzené maso
–  Vepřové kostky na guláš
–  ESO párky skopové střívko 
–  Hovězí kostky na guláš
–  Párky Extra Fitness
–  Vepřová šunka Fitness
–  Mleté polotovar
–  Spišské párky
–  Královská šunka
–  Turistická pomazánka
–  Čabajková pomazánka
–  Čardášová pomazánka

Leros, s. r. o.
Společnost Leros, s. r. o., byla 

založena v roce 1995. Svým výrobním 
programem navázala na 40letou tradi-
ci zpracování léčivých rostlin a výroby 
farmaceutických specialit a bylinných 
čajů státního podniku Léčivé rostliny 
– Zbraslav, jehož počátky se datují do 
roku 1954. Při vývoji a výrobě se opírá 
o tradiční recepty obohacené o nejmo-
dernější poznatky a výzkumy z oblasti 
farmacie, medicíny a bylinné léčby.

Společnost Leros založila svou po-
věst na prvotřídní kvalitě svých výrob-
ků. Pro výrobu čajů  využívá hlavně 
vlastní suroviny, které pečlivě sleduje 
a kontroluje. Léčivé rostliny pro výro-
bu farmaceutických čajových směsí si 
„hlídá“ již od jejich zasetí až po finální 
zpracování.  Sběr takto vypěstovaných 
bylin se provádí v optimální době tak, 
aby si uchovaly maximum účinných lá-
tek. Přísné kontrole podléhá i sušení 
a uskladnění bylin. Výroba bylinných 
čajů a čajových směsí probíhá v pro-
vozu certifikovaném Státním ústavem 
pro kontrolu léčiv, je pečlivě testována 
v průběhu celého procesu ve vlastních 
laboratořích. Bylinné produkty jsou 
zpracovávány bez chemických a kon-
zervačních přísad, pod vedením zkuše-
ných farmaceutů.

Výrobky oceněné značkou KLASA:
–  Leros Baby Čaj pro kojící matky
–  Leros Baby Dětský čaj bylinný
–  Leros Baby Dětský čaj Kašel,

průdušky
–  Leros Natur Echinacea tea, imunita
–  Leros Natur Spánek, nervy

 
CARLA spol. s r. o.

Mottem společnosti Carla spol. s r. o.
je: „Chceme se stát firmou, která své 
prosperity dosáhne posílením prospe-
rity svých zákazníků.“ Proto sází na 
špičkovou kvalitu surovin i výrobků, 
cenovou dostupnost, bezchybný ser-
vis a ochotu naslouchat požadavkům 
a přáním zákazníků.

Firma vznikla v roce 1993 na „zele-
né louce“ na předměstí Dvora Králové 
nad Labem. Je ryze česká a je vybavená 
špičkovou technologií a skupinou nad-
šených lidí s vůlí proniknout na trh čo-
koládových výrobků.

Výrobky oceněné značkou KLASA:
–  Cappuccino Desert 
–  CARLA COCO 
–  Carla cream 
–  Coffee Cream Dessert 
–  Cukrářská poleva bílá 
–  Cukrářská poleva lískooříšková 
–  Cukrářská poleva mléčná 
–  Cukrářská poleva tmavá 
–  GRANDCHOCO SNACK 
–  Laguna
–  Nut Cream Dessert

(Pokračování na straně 10)

Kvalitu najdete na stánku KLASA - Země živitelka, pavilon B4
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Situaci na trhu s nápoji navíc po-
máhá moderní životní styl, jehož ne-
dílnou součástí je správný pitný re-
žim. A právě SPAR zaznamenává čím 
dál větší zájem zákazníků o minerál-
ní a stolní vody a stejně tak roste i po-
ptávka v bio segmentu, kde se obje-
vují nové nealkoholické nápoje a fir-
my přichází se stále sofistikovanějšími 
a specializovanými nápoji.

Největší prostor v našich prodej-
nách věnujeme kategorii vod, kte-

rá si ho díky svému charakteru rych-
loobrátkového zboží plně zaslouží. 
Kromě tradičního sortimentu pří-
rodních a ochucených vod se pozor-
nost zákazníků obrací hlavně k pro-
duktům neperlivým a k vodám s při-
danou hodnotou. Inovativní jsou také 
nové příchutě vod. V posledním roce 
si návštěvníci hypermarketů Interspar 
mohli obohatit nákupní košík o vody 
s příchutí manga, grepu, hroznového 
vína, višně nebo horských bylin. Velký 

Nealkoholické nápoje

Nápoje jsou pro SPAR, provozovatele hypermarketů Interspar, po všech 
stránkách významným sortimentem. Na první pohled by se mohlo zdát, 
že se v tomto segmentu nic nového neděje. Trh si rozdělilo hned několik 
z největších potravinářských firem v České republice, poptávka zákazníků 
je do značné míry uspokojená a pozice velkých hráčů rozdělené. Ale jeli-
kož se jedná také o trh marketingově mimořádně vyspělý, velké  firmy dí-
ky své inovativnosti a kreativní síle neustále přicházejí s novinkami, které 
trh dále rozvíjejí a podněcují konzumenty k vyšší spotřebě. Interspar ne-
chce stát stranou těchto trendů, a tak vytváří prostor pro umístění a pro-
dej široké palety výrobků. 

úspěch zaznamenávají i vody s přídav-
kem výtažků léčivých rostlin s posilu-
jícím a povzbuzujícím účinkem. V ne-
poslední řadě nás příjemně překvapil 
prodej nového 0,75 litrového balení 
určeného pro impulsní prodej. Uká-
zalo se, že většina zákazníků dodateč-
ných 0,25 litru plně akceptovala a po-
stupem času přešli na tento druh oba-
lu všichni významní producenti. Tyto 
výrobky samozřejmě nabízíme z led-
niček připravené k okamžité spotře-
bě. Všechny tyto novinky ukazují na 
dynamiku nápojářského odvětví.

Zajímavé věci se dějí i na našich 
regálech v kategorii nesycených ná-
pojů. Interspar jako jeden z prvních 
přišel na trh s ucelenou nabídkou bio 
potravin pod vlastní značkou Spar Na-

tur*pur. Sortiment bio džusů obsahu-
je až patnáct položek a kromě ovoc-
ných šťáv jsou v nabídce i ne zcela 
běžné zeleninové ekvivalenty. Výrob-
ky Spar Natur*pur se na trhu uvedly 
velmi dobře a už dnes pracujeme na 
dalších novinkách, které by se mohly 
uplatnit díky zájmu o wellness a ak-
tivní životní styl. Naším hlavním cí-
lem je spokojenost zákazníků, proto 
nabízíme bohatý sortiment příchu-
tí ve všech cenových kategoriích od 
diskontních produktů přes privátní 
značku SPAR s dobrou cenou i kva-
litou až po prémiové výrobky, které 
uspokojí i náročné zákazníky. 

Symbolem dynamického růstu  
v oddělení nápojů jsou energetické 
nápoje a ledové čaje. Obě kategorie 
se hlásí o prostor díky své rostoucí po-
pularitě. U energetických nápojů byly 
na počátku desetiletí synonymem této 
kategorie dvě až tři značky. Za něko-

lik let se situace hodně změnila.  In-
terspar úspěšně nabídl privátní znač-
ku, která za zlomek ceny prémiových 
výrobků přináší podobně dobrou kva-
litu. Současně reagujeme i na inovaci 
produktů u našich dodavatelů, která je 
zaměřená přímo na návštěvníky hyper-
marketů. Kromě tradiční plechovky 
0,25 l jsme postupně přinesli na naše 
pulty výrobky o objemu 0,35 l a 0,5  l,
nebo dokonce velmi výhodné 1 l bale-
ní v PET láhvích. 

Podobně dobře si vedou ledové ča-
je. Konzumace čajů v minulosti při-
rozeným způsobem spadala do obdo-
bí horkých měsíců – dnes se sezonní 
křivka spotřeby postupně vyrovnává 
a ledové čaje se stávají samostatnou 
zajímavou skupinou produktů. Plně to 
potvrzuje trend rostoucí obliby neper-
livých nápojů.

Miroslav Rončík
Sortimentní manažer – nápoje

JIŽNÍ MORAVA, a. s.
V roce 1964 byl založen podnik SPZ 

Velké Bílovice, který byl v roce 1992 
přetransformován na Jižní Morava, a. s.,
Tvrdonice. Skleníkový areál ve Tvrdoni-
cích začal vznikat v roce 1976, dokon-
čen byl až v roce 1992. Jeho rozloha 
je 6,6 ha produkčních ploch. Akcioná-
ři jsou soukromé osoby a částečně pů-
vodní družstevní podniky.

Roční produkce činí 2 000 tun ze-
leniny a 1500 tisíc ks květin a řezané 
zeleně. Zelenina je pěstována bez che-
mie, systémem biologické ochrany. Vý-
běr odrůd zaručuje vysokou kvalitu 
a trvanlivost plodů. Pěstování je prová-
děno hydroponní metodou, čímž je do-
sahováno vysoké kvality a nezávadnos-
ti produkce.

Výrobky oceněné značkou KLASA:
–  Okurky
–  Paprika zeleninová
–  Rajčata
–  Salát hlávkový, salát římský, endivie 

kadeřavá letní a eskariol

HANÁCKÁ KYSELKA s. r. o.
Společnost Hanácká 

kyselka s. r. o. patří mezi 
nejvýznamnější výrobce  
minerálních vod v Čes-
ké republice. Ke stáčení 
minerální vody se využívá 
nejmodernější špičková 
technologie, která zaru-
čuje vysokou kvalitu pro-
duktů při maximální kon-
trole hygienické čistoty. 
Stáčení probíhá  ve dvou 
moderních provozech, 

a to ve společnosti Hanácké závody, a. s.,
Brodek u Přerova a Hanácká kyselka
s. r. o. v Horní Moštěnici. 

Obchodní politika společnosti je 
orientována výhradně na spotřebite-
le, o čemž svědčí šíře i hloubka sorti-
mentu. Kvalitou a množstvím proda-
ných výrobků pokrývá významný podíl 
českého trhu minerálních vod. Společ-
nost vyrábí přírodní a ochucené mine-
rální vody Hanácká kyselka. V součas-
nosti společnost exportuje své výrobky 
do těchto zemí: Slovensko, Austrálie, 
USA.

Výrobky oceněné značkou KLASA:
–  Hanácká kyselka přírodní
–  Hanácká kyselka s příchutí citrónu
–  Hanácká kyselka s příchutí černého 

rybízu
–  Hanácká kyselka s příchutí grape-

fruitu
–  Hanácká kyselka s příchutí jahody
–  Hanácká kyselka s příchutí maliny
–  Hanácká kyselka s příchutí pome-

ranče
–  Hanácká ProVital s příchutí Alp-

ských bylin
–  Hanácká ProVital s příchutí černého 

bezu s citronem
–  Hanácká ProVital s příchutí limetky

 
JOSEF RÝDL, s. r. o.

Firma Josef Rýdl, s. r. o., která se za-
měřuje na výrobu a prodej pekařských 
a cukrářských výrobků, vznikla v roce 
1991 v Lázních Bělohrad. Nabízí širo-
ký sortiment běžného pečiva, preclí-
ků, vánoček a dalších pekařských vý-
robků. 

Výrobky oceněné značkou KLASA:
–  Chutný preclík
–  Chutný preclík velký
–  Vánočka arašídová

MASO PLANÁ, a. s.
Historie firmy začíná v lednu 1973, 

kdy byla po 63 měsících výstavby uvede-
na do provozu pod názvem Masokom-
binát Planá nad Lužnicí a byla součástí 
Jihočeského průmyslu masného, n. p.,
České Budějovice. K 1. červenci 1990 
došlo ke zrušení Jihočeského průmyslu 
masného České Budějovice a k vytvoře-
ní státních podniků z jeho bývalých zá-
vodů. Masokombinát Planá nad Lužni-
cí. Státní podnik fungoval až do priva-
tizace, tj. do prosince roku 1993, kdy 
Fond národního majetku rozhodl o za-
ložení společnosti Maso Planá, a. s. 

Cílem společnosti je, aby byla širo-
kým okolím vnímána jako nadstandard 
ve všech oblastech své činnosti. V sou-
časné době je Maso Planá, a. s. moder-
ním masokombinátem splňujícím veške-
ré podmínky pro výrobu kvalitních potra-
vin a řadí se mezi tři největší zpracova-
tele masa v České republice. Je členem
skupiny Agrofert, do které dále patří Kos-
telecké uzeniny a Penam. 1. 2. 2007 Ma-
so Planá, a. s. zakoupila MASNU Stude-
ná a začlenila ji do firmy jako středisko.

Výrobky oceněné značkou KLASA:
–  Bohemia kýta s kostí
–  Bohemia plec s kostí
–  Bohemia, pražská šunka 1 lb
–  Bohemia šunka – plech
–  Bůčková roláda
–  Burgunda
–  Játrová paštika
–  Klobása s medvědím česnekem 
–  Mleté maso ve střevě
–  Paštika s drůbežím masem
–  Šunkové párečky
–  Pečené koleno
–  Pečené ramínko
–  Pečený rolovaný bok
–  Selská tlačenka
–  Tradiční hrubozrnná paštika
–  Šunkové koleno
–  Rio embro

ZŘUD – MASOKOMBINÁT PÍSEK 
CZ, a. s.

Báze tržní strategie firmy spočívá 
v dobrých obchodních vztazích s do-
davateli i odběrateli. Včasné dodávky 
objednaného zboží v zákazníkem poža-
dované kvantitě a kvalitě nejsou výsa-
dou, ale běžnou praxí, stejně jako od-
povídající servis zákazníkovi. V součas-
né době je pozornost podniku upřena 
zejména směrem ke kvalitě, protože na 
kvalitu kladou spotřebitelé velký důraz. 
Heslem ZŘUD - Masokombinátu Písek 
je motto „Chuť vítězí“.

Pro výrobu jsou používány pouze su-
roviny prvotřídní kvality. Z těchto su-
rovin je vyráběn široký sortiment čers-
tvého výsekového masa (vepřové, hově-
zí, telecí, jehněčí) a masných výrobků. 
V širokém sortimentu píseckých uzenin 
si na své přijdou všichni, neboť zde na-
jdou různé druhy tradičních měkkých, 
sekaných a trvanlivých masných výrob-
ků, stejně jako mnohé speciality. 

Výrobky oceněné značkou KLASA:
–  Anglická krkovice
–  Anglický bok
–  Dračí klobása
–  Dršťková polévka
–  Drůbeží šunka – standart
–  Dueto
–  FIT klobása se sýrem
–  Gulášová polévka
–  Holandská pečeně s nivou
–  Hovězí guláš
–  Písecká staročeská šunka
–  Písečan
–  Tauro
–  Jazykova mozaika
–  Otavská klobása
–  Staročeský šunkový salám
–  Lovecký salám
–  Písecký gothajský salám
–  Selský salám
–  Písecká vysočina
–  Trvanlivé cigáro
–  Šunkový salám
–  Písecký tygr
–  Játrová cihla delikates
–  Játrovka
–  Škvařené sádlo
–  Špekáček
–  Párky debrecínské extra
–  Jemné párky ve skopovém střívku
–  Vepřové maso na kmíně
–  Masová směs na čínu
–  Škvarková pomazánka
–  Uzené plněné sele
–  Klobása písecká
–  Sibiř

SZIF

(Dokončení ze strany 9)



Na 5 otázek odpovídá:

David BINAR, 
výkonný ředitel, FÓRUM PSR, zodpovědní výrobci lihovin 

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

1.  FÓRUM PSR, s adresným označením „zodpovědní výrobci liho-
vin“, existuje již od roku 2003. Mohl byste charakterizovat důvo-
dy a účel vzniku tohoto sdružení a hlavně vysvětlit, co zkratka PSR 
znamená? A kdo jsou členové tohoto sdružení? Můžete také vysvět-
lit podtext názvu Vaší organizace – „zodpovědní výrobci lihovin“?

Členové sdružení FÓRUM PSR jsou ti výrobci a distributoři liho-
vin, kteří si jsou vědomi jisté zodpovědnosti za své výrobky, a proto 
se snaží předcházet problémům, které nadměrné pití může působit, 
cílem sdružení tedy je minimalizace škod působených zneužíváním 
alkoholu. Našimi členy jsou Stock Plzeň, Jan Becher – Karlovarská 
Becherovka, Brown-Forman, Global Spirits a Maxxium Czech.

Co se týče našeho názvu FÓRUM PSR, tak to je na dlouhé povídá-
ní. Každopádně členové chtěli, aby název sdružení vysvětlil jeho pod-
statu. Proto původní oficiální název sdružení zněl „Fórum pro zodpo-
vědnou konzumaci alkoholických nápojů“ – ale napište celý tento ná-
zev do nějakého formuláře. A než v telefonu celý název vyslovíte, váš 
partner buď usne, nebo se popadne za břicho. Jméno FÓRUM PSR 
mělo být pouze logem sdružení s tím, že PSR znamená „Pij S Rozu-
mem“. Dnes je oficiálním názvem FÓRUM PSR a logo obsahuje ješ-
tě slova „zodpovědní výrobci lihovin“, tedy ono potřebné vysvětlení, 
o jaké sdružení se vlastně jedná.

2.  Sdružovací aktivity potravinářských subjektů přinesly řadu nadstav-
bových organizací. Potravinářská komora ČR, Sdružení značko-
vých výrobců, jednotlivá oborová sdružení, některé potravinářské 
firmy jsou také členy Agrární komory ČR. Jaký přínos pak nese čle-
nům sdružení, jehož jste výkonným ředitelem, jejich členství? A má 
toto sdružení i své sesterské organizace jinde v Evropě, či ve světě?
Typem sdružení, která ve své otázce zmiňujete, je i Unie výrobců 

lihovin. Dva z našich členů jsou také členy UVL. Nicméně ostatní 
naši členové v Česku své značky nevyrábí, distribuují zde importova-
né značky. Účel UVL je jiný, než je smysl našeho sdružení. Unie se 
zabývá praktickými otazkami výroby a obchodu lihovin a s tím sou-
visejícím legislativním rámcem. Jedná se o oblasti, které s aktivitami 
našeho fóra přímo nesouvisejí. FÓRUM PSR realizuje projekty, kte-
ré mají za cíl zamezit zneužívání alkoholu a usilovat o minimalizaci 
škod tímto zneužíváním působených.

Co se týče otázky, jaký přínos nese našim členům jejich zapojení 
do Fóra PSR, tak bych asi uvedl následující: Naši členové svým způ-
sobem vzali na svá bedra zodpovědnost za celý průmysl a stojí je to 
nemalé peníze. Zodpovědnost našeho průmyslu je totiž předpokla-
dem toho, aby odvětví alkoholických nápojů bylo i nadále vnímáno 
jako víceméně standardní průmyslové odvětví se vším, co k tomu pa-
tří. Tedy s možností svobodně obchodovat a svobodně komunikovat. 
V některých zemích toto již samozřejmostí není a existují silné tlaky 
směřující k omezení alkoholového průmyslu. K tomu patří již zmíně-
ný zákaz reklamy na alkoholické nápoje, ale jsou zde úsilí omezovat 
i jejich prodej a zvyšovat daně. Tyto snahy se budou stupňovat a čelit 
jim lze pouze zodpovědným a transparentním postojem a jednáním. 
Proto bychom byli pochopitelně rádi, kdyby se k našemu sdružení při-
dalo co nejvíce českých výrobců lihovin. Z dlouhodobého hlediska 
pak považujeme za přínosné transformovat FÓRUM PSR do sdruže-
ní, jehož členy by nebyli pouze výrobci lihovin, ale i pivovarníci a vi-
naři. V některých zemích patří mezi členy obdobných institucí také 
zástupci gastronomie a obchodu.

Co se týče podobných sdružení, tak naše „sesterské“ organiza-
ce najdete prakticky v každé vyspělé zemi. Svým způsobem „matka“ 

našich organizací je EFRD (Evropské fórum pro zodpovědné pití) 
v Bruselu, ale za zmínku stojí například The Portman Group z Vel-
ké Británie nebo DISCUS ze Spojených států. Na našich webových 
stránkách najdete seznam některých těchto evropských organizací. 

Dá se říct, že EFRD koordinuje práci těchto organizací, vymýšlí pro-
jekty a kampaně, které se pak v jednotlivých zemích upravují a reali-
zují. EFRD je zdroj nápadů, informací a rad. Musím říct, že s kole-

gy ze všech organizací, které znám, se znamenitě spolupracuje – a to 
jak v kanceláři, tak i pak při příležitostních setkáních v restauracích.

3.  Motiv a náplň sdružení FÓRUM PSR se tedy odehrává v rovině od-
borného doporučení pro spotřebitele „Pijte s rozumem – PSR“. Má 
toto sdružení právnických osob ještě jinou svoji věcnou náplň? A ja-
kými formami se projevuje na našem trhu, resp. jak se k Vašim do-
poručením dostává sám spotřebitel, jemuž je vlastně hlavní činnost 
sdružení určena?

Jak jsem uvedl, cílem našeho sdružení je minimalizace škod pů-
sobených zneužíváním alkoholu. Pro dosažení tohoto cíle realizuje-
me projekty, které jsou v této oblasti zaměřené na osvětu a prevenci. 
V tuto chvíli například probíhá naše kampaň „Domluvme se!“ Ta se 
snaží přesvědčit především mladé lidi, kteří jedou společně za zába-
vou autem, aby se dohodli na jednom z nich, kdo ten večer nebude 
pít alkohol a po vydařené akci všechny doveze bezpečně domů. Na 
této kampani spolupracujeme s BESIPem a Českým svazem pivovarů 
a sladoven, iniciována byla kampaň Evropskou komisí a probíhá pod 
záštitou předsedy Senátu ČR, MUDr. Přemysla Sobotky.

Připravujeme ale i další projekty. Zneužívání alkoholu nezletilý-
mi, a to formou „pití do bezvědomí“ – pro zavedený anglický ter-
mín výraz „binge-drinking“ v češtině bohužel neexistuje odpovídající 
název – je trend, který se v Evropě stává velkým problémem, a Čes-
ko v tomto směru bohužel nezaostává. Proto připravujeme osvětovou 
webovou stránku pro mladistvé s názvem www.pobavme-se-o-alkoho-
lu.cz, která bude obsahovat veškeré důležité informace o alkoholu – 
např. jak působí především na dospívající organismus, jaká je legislati-
va nebo jak odolat skupinovému nátlaku party tlačícímu mladistvé ke 
konzumaci. Hlavní cílová skupina jsou tedy nezletilí, ale stránka obsa-

David Binar
Narozen v Ostravě v roce ohnivého koně ve znamení vah (zá-
ří 1966).

S výjimkou prvních jedenácti let vyrostl ve Vídni a Mnichově.

Po „sametové revoluci“ se vrátil do tehdejšího Českosloven-
ska a pracoval pro různá česká i zahraniční média jako zpravo-
daj a komentátor (m.j. Český deník, TV Nova, ČTA, dpa, Die 
Welt).

V letech 1998 až 2004 pracoval jako manažer komunikace spo-
lečnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka.

Od července 2004 je výkonným ředitelem sdružení FÓRUM PSR 
(zodpovědní výrobci lihovin).

huje informace i pro rodiče, kteří mnohdy neví, jak se se svými dět-
mi o problematice alkoholu bavit, a také pro učitele. Stránka je totiž 
koncipována tak, že ji lze použít v rámci školní výchovy. 

Dále pak připravujeme webovou stránku www.pijsrozumem.cz, 
která bude také obsahovat důležité informace o alkoholu a která bude 
propagovat zodpovědnou konzumaci.

V neposlední řadě považujeme samoregulaci průmyslu za důleži-
tou a vážnou věc. Chceme-li být považováni za seriózní hráče na 
poli hospodářství, nesmí být zmíněné aktivity pouze jakousi alibis-
tickou pózou a my musíme být věrohodní. Proto je základem činnos-
ti našeho Fóra etický kodex regulující reklamní aktivity našich členů 
a naše Společné standardy pro komerční komunikace jsou jakousi 
směrnicí, jak by propagační aktivity měly vypadat a jak vypadat nes-
mí. Zájemci najdou oba dokumenty na našich webových stránkách 
www.forum-psr.cz.

Problém pochopitelně vznikne, když nějaká společnost, která mezi 
naše členy nepatří a tudíž není vázána naším etickým kodexem, použi-
je neetickou reklamu. Naštěstí se to nestává často, ale stane-li se to, 
utrpí věrohodnost celého průmyslu včetně Fóra a našich členů. Jedna 
nezodpovědná reklama by mohla nakonec vést k tomu, že se prosadí 
prohibicionisté, kteří jako jeden z prvních a důležitých úkolů ve věčné 
válce proti alkoholu považují zákaz reklamy na tento druh nápojů.

Naštěstí ale samoregulace funguje. Nedávno byla například jedna 
společnost přinucena stáhnout svou kontroverzní televizní reklamu 
na „kamarádský fernet“. Doufám, že si potenciální uživatelé neetické 
reklamy uvědomí, že poškozují nejen celé odvětví, ale že škodí i sobě 
a že peníze investované do tvorby nepřijatelné reklamy jsou peníze 
vyhozené oknem. Nedovedu si představit, že by diskuse v médiích, 
která nedávno na zmíněný produkt proběhla, měla srovnatelný klad-
ný reklamní a prodejní dopad, jaký mohla mít kvalitní reklama, kte-
rá by stažena nebyla.

4.  Rozhodujícím prvkem úspěšnosti každé organizace je neustálý roz-
voj. Máte v tomto smyslu „něco v rukávě“, a to jak pro Vaše součas-
né či budoucí členy, tak i pro spotřebitele? Nebo je Vaše sdružení 
pro další členy uzavřené? A jak hodnotíte trh lihovin na českém 
trhu?

Oblasti, ve kterých naše sdružení může být aktivní, jsou svým způ-
sobem omezené. Jedná se o problematiku zneužívání alkoholu nezle-

tilými, alkohol za volantem, informovanost spotřebitelů, alkohol na 
pracovišti a školení hospodských a barmanů v tom smyslu, aby zna-
li legislativu a byli si dobře vědomi, co smí a co nesmí. Neomezené 
jsou naopak možnosti a nápady, jak se jednotlivými oblastmi zabývat 
a existující problémy řešit. S výjimkou problematiky alkoholu na pra-
covišti máme všechny oblasti pokryty. Ještě jsem nezmínil, že spolu-
pracujeme s Českým svazem pivovarů a sladoven na přípravě kampa-
ni „Přibrzdi, nezletilým nenaléváme“, která bude mít za úkol infor-
movat pracovníky v gastronomii o stávající legislativě v této oblasti 
i o důsledcích, které nedodržování zákonů může mít jak pro výčepní-
ho, tak pro majitele podniku.

Byly bychom rádi, kdyby další důležití výrobci a distributoři liho-
vin naše řady posílili. Čím víc nás bude, tím silnější bude náš hlas, 
tím větší možnosti propagace našeho sdružení a jeho cílů vzniknou, 
tím zakořenější bude povědomí o potřebnosti zodpovědné propaga-
ce a konzumace alkoholických nápojů a v neposlední řadě tím víc fi-
nančních prostředků budeme mít k realizaci dalších a dalších projek-
tů a kampaní. Naše projekty pochopitelně něco stojí a členové při-
spívají častkami, které odpovídají jejich obratu, takže více členů by 
mohlo znamenat větší celkový rozpočet sdružení a menší finanční zá-
těž pro jednotlivé členy. Více prostředků by pomohlo uskutečnit dal-
ší nápady, které by podpořily naše cíle a zamezily tak zbytečným ško-
dám způsobeným přemrštěným pitím alkoholu.

Český trh s lihovinami stagnuje a přesto, že u některých skupin lze 
očekávat jistý nárůst spotřeby, celkově bude asi klesat. V letech 1998 
až 2002 byl podle Českého statistického úřadu oficiální prodej liho-
vin víceméně konstantní ve výši 8,25 litru na osobu, v roce 2003 tento 
údaj kvůli předzásobení v očekávání zvýšení spotřební daně k 1. 1. 2004 
vzrostl na 8,4 litrů. Ono předzásobení vedlo k poklesu prodejů v roce 
2004 na 7,6 litru. V roce 2005 pak došlo k malému nárůstu na 7,8 lit-
rů, ten byl ale způsoben především zavedením kolkování lihovin v půl-
ce uvedeného roku, což vedlo k poklesu černého trhu s lihovinami. Ze 
stejného důvodu očekáváme, že i v roce 2006 dojde k nárůstu oficiál-
ních statistik prodejů. Případy, kdy super- a hypermarkety prodávaly 
lihoviny za cenu, z které bylo zřejmé, že se v rámci výroby a obchodo-
vání jaksi vytratila platba spotřební daně, jsou doufejme minulostí. Je 
tedy jasné, že statistiky zaznamenají nárůst prodeje legálního alkoho-
lu, který půjde na úkor statistikami nezaznamenaného černého trhu.

Nicméně změna životního stylu související se zvýšenou produkti-
vitou práce a rostoucím důrazem na zdraví pravděpodobně povede 
z dlouhodobého hlediska k celkovém poklesu spotřeby lihovin. Jed-
ná se o trend, který je zřetelný v celém vyspělém světě. A u nás to ne-
změní ani miliony turistů, podle posledních informací jich také ubý-
vá. Růžové vyhlídky to pro náš průmysl nejsou. 

Co se vývoje trhu samotného týče, tak asi lze očekávat nárůst po-
dílu importovaných značek, osobně si myslím, že poroste také seg-
ment levných lihovin. To vše pochopitelně na úkor značek střední ce-
nové kategorie.

5.  Každý manažer má poměrně dost vypjatý časový režim. Jak je to 
u Vás a co Vás nejvíce baví a čím se zabýváte ve volných chvílích? 
Nebo i v tomto čase využíváte šanci radit ve svém okolí přátelům 
a lidem blízkým – „pijte s rozumem!“?

Co se času týče, který člověk má, nebo spíše nemá, tak nemyslím, 
že bych na tom byl zásadně jinak než mí kolegové. Odborníci dopo-
ručují, aby člověk usiloval o harmonii života profesního a soukromé-
ho. Takže vedle práce je mou prioritou pochopitelně rodina. Mám to 
štěstí, že si mne vzala nejlepší žena na světě, a podle toho vypadají 
také naše tři děti. Dnes jim je 4, 7 a 9, a rostou nám před očima. To je 
radost největší a kdy jen mohu, snažím se trávit čas s rodinou. 

Úžasné na mém zaměstnání je to, že práci mám nejen v kanceláři 
a notebooku, ale i v kredenci a mrazáku, a najde se i ve všech podnicích 
gastronomického rázu. Takže leckdy si zapracuji s manželkou, příbuz-
nými a kdy to je jen možné, pracuji i s přáteli. Rád pracuji například 
U zlatého tygra, kde se přátelé scházejí každou středu, i když má do-
cházka není zdaleka tak pravidelná, jak bych si to přál. Každopádně ni-
kdy neopomínám zodpovědnou konzumaci propagovat.

Dospíval jsem v Mnichově, „hlavním městě piva a preclíků“, ve 
spolkové zemi Bavorsko, ve které pivo oficiálně patří vedle chleba 
a másla k základním potravinám a kde se může pivo kupovat a pít už 
v šestnácti a které bývalo „mistrem světa“ ve spotřebě piva. (V roce 
2005 vypil každý Bavor průměrně 186 litrů, přičemž Bavoři poprvé 
ztratili prvenství, když je s více než 200 litry překonali Sasové. Pro 
porovnání, v roce 2005 vypili Češi 163,5 litrů na obyvatele a nutno 
podotknout, že v Německu jsou zvyklí na silnější pivo, něco jako „de-
sítka“ tam prakticky neexistuje.). Lze říct, že Bavorsko utvářelo můj 
vztah k alkoholu a mé zkušenosti s touto komoditou byly a jsou ve-
směs kladné. Pochopitelně vím, že mohou být i výrazně negativní, ale 
to není problém alkoholu a jeho výrobců. Dává-li někdo vinu za svou 
osobní situaci alkoholu jako takovému, není schopen přiznat svůj po-
díl viny. Alkohol je součást naší evropské křesťanské kultury, vždy ta-
dy byl a vždy tady bude. Kdo chce, ať si alkoholické nápoje pije, kdo 
nechce, ať tak nečiní. Vím sám velmi dobře, že odolat pokušení, ně-
kdy nátlaku nebývá lehké, ale je to jen na mně. Když to nezvládnu, 
je to můj problém a nikomu za to vinu dát nemohu. Za absurdní pak 
považuji, když se někdo snaží řešit své osobní problémy tím, že by 
chtěl zakazovat nebo nařizovat ostatním, jak mají žít.

Svoboda, osobní zodpovědnost a informace jsou důležité ve všech 
oblastech života, nejen co se alkoholu týče. A jsem rád, že žiji ve spo-
lečnosti, ve které mám možnost se informovat, svobodně se rozhod-
nout a nést za to zodpovědnost.

 Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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SALIMA – Mezinárodní potravinářské 
veletrhy jsou nejvýznamnějším výstav-
ním projektem zaměřeným na potravi-
ny a potravinářské technologie v regionu 
střední Evropy. Od roku 2002 se kona-
jí jako bienále, což lépe odpovídá jejich 
odbornému a kontraktačnímu charakte-
ru a zároveň inovačnímu cyklu prezento-
vaných technologií. Příští ročník se usku-
teční od 4. do 7. března 2008 ve složení: 
SALIMA – 26. mezinárodní potravinář-
ský veletrh, MBK – 4. mezinárodní veletrh 
mlynářství, pekařství a cukrářství, INTE-
CO – 23. mezinárodní veletrh technolo-
gií a zařízení pro obchod, hotely a veřej-
né stravování a VINEX – 13. mezinárodní 
vinařský veletrh. 

OHLÉDNUTÍ ZA POSLEDNÍM 
ROČNÍKEM

V roce 2006 se na Mezinárodních potra-
vinářských veletrzích prezentovalo 1089 
firem z 39 států. Zahraniční oficiální účast 
mělo 14 zemí. Expozice si prohlédlo téměř 

40 000 návštěvníků z 60 států. Organizo-
vané zahraniční mise odborníků dorazily 
z Maďarska, Pobaltí, Polska, Rakouska, Slo-
venska a Slovinska. Celkový podíl odbor-
ných návštěvníků ze zahraničí dosáhl 13,4 
%. Na veletrzích se akreditovalo 420 novi-
nářů z 9 zemí a mezi návštěvníky byla řa-
da VIP osobností, vládních delegací v čele 
s  komisařem EK pro zdraví a ochranu spo-
třebitele Markosem Kyprianou a delegací 
zastupujících resorty zemědělství a potra-
vinářství osmi členských zemí EU. 

BIO POTRAVINY – TOP TÉMA 
POTRAVINÁŘSKÝCH VELETRHŮ 

SALIMA 2008
V průběhu potravinářských veletrhů SALI-
MA bude zvláštní pozornost věnována seg-
mentu biopotravin a ekologického země-
dělství. Trendem posledních let je postup-
ná změna stravovacích návyků populace, 
která souvisí zejména se snahou o zdravý 
životní styl a samozřejmě i se zvyšováním 
životní úrovně českých spotřebitelů. Naku-

pující se při výběru potravin zaměřují více 
než v minulosti na kvalitu, nutriční hodno-
ty a ekologické aspekty nabízených potra-
vin. Biopotraviny se stávají čím dál více 
součástí spotřebitelských nákupů a řadí se 
k nejrychleji rostoucím kategoriím v pro-
deji potravin. Mezinárodní potravinářské 
veletrhy SALIMA 2008 nabídnou ekoze-
mědělcům, zpracovatelům a prodejcům 
biopotravin možnost zviditelnit se a pre-
zentovat své produkty a služby před mezi-
národním odborným publikem. SALIMA 
podporuje biopotraviny domácího půvo-
du a prostřednictvím doprovodných akti-
vit zaměřených na segment BIO chce při-
spět ke zvýšení povědomí o jejich kvalitě 
a výhodách.

TRENDY 2008 – POKRAČOVÁNÍ 
ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU

Na minulé SALIMě si odbyl svoji premié-
ru projekt TRENDY. Jeho cílem je před-
stavení nejnovějších výrobků pro zdraví, 
nových tendencí v potravinářské výrobě 

a ve výrobě nápojů, moderních trendů ve 
stravování a jejich úzké spojení se zdra-
vým životním stylem a s moderním stra-
vováním. Celý projekt bude rozčleněn do 
šesti kategorií, o jednu více než v roce 
2006. V kategorii „GO Future!“ se předsta-
ví potraviny budoucnosti. „GO Trends!“ je 
zaměřený na potraviny pro aktivní život. 
„GO Travel!“ prezentuje národní speci-
ality, mezinárodní kuchyně. Stravování 
pro děti a mládež je věnována kategorie 
„GO Kids!“. Speciál ní a dietní potraviny 
naleznou návštěvníci v kategorii „GO Spe-
ciál!“ Nová – šestá kategorie – je „GO 
Organic!“, ve které se představí certifiko-
vané BIO potraviny. Každá z těchto kate-
gorií ve finále představí nejlepší výrobek 
či koncepci, jež vybere odborná porota. 
Účast na projektu nezávisí na veletržní 
účasti.

Chcete-li získat další informace o Mezi-
národních potravinářských veletrzích
SALIMA, napište nám na: salima@bvv.cz



Češi mají rádi Vitanu 
Řada hotových omáček na těstoviny Prima Cucina 
od Vitany si rychle po uvedení na trh získala velkou 
oblibu mezi milovníky italské kuchyně. Díky šetrnému 
zpracování kvalitních čerstvých přísad (metodou UHT 
bez použití konzervačních látek) a originálním italským 
recepturám mají totiž jednoduše fantastickou chuť. 
Jejich oblibu potvrzuje nejen ocenění v soutěži Volba 
spotřebitelů, ale současně i nejpřísnější test, jaký 
všechny výrobky podstupují denně přímo v regálech 
obchodů. Prima Cucina totiž patří mezi nejprodávanější 
výrobky na trhu v kategorii tekutých omáček na 
těstoviny. 

„Ocenění v soutěži Volba spotřebitelů 2007
– Nejlepší novinka si velmi vážíme, protože o něm 
rozhodlo to nejdůležitější kritérium – názor 
spotřebitele. Do konceptu Prima Cucina jsme od 
začátku vkládali velké naděje a věřili jsme, že si 
zákazníci najdou ke kvalitě cestu. Svým složením 
i technologií zpracování jsou totiž omáčky Prima 
Cucina skutečně mimořádné a to je znát i na jejich 
chuti,“ říká Antonín Šubrt, marketingový ředitel 
společnosti Vitana, a. s. 

Ta se vlastně stala neofi ciálním „absolutním vítězem“ 
celé soutěže, protože v konkurenci 80 přihlášených 
výrobků nebo výrobkových řad získala hned 3 ocenění. 
Kromě omáček Prima Cucina spotřebitelé ocenili 
také řadu Poctivých polévek a kořenicí směs 
Steak 7 pepřů. 

Prvotřídní suroviny
na prvním místě
Omáčky Prima Cucina vděčí za své kvality především 
pečlivému výběru surovin a jejich rychlému zpracování. 

Ať jsou to krémové Quattro Formaggi (se směsí 
sýrů parmezán, gorgonzola, asagio a mozzarella) 
a Carbonara (s parmezánem a uzenou slaninou), 
nebo rajčatové Bolognese, Con Funghi a Con 
Olivo, základem úspěchu je vysoký podíl čerstvých 
ingrediencí. V rajčatových variantách totiž zralá rajčata, 
předpisově loupaná a drcená, tvoří vždy téměř 70% 
obsahu. Bohatě jsou zastoupeny také olivy, cibule, 
česnek, žampióny, panenský olivový olej, z bylinek 
pak bazalka, oregáno, petrželová nať nebo výtažek 
z celerového kořene. Bolognese navíc již obsahuje 
i hovězí a vepřové maso, takže i v tomto případě 
skutečně stačí jen uvařit těstoviny a přelít prohřátou 
omáčkou. Obě krémové omáčky za svou jemnou chuť 
mohou poděkovat také poctivé dávce smetany.

Omáčky kromě skvělé chuti lákají i geniálně 
jednoduchou přípravou. Stačí obsah krabičky ohřát 
buď v hrnci nebo ve vhodné nádobě v mikrovlnné 
troubě (postačí 1–2 minuty). Po přelití nebo promíchání 
s těstovinami uvařenými „al dente“ můžete podávat. 

Nabídněte svým zákazníkům 
ty nejlepší kombinace
Těstoviny sice nabízejí téměř neomezené množství 
kombinací, ale při jejich výběru je dobré dodržovat 
alespoň několik tradičních zásad. 

Krémové omáčky Prima Cucina lépe chutnají se 
širokými nudlemi (tagliatelle, papardelle), většími 
dutými tvary (penne, rigatone, cannelloni) nebo 
mašličkami (farfalle). Omáčka se má čeho „chytit“ 
a také dozdobení zelenými bylinkami a dochucení 
strouhaným parmezánem vypadá efektně. Výborné 
jsou například Farfalle Quattro Formaggi s kuřecími 
kousky a bylinkami nebo Špagety Carbonara.

Rajčatové omáčky Prima Cucina jsou univerzálnější, 
ale i tady je dobré respektovat pár pravidel. Bolognese 
bude vždycky nejlépe chutnat se špagetami, případně 
lze doporučit makaróny nebo linguine, pro zapečenou 
variantu i fusilli. Con Olivo a Con Funghi jsou nejméně 
„vybíravé“ – ty budou chutnat pokaždé skvěle, ať 
je použijete samotné či jako základ rafi novanějšího 
receptu. Zkuste například Penne s lososem Con 
Olivo či Tagliatelle s kuřecími medailonky Con 
Funghi. Fusilli Bolognese můžete kromě klasické 
varianty podávat také zapečené s rajčaty, lilkem 
a mozzarelou.

Farfalle Quattro Formaggi 
s kuřecími kousky 
a bylinkami
(pro 3–4 osoby)

Uvařte 350 g těstovin. Na olivovém oleji orestujte 
nasekaný česnek (2 stroužky)se špetkou bazalky, 
oregana a petrželové natě a přidejte osolená kuřecí 
prsa (400 g), nakrájená na kostičky. Za občasného 
míchání restujte asi 5 minut, podlijte bílým vínem 
a krátce povařte. Pak přidejte omáčku Prima Cucina 
Quattro Formaggi, přiveďte k varu a přidejte uvařené 
těstoviny. Dobře promíchejte a můžete servírovat, 
samozřejmě se strouhaným parmezánem a čerstvou 
bylinkou.

Oceněné výrobky najdete na www.vitana.cz. Pro více 
informací a objednávky kontaktujte obchodní zástupce 
Vitana.

Tekuté omáčky Prima Cucina
a další dvě novinky od Vitany vítězí

ve Volbě spotřebitelů 2007

Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka roku 
je marketingový program, který oceňuje nové 
a inovované produkty v oblasti rychloobrátkového 
zboží (s výjimkou tabákových produktů). Je to jediný 
program v České republice, ve kterém o vítězích 
rozhodují koncoví spotřebitelé. 

Jednotliví výrobci nebo distributoři mají možnost 
přihlásit do programu své produkty, které jsou 
rozděleny do určitých kategorií (např. mléčné 
výrobky, minerální vody, dětská hygiena atd.). 
Odborná porota, složená ze zástupců významných 
asociací, svazů a profesních sdružení z oblasti retailu, 
výroby a komunikace, zkontroluje, zda všechny 
výrobky splňují podmínky programu (zejména míru 
inovace a uvedení produktů na trh).

V každé kategorii pak reprezentativní skupina 2000 
domácností hodnotí přihlášené výrobky s pomocí 
zaslaného katalogu a dotazníku, který umožňuje, 
aby v každé domácnosti hlasovaly až 4 osoby
starší 14 let.

Po zpracování výsledků agenturou GfK jsou 
vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií, kteří mají 
možnost po dobu 1 roku na svých obalech 
a reklamních materiálech používat červené logo 
„Volba spotřebitelů 2007 – Nejlepší novinka“.

Zároveň na stránkách www.akcniceny.cz, www.
fi nance.cz a www.femina.cz probíhá elektronická 
volba nejoblíbenějšího výrobku přihlášeného do 
soutěže.

Tip vítěze
Antonín Šubrt si z řady Prima Cucina nejvíce oblíbil 
variantu Quatro Formaggi. 

„Každý ze čtyř sýrů – parmezán, gorgonzola, 
mozzarella i asagio – jsou pro mě synonymem 
skvělé italské kuchyně i samostatně, ale jejich 
kombinace se smetanou v této omáčce je podle 
mě nepřekonatelná. Můj oblíbený recept se téměř 
do puntíku shoduje s tím, který zákazníci najdou 
na zadní straně obalu, mám ale rád i rychlou 
„bezmasou“ verzi – ohřeju obsah krabičky, 
promíchám s těstovinami, posypu parmezánem 
a ozdobím lístkem bazalky.“

Jak se volí nejlepší novinky
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Hrdá vína z Čejkovic
inovují láhve a etikety
Čejkovice, 21. června 2007 
– Nejen ve specializovaných 
vinotékách se mohou vinařští 
fajnšmekři setkat s luxusním 
obalem, který svou kvalitou 
konkuruje obsahu láhve. 

Nestává se příliš často, aby se kvalita 
obalu vín nabízených v obchodních 
řetězcích vyrovnala kvalitě jejich 
obsahu. V duchu sloganu „Víno 
plné emocí a hrdosti“ představí 
vinařské družstvo Templářské sklepy 
Čejkovice v letošním roce vína 
s novým designem lahví a etiket. 
Cílem je, aby měli i zákazníci 
nakupující v hypermarketech 
pocit jedinečnosti a luxusu. 

Originalita vín z Templářských 
sklepů tkví v tom, že design 
lahví a etiket splňuje moderní 
požadavky stejně jako ty tradiční. 
Historie sklepů se datuje až do 
13. století, kdy do Čejkovic 
přišel řád templářských rytířů. 
Dlouholetá tradice je tak zárukou 
kvality vína i jeho obalu. 

Zákazníci budou mít na výběr mezi 
šesti řadami vín. Jakostní odrůdová 
vína si svou oblibu získala díky 
vysoké kvalitě za příznivou cenu. 
Řady ročníkových, přívlastkových 
a exkluzivních barikových vín 

jsou vhodné nejen pro slavnostní 
příležitosti či jako dárek, stejně jako 
vína archívní a speciálity v podobě 
slámových a ledových vín.

Designovou úpravou prošly první 
tři řady. Novinkou je embosovaná 
etiketa, která je zasazená do 
skla láhve, inovován byl i její 
tvar. Charakteristickým znakem 
templářských vín je také reliéfní 
logo kříže templářských rytířů 
vystupující ze skloviny přímo 
na hrdle lahví. Kromě nového 
atraktivního designu láhve získala 
ročníková a přívlastková vína navíc 
ještě další specialitu. Výjimečnost 
těchto dvou řad je zdůrazněna 
etiketou na ručně vyráběném papíru 
z papírny ve Velkých Losinách 
a ručně dotiskovanou originální 
pečetí řádu templářských rytířů. 

Vína z Templářských sklepů 
v Čejkovicích již získala několik 
ocenění za design, například 
ocenění Obal roku v kategorii 
spotřební obaly udělované 
Design centrem ČR. 

Další ocenění – WORLDSTAR 
– získala společnost od Světové 
obalové asociace – a to za 
výše zmíněnou láhev a dále za 
keramický džbánek na víno.

Kontakty a bližší informace:
*  Mgr. Lukáš Lukáš,

obchodní ředitel,
Templářské sklepy Čejkovice,
tel.: 518 362 628, 602 684 473,
e-mail: lukas@templarske-sklepy.cz



Nezisková společnost EKO-KOM, a. s., již deset let, tedy od roku 1997, buduje v České re-
publice efektivní systém třídění odpadu. Cílem tohoto, zpočátku zcela dobrovolného, projek-
tu českého průmyslu je minimalizovat dopad obalového odpadu na životní prostředí a umožnit 
českým podnikům efektivně plnit evropské předpisy.

Dnes EKO-KOM sdružuje ve svém systému okolo 21 000 podniků a společností, které v roce 2006 
vyprodukovaly více než 831 tisíc tun nevratných obalů. Využití nalezlo více než 547 tisíc tun odpadů 
z obalů, tedy zhruba 66 % veškerých obalů dodaných na trh klienty systému EKO-KOM. To reprezentu-
je 18 % nárůst oproti roku 2005, v číselném vyjádření je to o 83 tisíc tun více. 

Z příspěvků podniků byly v roce 2006 financovány náklady na sběr a třídění obalové složky komunál-
ních odpadů 5 481 obcím a městům zapojeným v systému EKO-KOM. V těchto městech a obcích žije 97 % 
populace ČR, a na třídění odpadů se tak mělo možnost podílet přes 9,9 milionů obyvatel. Systém EKO-
KOM patří z hlediska pokrytí populace k nejúspěšnějším v celé Evropě. Většina obyvatel ČR má tak k dis-
pozici nádoby nebo jiné sběrové prostředky pro tříděný sběr svých odpadů. Jen pro představu – v roce 2006 
to bylo více než 146 tisíc barevných kontejnerů, 660 tisíc pytlů, přes 800 sběrných dvorů a výkupen.

ROSTOUCÍ VÝTĚŽNOST
V roce 2006 každý z občanů ČR vytřídil 43,6 kg odpadu, což je o dalších 7 kg více než v roce minu-

lém. Celkem bylo vytříděno okolo 435 tisíc tun domovního odpadu včetně použitých obalů. 

Poznámka: Obce a města, která jsou členy systému EKO-KOM, pravidelně (každé čtvrtletí) vykazují 
údaje o množství vytříděných a využitých komunálních odpadů (v komoditách: papír, sklo, plasty, ko-
vy a nápojové kartony). Na základě těchto údajů se vypočítává průměrná výtěžnost tříděného sběru na 
obyvatele a rok.

VZDÁLENOST KE KONTEJNERŮM SE ZKRACUJE 
Vysoké procento účasti spotřebitelů na třídění odpadů je dáno dvěma hlavními prvky. Jedná se ze-

jména o dostupnost sítě sběrných míst pro občany a vzdálenost od jejich bydliště. Ta se každým rokem 
zkracuje tím, jak se síť sběrných míst zahušťuje. Druhým velmi důležitým prvkem je dostatečná pro-
pagace prospěšnosti třídění a recyklace odpadů, kterou již od roku 2003 zajišťuje celoplošně společ-
nost EKO-KOM.

Systém EKO-KOM dlouhodobě plní podmínky autorizace, ale také zákonné povinnosti kladené stá-
tem na klienty systému, tedy společnosti produkující obaly a balené zboží. Dosahuje procent využití a re-
cyklace obalových odpadů vyplývajících z požadavků směrnice EU a zákona o obalech. Každý měsíc se 
systému EKO-KOM daří využít či recyklovat téměř 50 tisíc tun domovního a průmyslového odpadu.

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ TŘÍDĚNÍ V ČR A V ZEMÍCH EU
Podle poslední evropské statistiky z roku 2004 se pohybuje ČR v recyklaci obalových odpadů na 

předním místě a stejně jako Německo dosáhla 44 % recyklace plastových odpadů, což je nejvyšší hod-
nota v EU. Pro ochranu životního prostředí je nejvýznamnější to, že ČR vykazuje v přepočtu na jed-
noho obyvatele nejnižší množství nerecyklovaného obalového odpadu v EU, přibližně polovinu oproti 
sousednímu Německu.

10 LET PODPORY TŘÍDĚNÍ 
Společnost EKO-KOM, a. s., působí v ČR již od roku 1997. Letos tak již 10. rokem systematicky pod-

poruje třídění a recyklaci odpadů a za jeden ze svých největších úspěchů považuje to, že již 97 % obyva-
tel ČR má možnost odpady třídit a 69 % se skutečně aktivně třídění odpadů účastní. 

EKO-KOM, a. s., je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinnosti zpět-
ného odběru a využití odpadů z obalů v rámci tříděného sběru odpadů ve spolupráci s obcemi. Jedná se 
o neziskovou společnost, založenou producenty obalů a baleného zboží, která v ČR vytvořila efektivně 
fungující celostátní systém nakládání s obalovými odpady a jejich dalšího využití a recyklace. Společ-
nost EKO-KOM, a. s. zajišťuje plnění povinností podniků tak, aby obal směřoval od spotřebitele k ná-
slednému využití a recyklaci, a současně podporuje obce při plnění povinnosti zajistit tříděný sběr od-
padů od občanů.

V letech 1997–2001 financovali činnost společnosti především velké domácí i mezinárodní fir-
my zcela dobrovolně. Na této dobrovolné aktivitě průmyslu, které se účastnili producenti zhruba 
jedné třetiny obalů v ČR, byl postaven základ dnešních úspěchů ČR ve třídění domovního odpadu
a jeho recyklaci. Od roku 2002 ukládá zákon povinnost podílet se na recyklaci odpadů všem produ-
centům baleného zboží v ČR. Systém EKO-KOM evidoval v roce 2006 již více než 3,1 milionu tun 
obalů. Toto množství reprezentuje více než 80 % celkového množství obalů uvedených na trh nebo 
do oběhu v ČR v roce 2006.

Kromě zajištění zpětného odběru a využití obalů a obalových odpadů systém EKO-KOM zajišťuje 
řadu doprovodných informačních, konzultačních, výzkumných a vzdělávacích činností.

JAK DO BUDOUCNA
Před deseti lety bylo u nás třídění odpadu skoro neznámým pojmem. Během nich jsme však nejen 

dohnali běžné státy Evropy, dostali jsme se mezi ty nadprůměrné a přitom jsme dokázali udržet eko-
nomickou efektivitu, protože naše výsledky jsou srovnatelné s Německem, Rakouskem či Belgií při vý-
razně nižších nákladech. To, co ČR v této oblasti dokázala, je přitom výsledkem velmi složitých pro-
cesů v odpadovém hospodářství, které proběhly díky pozitivní snaze občanů, obcí, svozových firem, 
podniků a také systému EKO-KOM. Všichni společně vyladili účinný a efektivní systém recyklace oba-
lového odpadu. Běžná manažerská opatrnost v takové situaci velí systém postupně vylepšovat, hlídat 
jeho efektivitu, zlepšovat účinnost třídění, a to tak, aby se neriskovalo s dosaženými výsledky. Stručně 
řečeno neexperimentovat s něčím, co dobře funguje. 

Z hlediska evropské legislativy, která reguluje oblast recyklace obalů, se žádných zásadních změn 
obávat nemusíme a většinu cílů stanovených pro rok 2012 již Česká republika plní dnes. V této oblas-
ti environmentálního práva tedy nejsme, na rozdíl od jiných, pod žádným tlakem EU, a proto nám nic 
nebrání se zaměřit na efektivitu a vylepšovat náš systém, tak aby i nadále patřil k těm nejúčinnějším 
a nejefektivnějším v EU, tak jako dnes. Nedojde-li k zásadním změnám legislativy, neočekávejme tedy 
žádné dramatické změny. Recyklace již pochopitelně neporoste tak dynamicky jako dříve, ale i tak lze 
očekávat její další významné zvyšování, a to i přesto, že již dnes je z hlediska EU nadprůměrná. Ještě 
stále totiž zůstává prostor pro větší zapojení občanů i pro zlepšení sběrné sítě, kterou jim obce a výrob-
ci poskytují.  Ing. Lukáš Grolmus, EKO-KOM, a. s.

Recyklace stále stoupá
V Y U Ž I T Í  A  R E C Y K L A C E  O B A L O V Ý C H  O D P A D Ů  S Y S T É M E M  E K O - K O M  V  R O C E  2 0 0 6

Ve dnech 17.–20. října 2007 se uskuteční v Praze výroční kongres dvou významných svazů
– Evropské mlékařské federace EDA a Evropského svazu výrobců tavených sýrů ASSIFONTE, 

za organizační účasti Českomoravského svazu mlékárenského ČMSM.
Zaintersované organizace a osobnosti jsou zvány pozvánkami.

Bližší informace na: www.conference.cz/eda2007

Významný kongres evropských mlékařů v Praze

Potravinářský zpravodaj 8 / 2007  z domova / 15 



16 / nabídky – informace Potravinářský zpravodaj 8 / 2007

Správce konkursní podstaty
PRIMA GROUP a. s.,

v likvidaci, nabízí k prodeji

JAKO CELISTVOU 
TECHNOLOGII

MASNÉ VÝROBY
výrobní objekt

v Nezamyslicích u Vyškova.

Technologie obsahuje:
�  techniku a technologii pro vařenou výrobu,
�  kutr ALPINA 200,
�  2 narážky HANDTMANN, z toho 1 narážka s řezací hlavou,
�  varné kotle,
�  3 udírny jednokomorové elektr. MAUTING,
�  1 udírna plynová FESSMANN,
�  vybavené chladírny a odvěšovny
�  průběžná balící linka,
�  2 stacionární baličky do sáčků a podložní misky,
�  etiketovací váhy,
�  zmrazovací tunel,
�  mrazírenský sklad,
�  vybavené expedice zboží,
�  obslužné provozy,
�  další součásti masné výroby, vč. náhradních dílů.

Termíny prohlídek:
středa 15. 8. 2007 od 13.00 do 15.00 hodin
pátek 24. 8. 2007 od 08.00 do 10.00 hodin

Bližší informace:
Ondřej Příkryl:  tel: 737 286 724

Písemné nabídky zasílejte do 31. 8. 2007

Adresa: 
JUDr. Miloslava Horská

správkyně konkursní podstaty
Velkopavlovická 25, 628 00 B r n o

E-mail: ak.horska@quick.cz

Správce konkursní podstaty si vyhrazuje právo 
odmítnout všechny došlé nabídky

bez udání důvodu.
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  www.agral.cz

Upozorňujeme, že nové číslo časopisu
 Potravinářská Revue Speciál – ke značce KLASA,

vyjde 15. srpna 2007.

HERO, přední švýcarská potravinářská společnost s významnou 
pozicí na evropském trhu dětské výživy, cereálních výrobků 

a zpracování ovoce vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
Více informací o společnosti na www.hero.cz.

Nutrition Manager 
POŽADAVKY: 

VŠ vzdělání (farmaceutické, přírodní vědy, medicína)
Minimálně 3 roky praxe na relevantní pozici v oblasti výživy nebo farmacie.

AJ – výborná znalost (slovem i písmem)
PC – Excel, Powerpoint

Flexibilita a vysoké pracovní nasazení
Zkušenost s vedením týmu – výhodou

NÁPLŇ PRÁCE:
Vedení týmu Medical Detailing reprezentantů v Čechách a na Slovensku.

Komunikace s odbornou veřejností v oblasti dětské výživy.
Podpora marketingového týmu – řízení projektů vývoje nových výrobků,

příprava podkladů pro komunikaci s laickou i odbornou veřejností.
Kontrola kvality, komunikace s R&D centry.

Řešení legislativních otázek.

NABÍZÍME:
Profesionální zázemí mezinárodní společnosti

Dobré fi nanční podmínky
Možnost profesionálního rozvoje

V případě, že splňujete výše uvedené požadavky,
zašlete prosím svůj strukturovaný životopis a motivační dopis v Aj,

na e-mail: zuzana.mejsnerova@hero.cz 

Firma Brenntag CR s. r. o.
působí na českém trhu již více než 10 let.

Ve spolupráci s předními světovými výrobci enzymů
nabízíme:

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

PIVOVARNICKÉ ENZYMY
= filtrace a stabilita, zlepšení výtěžku, kvašení a zrání

LIHOVARNICKÉ ENZYMY
= ztekucení škrobu, zcukření škrobu,
  snížení viskozity a zvýšení výtěžku

ENZYMY NA ZPRACOVÁNÍ OVOCE
= čiření, filtrace, lisování, odstranění škrobu

Rádi Vám nabídneme
skvělé ceny a poradenský servis.

Zboží zavážíme po celé ČR. 

se bude konat ve středu 5. března 2008 na Mendelově zeměděl-
ské a lesnické univerzitě v Brně. Seminář bude součástí odborné-
ho programu mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2008
(4.–7. 3. 2008).

Seminář se bude zabývat problematikou jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin 
a surovin rostlinného a živočišného původu ve všech souvislostech. Na programu 
budou vyžádané přednášky, přednášená sdělení a plakátová sdělení (postery).

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR SEMINÁŘE :
Garant semináře:  Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D., tel.: 545 133 264,
 e-mail: mirajuzl@seznam.cz.
Zástupce garanta:  Ing. Šárka Nedomová, tel.: 545 133 193,
 e-mail: snedomov@mendelu.cz.
Administrativa:  Ivana Kučínská, tel.: 545 133 195,
 e-mail: kucinska@mendelu.cz.
Poradce: Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc., tel.: 545 133 197,
 e-mail: ingr@mendelu.cz.

Poštovní adresa všech čtyř členů přípravného výboru:
Ústav technologie potravin AF MZLU v Brně,

Zemědělská 1,
613 00 Brno,

Fax: 545133190

Výbor vytváří, aktualizuje, inovuje a doplňuje adresář účastníků semináře. Máte-li 
zájem  o účast (pasivní nebo aktivní), sdělte to laskavě kterémukoliv z členů příprav-
ného výboru (adresa, telefon, e-mail).

Podrobnější informace o semináři budou rozesílány koncem září 2007.

Přípravný výbor

XXXIV. seminář
o jakosti potravin
a potravinových

surovin

Objednávky adresujte
na naši redakci: AGRAL s. r. o.,

Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 
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Společnost Comenius zve bě-
hem roku ke kulatému stolu 
jednotlivé obory a s rezortním 
ministrem vždy jednají zástup-
ci příslušných forem a zaříze-
ní. Tentokrát známý ekonom 
a prezident společnosti Co-
menius Karel Muzikář na de-
batu s ministrem Petrem Gan-
dalovičem přizval především 
potravináře, zemědělce a makro-
ekonomy. V TOP hotelu v Praze 
se tak u jednoho kulatého sto-
lu sešlo na 50 odborníků se zá-
stupci rezortu.

Spolu s ministrem zeměděl-
ství ČR Petrem Gandalovičem 
byl i jeho první náměstek Ivo 
Hlaváč.

ZNAČENÍ MASA
PODLE ZÁKONA 
O POTRAVINÁCH

Jan Veleba, prezident AK ČR, bě-
hem svého vystoupení informoval mi-
nistra a přítomné, o co hlavně zá-
stupcům agrárních komor v případě 
demonstrací u řetězce prodejen spo-
lečnosti Interspar jde. „Chceme, aby 
značení masa bylo jednotné a čitelné. 
Jak to ukládá zákon o potravinách, 
aby se na každém balíčku dala dohle-
dat stáj a zamezilo se záměnám masa 
z krav za maso z mladých kusů, kte-
ré je mnohem dražší,“ uvedl Veleba. 
V posledních dnech výsledky kontrol 
v několika supermarketech navíc dá-
vají agrární komoře za pravdu, že ne 
všechno maso v řetězcích bylo v po-
řádku, a když nešlo k likvidaci do kafi-

Prezident společnosti Comenius Karel Muzikář
jednal s ministrem zemědělství ČR Petrem Gandalovičem 

Na snímku je Jan Veleba, prezident AK ČR, v rozhovoru s Miroslavem Kobernou, ře-
ditelem Potravinářské komory ČR. Oba se zúčastnili kulatého stolu a vyjadřovali se 
zhruba shodně k zákonu o hospodářské soutěži a praktikám řetězců.

Mlékaři ze společnosti Interlacto

Ministr Gandalovič jednal před zahájením kulatého stolu se zástupci jednotlivých 
oborů. 

lérií, muselo se nutně ve výrobnách ře-
tězců zpracovat, což je výsledek hned 
několika nálezů SZPI. Agrární komo-
ra totiž v minulosti upozorňovala na 
tiskových konferencích na to, že ně-
které řetězce neodvezly k likvidaci do 
kafilérií ani kilogram masa, což je víc 
než podezřelé. 

ZÁKON O HOSPODÁŘSKÉ 
SOUTĚŽI NEMÁ STÁLE 

KONEČNOU VERZI
Ředitel Potravinářské komory Mi-

roslav Koberna se vyjadřoval k záko-
nu o hospodářské soutěži a nastave-
ní pravidel, která by bránila zneuží-
vat dominantního postavení řetězců 
na trhu.

Během diskusního fóra zástupci 
potravinářů a zemědělců vyzvali mi-
nistra zemědělství, aby přispěl k vy-
tvoření konečné verze zákona o hos-
podářské soutěži. „Zamezí se tak 
uplatňování takových praktik řetěz-
ců vůči dodavatelům, jakých se do-
ma, v sídle mateřské firmy, nemohou 
dopouštět,“ uvedl Jan Veleba. K jeho 
výzvě se přihlásil Martin Pecina, ře-
ditel Úřadu pro hospodářskou sou-
těž. Jak uvedl, jeho úřad monitoruje 
tento zákon v zemích EU. Jako dob-
rý model může být zákon o hospo-
dářské soutěži z Maďarska. „Někte-
ré věci se nám nelíbí. Je to třeba vy-
bírání peněz před zasláním dodávky, 
zalistovací poplatky nebo splatnost 
60 dní u zboží, které se do té doby 
může ve skladu zkazit. Je to případ 
ovoce a zeleniny,“ uvedl Martin Peci-
na. Jeho úřad má pracovní verzi zá-
kona o hospodářské soutěži na sto-
le a má zájem, aby spatřil co nejdřív 
světlo světa.

Text a fota:
Eugenie Línková
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„I když současný vývoj na 
mléčném trhu nabádá k opti-
mismu, nechtějte ustoupit z na-
šich reformních pozic,“ to vzká-
zala komisařka pro zemědělství 
a rozvoj venkova Mariann Fi-
scher-Boel mlékařům v průbě-
hu panelové diskuze, nazvané 
„Jak bude vypadat budoucnost 
mléčného trhu“.

Tato zajímavá akce proběhla 26. 
června v budově stálého zastoupení 
Bavorska při Evropské unii a uspo-
řádalo ji při příležitosti ukončení 
německého předsednictví v EU Mi-
nisterstvo zemědělství a lesů Bavor-
ska, ve spolupráci se Spolkovým mi-
nisterstvem pro zemědělství, les-
ní hospodářství, životní prostředí 
a vodohospodářství Rakouska a ně-
meckým Svazem mlékárenského 
průmyslu. Diskuze se zúčastnili vý-
znamné osobnosti politického ži-
vota, několik poslanců Evropského 
parlamentu a úředníků Evropské ko-
mise, ale především zde byli přítom-
ni zástupci mlékárenského sektoru. 
Nejvýznamnějším hostem večera
byla určitě paní komisařka Fischer-
-Boel. Pódiovou diskuzi moderoval 
velmi zasvěceně bavorský ministr 
zemědělství Josef Miller.

Ten ve svém úvodním příspěv-
ku nejprve představil bavorské mlé-
kárenství, které zaujímá z pohledu 
objemu vyráběného mléka 4. mís-
to v Evropě, ročně zpracovává více 
než 7,5 miliardy litrů mléka (27 % 
německé kvóty) a 23 % se podílí na 
výkonnosti bavorského zemědělství. 
Ministr Miller je denně konfron-
tován se situací bavorských země-
dělců a mlékařů pracujících v pod-
mínkách měnící se evropské mlé-
kárenské politiky. Jeho základním 
cílem ale je udržení současné vý-
roby a zpracování mléka v Bavor-
sku a dosažení dlouhodobé cenové 
stability. „Tento úkol není v součas-
né době vůbec snadný. Všechny člen-
ské státy Unie, a samozřejmě i naše 
spolková země Bavorsko, si musejí pl-
ně uvědomit, že jsou spoluodpovědné 
za realizaci a dokončení reformy spo-
lečné zemědělské politiky,“ dodal mi-
nistr Miller.

Po něm již vystoupila paní ko-
misařka M. Fischer-Boel. Nejprve 
zdůraznila, že je jejím úkolem a po-
vinností důsledná ochrana a rozvoj 
evropského zemědělství. Přesto ro-
zumí i těm, kterým současná reform-
ní cesta nevyhovuje a jsou nespoko-
jeni. Zemědělská politika v EU byla 
v minulosti silně dotována, dnešní 
rozpočet na zemědělství je však veli-
ce napjatý a i nadále se bude snižo-
vat, což samozřejmě nemusí vyhovo-
vat všem. Evropské zemědělství mu-
sí být samozřejmě udržitelné, ale 
musí přitom především být konku-
renceschopné, a to v celosvětovém 
kontextu. „Jakkoliv je současný stav 
trhu s mlékem velice dobrý, nezname-

ná to, že bychom měli ustoupit z na-
šich reformních pozic,“ řekla doslo-
va komisařka. „Náš trh však musí být 
více tržně orientovaný a musí to být 
trh s kvalitou. Dnes používané regu-
lační nástroje, ať už to jsou exportní 
dotace, různé formy podpor vnitřního 
trhu, či systém intervenčních náku-
pů,  jsou pro nás dále neobhajitelné.“ 
Následující období reformy vidí ja-
ko „soft landing“ – v mlékárenském 
sektoru by se tedy mělo jednat o ja-
kési „měkké přistání“. Už nyní má 
Generální ředitelství pro zeměděl-
ství (DG AGRI) připraveny scénáře 
pro období po roce 2014/15, kdy by 
měla současná reforma vyvrcholit.

Mléčné kvóty vidí paní Fischer-
Boel doslova jako „těžké závaží, kte-
ré za sebou táhneme, a proto je po-
třeba tento regulační nástroj zrušit“. 
Dnešní podpůrný systém plateb od-
vázaných přímo od produkce, te-
dy tzv. „decoupling“, je právě tou 
správnou možností, jak poskytnout 
farmářům volnost a přitom podpo-
rovat jejich úsilí.

Jaké kroky nás podle komisařky 
nyní čekají? V mezidobí 2008 až 
2014 musí proběhnout v evropském 
zemědělství řada změn, při řízení tr-
hu s mlékem je také nutné zjedno-
dušit současnou složitou adminis-
trativu. Na konkrétním postupu se 
proto budou muset dohodnout nej-
prve politické reprezentace člen-
ských zemí. Určité směry by měl již 
naznačit tzv. „Health Check“ neboli 
„zdravotní prověrka“ účinnosti pro-
bíhající reformy ve společné země-
dělské politice, kterou jsme odstar-
tovali v roce 2004.

Hodnocení se připravuje na ko-
nec letošního roku a mělo by odstar-
tovat druhou část reformy. Další eta-
pa musí být připravena tak, aby byla 
charakterizována právě zmíněným 
postupným „měkkým přistáváním“. 
„Nechtějme ale založit budoucnost 
evropského mlékárenství na problé-
mech, které nás dosud provázely“, po-
znamenala komisařka, která součas-
ně říká, že „chce být k zemědělcům 
otevřená“. Chce, aby příležitost mě-
li jak mladí, začínající farmáři a po-
třebnou motivaci neztráceli ani sou-
časní podnikatelé v sektoru. 

Na komisařku navázal zástupce 
rakouského ministerstva zeměděl-

ství, který poznamenal, že hornaté 
Rakousko má obdobně jako Bavor-
sko tímto dány zcela specifické pod-
mínky pro zemědělství a mlékaření. 
O současném vývoji trhu s mlékem 
hovořil také pozitivně, zdůraznil 
však, že vyhovění zásadám „cross-
compliance“, tedy křížové shody je 
právě s ohledem na specifickou typo-
grafii země výrazně náročnější nežli 
v oblastech nížinných. Mlékárenství 
v Rakousku nelze chápat pouze jako 
běžný „průmysl“, výroba a zpracová-
ní mléka vytváří právě na horách řa-
du pracovních míst, zaměstnává celé 
rodiny, a tudíž se jedná o významnou 
sociální oblast. A právě v souvislos-
ti s hospodařením v marginálních 
oblastech je nutné dobře rozlišovat 
a rozumět rozdílům v intenzivním 
a extenzivním farmaření. Z těch-
to důvodů proto měly a mají mléč-
né kvóty v Rakousku opodstatněný 
význam. Rakousko by uvítalo zacho-
vání kvót i po roce 2015, v opačném 
případě bude nutné pomoci s inten-
zifikací sektoru ve snaze udržení ra-
kouského mlékárenství.

Předseda Německého mlékáren-
ského svazu (MIV), pan Hetzner, 
podpořil ve svém vystoupení nej-
prve evropskou zemědělskou refor-
mu. I on uvedl, že současné tržní ná-
stroje jsou již dnes málo účinné ne-
bo zcela neúčinné. Paní komisařce 
poděkoval za přípravu tzv. „Malého 
mléčného balíčku“, který v řadě pří-
padů přispěje ke zjednodušení sou-
časného systému řízení mléčného tr-
hu. Požaduje, aby hodnocení země-
dělské reformy na konci roku, tzv. 
„Health Check“, vytýčilo jasně za-
dání konkrétních úkolů pro druhou 
reformní etapu. „My mlékaři musí-
me dnes, kdy stavíme nové a rekon-
struujeme již provozované zpracova-
telské kapacity, dobře znát, v jakých 
podmínkách budeme podnikat. Bylo 
by špatné, kdyby nám pro ně chybě-
la surovina“. Zdůraznil také, že Ně-
mecko naopak jednoznačně podpo-
ruje zrušení kvót, a dodal: „Naučme 
se, abychom po roce 2015 uměli bez 
kvót žít.“ Od roku 2008 se podle pa-
na Hetznera nesmí rozhodně zvy-
šovat další administrativní zatížení 
v sektoru. Poznamenal, že respektu-
jeme nejenom dlouhodobé strategic-
ké cíle probíhající reformy, ale také 
musíme brát v úvahu řadu dnešních 
alternativních řešení zemědělců. Ve 
svém vystoupení se krátce dotknul 

i složitosti ve vyjednávání v rámci 
WTO, od kterého také odvisí další 
budoucnost v komoditě mléko.

V závěru panelu ještě vystoupi-
la poslankyně Evropského parla-
mentu, paní Elisabeth Jeggle, která 
je v Zemědělském výboru EP zod-
povědná za oblast mléka. Řekla, že 
nechce a ani neumí zodpovědně ří-
ci, zda je dnes pro nebo proti zru-
šení kvót. Podle ní je totiž odpověď 
na tuto otázku velmi komplikovaná. 
Poznamenala, že u řady lidí v sekto-
ru je dnes euforie z dobrého vývo-
je trhu, ale v případě rozhodování 
o dalším osudu kvót si nejprve mu-
síme ujasnit, jak budeme postupo-
vat v marginálních oblastech. „V Ev-
ropě nám nejde pouze o volný trh, ale 
chceme především dosáhnout udrži-
telnosti v sektoru. Proto je nutné si 
dobře rozmyslet alternativy nejenom 
pro ty zemědělce, kterým je dnes tře-
ba už 60 let, ale musíme umět mo-
tivovat a podporovat i ty, kteří chtě-
jí v zemědělském sektoru začít nově 
podnikat.“ K „Malému mléčnému 

balíčku“ uvedla, že návrhy předlože-
né Komisí mají plnou podporu Ev-
ropského parlamentu a že se jedná 
o dobré opatření k tomu, jak efektiv-
něji využít omezených prostředků, 
které nám rozpočet EU na podpo-
ru v mlékárenském sektoru ještě na-
bízí. V závěru vyzvala mlékaře, aby 
společně s politiky přemýšleli o no-
vých typech budoucích tržních in-
strumentů.

Po vystoupení panelistů začala 
bohatá a dlouhá diskuze. Nejčastě-
ji se opakovaly dotazy na budoucí 
cenu mléka a způsob řešení mléč-
ných kvót v období do roku 2014. 
Několikrát se objevil i dotaz, co si 
paní komisařka přesněji představuje 
pod pojmem „měkké přistání“ – te-
dy „soft landing“, zda to např. zna-
mená, že by snad již dříve nemusely 
platit kvóty? A zda cena mléka bude 
22 nebo 32 centů za kg? Jak to bude 
s výrobou mléka v horách, když si 
uvědomíme, že vlastně třetina Evro-
py jsou horské oblasti. Máme i pro 
ně připravenou alternativu? A ne-
mělo by snad být referendum o kvó-
tách? Jak dlouho lze očekávat sou-
časný stav na trhu?

Na dotazy odpovídala nejprve ob-
šírně, fundovaně, ale také vtipně, 

paní komisařka. Řekla doslova, že 
„kdyby na tyto všechny otázky zna-
la odpověď, určitě by neseděla v Ko-
misi, ale ze své soukromé agentury by 
nám všem radila a vydělávali bychom 
na tom všichni“. Doplnila i to, že se 
v Evropě navíc objevuje konvergen-
ce potravin a obnovitelných energe-
tických zdrojů a že se budou třeba 
pěstovat i další plodiny, o kterých 
dnes ještě mnoho nevíme. K defino-
vání „soft-landing“ pak poznamena-
la, aby prvovýrobci a mlékaři správ-
ně rozlišovali mezi postupným ná-
růstem kvót a snižováním odvodů 
za jejich překročení. Pro tento po-
měr se dnes hledá napříč politický-
mi reprezentacemi členských stá-
tů správný kompromis. Komise má 
samozřejmě zájem o podporu mla-
dých a začínajících podnikatelů, ale 
také musí zabránit případné zbyteč-
né nadvýrobě.

Dotace na export do třetích zemí 
jsou podle paní komisařky stále plat-
ným tržním instrumentem, který je 
dnes sice na nule, ale nikde přeci 
není napsáno, že by nebylo mož-
né v případě potřeby v sektoru tuto 
věc reaktivovat. A co se týče postu-
pu po „Healt-Check“, ještě jednou 
zopakovala, že je potřeba vyčkat na 
výsledky dohod napříč politickými 
reprezentacemi, jejich projednání 
v EP a pak je DG AGRI připrave-
no skutečně velmi rychle přijmout 
a zavést nové právní normy. Odpo-
vědi na otázky o předpokládaném 
vývoji cen a obchodování s mléč-
nými kvótami se obratně vyhnula, 
když poznamenala, že „by to bylo 
fantazírování. Výsledek musí jedno-
značně určit trh. Podívejme se dnes
třeba do Nizozemí a naopak Velké 
Británie, kolik mléka a kde je k dis-
pozici a jaká je poptávka po kvótách. 
Z Evropy se ozývá čím dál tím více 
hlasů po zrušení kvót – ten poměr 
pro ku proti je odhadován přibližně 
na 70:30. Stejně tak jako cena kvót 
jsou v členských státech odlišné i ceny 
mléčných výrobků. V současnosti na-
příklad sílí trh s čerstvými mléčnými 
výrobky. Samostatná cena však nesta-
čí, my k ní ještě potřebujeme KVALI-
TU. A já si osobně myslím, že dnešní 
jakost prodávaných čedarů zcela ide-
ální není.“ Nakonec ještě připomně-
la, že je při vytváření cílů a strate-
gií nezbytné pozorně sledovat i glo-
bální vývoj, ale i to, co se děje např. 
v Číně a Indii.

K budoucímu vývoji ceny se vyjá-
dřil ještě vedoucí oddělení na DG 
AGRI, p. Hoelgard. Mléko někdy 
vidí jako zbytečně „překompenzo-
vané“. Vedle tržní ceny jsou tu totiž 
(alespoň ve starých zemích) ješ-
tě i přímé platby, pak jsou vypláce-
ny odvázané platby a zůstává tu ješ-
tě několik nástrojů regulace trhu,
které dodávají finanční prostřed-
ky do systému. Potvrdil také výrok 
komisařky k otázce dotací, když 
prohlásil: „I když dnes máme nulo-
vé exportní náhrady, neznamená to, 
že je tomu už provždy. Jedná se totiž 
o instrumentarium využitelné rovněž 
v budoucnu. A to, že jsou dnes ceny 
vysoké, nás vlastně může těšit. Potvr-
zuje to totiž, že zde funguje trh – když 
je zvýšená poptávka, ceny prostě ros-
tou.“

Zrušení kvót ale podle něj není 
tržním instrumentariem, se kterým 
by disponovala paní komisařka. „Je 
to věc v rukou politiků členských stá-
tů, kteří musejí nalézt shodu. Přede-
vším proto, že se to významně dotýká 
dalšího rozvoje venkova.“

A k cenám p. Hoelgard doplnil 
ještě jeden důležitý faktor, který hra-
je nemalou roli, a tím je vývoj kurzu 
EUR a USD.

Panelová diskuze o budoucnosti mléčného trhu
I n g .  J I Ř Í  K O P Á Č E K ,  C S c . ,  Č E S K O M O R A V S K Ý  S V A Z  M L É K Á R E N S K Ý

Účastníci diskuze zleva: E. Hetzner, předseda Něm. mlék. svazu; M. Fischer-Boel, EU komisařka pro zemědělství a rozvoj ven-
kova; J. Miller, ministr zemědělství Rakouska; E. Jeggle, poslankyně EP zodpovědná v zem. výboru za mléko, a zástupce rakous-
kého ministerstva zemědělství



20 / z domova Potravinářský zpravodaj 8 / 2007

Vývoj mléčného trhu v Evropské 
unii v letošním prvním pololetí při-
náší jeho účastníkům zatím řadu 
překvapení. Mnozí jej hodnotí vel-
mi pozitivně, někteří naopak s oba-
vami, aby takovýto neočekávaný 
vývoj neměl spíše negativní dopad 
na jejich další působení v mléká-
renství. Poptávka po některých vý-
robcích, především komoditách, 
jako je máslo, sušená mléka a su-
šená syrovátka, převyšují nabídku, 
což vyvolává překotný nárůst cen, 
které jsou dnes až třikrát vyšší než 
před dvěma lety, zásoby jsou téměř 
na nule a nevyužívají se v podsta-
tě už vůbec intervenční opatření, 
která ještě donedávna trh regulo-
vala. Komise také nedávno rozhod-
la o dosavadním zrušení exportních 
dotací, které by v podstatě v pod-
mínkách současných cen postráda-
ly logiku. Roste však také poptáv-
ka po kvalitních hodnotových spo-
třebitelských produktech, zvyšuje 
se výroba a spotřeba sýrů, zakysa-
ných výrobků a v mnohých zemích 
i konzumních mlék. To vše vyvolává 
zvýšenou poptávku po mléčné su-
rovině, a proto také výroba mléka 
v zemědělství zaznamenává oproti 
předchozím rokům pozvolný nárůst. 
Farmáři volají po zvýšení mléč-
ných kvót a někteří dokonce po je-
jich rychlejším zrušení, než se za-
tím předpokládá. Podívejme se ny-
ní podrobněji do jednotlivých sfér 
výroby a zpracování mléka a za-
mysleme se nad tím, co je příčinou 
současného vývoje a jaký další prů-
běh je možné očekávat.

VÝROBA MLÉKA A JEHO 
DODÁVKY KE ZPRACOVÁNÍ
Výroba mléka v Evropské unii pro-

bíhala v minulém kvótovém roce 
2006/2007 v podstatě podle předpo-
kladů. Většina zemí přidělenou množ-
stevní kvótu dokonce ani nevyužila. 
Pod roční kvótou bylo například Dán-
sko, Belgie, Česká republika (předběž-
ně 98,07 %), ale i Polsko (98,00 %), 
dohodnutou kvótu naplnilo přesně Ně-
mecko, naproti tomu došlo k mírnému 

překročení v Nizozemí a k výraznější-
mu pak v Rakousku, které letos mu-
sí do unijního rozpočtu odvést odpo-
vídající odvody („super levy“). Někteří 
zemědělci právě z obav před hrozbou 
sankcí za překročení dokonce svou vý-
robu před koncem kvótového roku čás-
tečně omezili.

V letošním kalendářním roce však 
naopak dochází celkově v Unii k po-
zvolnému nárůstu výroby a především 
pak k růstu dodávek ke zpracování 
v mlékárnách. Situace je ale prozatím 
v jednotlivých státech odlišná. Nárůst 
výroby a dodávek zaznamenávají přede-
vším nové členské země (za 4 měsíce: 
Polsko +2 %, ČR +1,7 % a v baltských 
zemí, je nárůst až 8 %), více mléka se 
vyrábí a zpracovává také v Dánsku, Ni-
zozemí (+ 2,6 %), Irsku (+1,9 %) a Špa-
nělsku. V sousedním Německu a také 
ve Velké Británii, Itálii a Portugalsku 
jsou od počátku roku dodávky na stej-
né úrovni jako loni, ale i zde se už ob-
jevují první náznaky pravděpodobného 
vzestupu. Naproti tomu se mléka nedo-
stává ve Francii a ve dvou skandináv-
ských zemích, tedy ve Švédsku (-3 %) 
a Finsku, kde jsou letošní dodávky pod-
statně nižší než v roce 2006 a to je v si-
tuaci zvýšeného zájmu trhu o výrobky 
velmi znatelné.

To, že například v Německu k ná-
růstu dodávek nedochází a ve Francii 
mléko dokonce chybí, je dáno situa-
cí, že se výroba mléka stává pro země-
dělce méně atraktivní, a to především 
z důvodu snižující se podpory trhu, až 
doposud klesajících cen mléka a také 
realizace politiky „odvázání“ plateb 
od produkce („decoupling“). Dalším 
faktorem je zajisté i rozšířené pěstová-
ní alternativních plodin a částečně ta-
ké realizace bio-energetických progra-
mů pro výrobu přísad do pohonných 
hmot. 

Snižující zájem o výrobu mléka je 
však možné pozorovat i v Austrálii 
a na Novém Zélandu. Zde to je hlavně 
z důvodů klimatických a enviromentál-
ních (časté období sucha a proti tomu 
vládní restrikce v zavlažovacích progra-
mech). Menší produkce mléka je za-
znamenána rovněž v USA a v Argenti-

ně, kde jsou zavedena rovněž určitá re-
gulující opatření. 

Jedinou světovou oblastí, ve které 
produkce mléka nyní stoupá, je Asie, 
Střední východ, Severní Afrika a čás-
tečně Latinská Amerika.

Současný potenciál růstu světové po-
ptávky je odhadován na 12–13 miliard 
litrů ročně, nicméně prognóza letošní-
ho růstu produkce mléka je pouze 9–
10 miliard litrů. Poptávka trhu přichází 
především z oblastí Asie a dnešní mlé-
kařsky vyspělé země jí plně nemohou 
uspokojit. Je to jednak z důvodů limi-
tované produkce, ale také proto, že sou-
časné stavy zásob jsou téměř nulové.

V Evropské unii se očekává letos vyš-
ší výroba mléka např. v Belgii, Polsko 
počítá s 2% nárůstem, a to i s rizikem 
překročení kvóty, Česká republika indi-
kuje mírný nárůst v dodávkách. Fran-
cie se snaží o redistribuci nevyužitého 
kvótového množství farmářům s cílem 
dosažení objemu roční národní kvóty. 
Nárůst je zde však velmi nejistý s ohle-
dem na silný pokles stavu dojených 
krav v loňském roce. S kvótou se prav-
děpodobně vyrovná také Irsko a Ně-
mecko. Ve Španělsku se obávají, že le-
tošní výroba bude až o 3,5 % nižší nežli 
loni. Britský „Milk Development Coun-
cil“ uskutečnil průzkum mezi farmáři, 
jehož výsledky příliš pozitivní nejsou. 
Někteří farmáři předpokládají sice mír-
né zvýšení výroby, ale naopak 16 % far-
mářů (respondentů) uvedlo, že zvažují 
ukončení podnikání v sektoru.

Na budoucí vývoj v produkci mléka 
může mít negativní dopad také teplé 
a suché počasí v období letošního jara, 
které ovlivnilo negativně situaci v do-
dávkách a zajištění krmiv. 

Nákupní ceny mléka v EU pomalu 
rostou, přičemž toto cenové „oživení“ 
je už teď vyšší, nežli by odpovídalo ob-
vyklému sezonnímu vývoji. Ve Švédsku 
a Lotyšsku je cena srovnatelná s loň-
ským rokem, cenový nárůst je pozo-
rován v Estonsku (+2,4 %), Rakousku 
a Německu (+3 %), v Litvě (+3,1 %), 
v Belgii (+3,9 %) a v Polsku dokonce 
4,85 %. V Itálii byla v 1. čtvrtletí ce-
na stabilní, v dubnu však již stoupla 
o 3,5 %. V České republice byla cena 

za 1. čtvrtletí v porovnání s loňskem 
naopak nižší (-3,5 %). Německo proza-
tím očekává cenovou stabilitu, v Dán-
sku se předpokládá rovněž pevný trh 
s mlékem. 

K nárůstu cen ale pravděpodobně 
dojde brzy v Nizozemí a Belgii, mír-
né zvýšení cen se nevyhne ani Česku 
a Polsko dokonce předpokládá až 10% 
cenový růst. 

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
Vývoj v průmyslovém zpracování 

mléka pokračuje v obdobném trendu 
jako v loňském roce. Za první čtyři 
měsíce je pozitivní především výroba 
sýrů, která je o 5,2 % vyšší nežli loni, 
roste rovněž produkce zakysaných vý-
robků a jogurtů (+2,5 %) a v řadě zemí 
dochází k oživení výroby konzumních 
mlék. Výroba másla jako přebytkové 
komodity je naproti tomu očekáva-
ně o 3,7 % nižší z důvodu omezeného 
množství suroviny a výhodnějšího zpra-
cování mléka do výrobků s vyšší přida-
nou hodnotou. Od uplynulého období 
se však výrazně zvýšila ještě donedáv-
na klesající výroba obou základních ty-
pů sušených mlék a sušené syrovátky, 
které zaznamenávají obchodní boom. 
Jenom sušeného odstředěného mléka 
se vyrobilo v Unii o téměř 9 % více než-
li v loňském roce a jeho výhodné zpe-
něžení by mohlo ohrozit dokonce i vý-
robu sýrů.

CENY A OBCHOD
Vysoká poptávka trhu po másle způ-

sobuje, že jeho cena již nyní dosáhla 
o 40 % vyšší úrovně, nežli je intervenč-
ní cenová hladina, a také samozřejmě 
způsobila, že se dnes vůbec nerealizu-
jí intervenční nákupy. V některých ze-
mích se krátí dokonce dodávky másla 
do maloobchodu a spotřebitelské ceny 
baleného másla stoupají. Zvýšení výro-
by másla v 2. pololetí 2007 není příliš 
pravděpodobné, a „mezeru“ na světo-
vém trhu vyplní spíše Nový Zéland.

 V případě sýrů byly letos ceny v EU 
prozatím stabilní nebo jenom mírně 
vyšší, nicméně i zde se již objevují sig-
nály jejich prvního zvyšování, které 
souvisejí s nedostatkem suroviny, jež 

je často přesouvána spíše pro výrobu 
sušených komodit, ale také jsou čás-
tečně ovlivněny mírně rostoucí cenou 
mléka.

Naprosto neobvyklým je však vývoj 
v cenách sušeného mléka, a to jak od-
středěného, tak plnotučného, ale také 
sušené syrovátky. Průměrné ceny stou-
pají s ohledem na nedostatek suroviny 
a stále se zvyšující poptávku z meziná-
rodních trhů téměř exponenciálně. Ce-
na sušeného odstředěného mléka se po-
malu přibližuje úrovni 3 600 eur/tunu 
a kuriózní je i situace, že je sušené od-
středěné mléko často dražší než suše-
né mléko plnotučné. Dnešní prognózy 
jsou takové, že by koncem roku nemu-
sela být vůbec vykryta poptávka. Cena 
sušené syrovátky dosáhla již 1350 eur/
tunu, přičemž dodávky sušené syrovát-
ky v krmné kvalitě nejsou často uspoko-
jovány vůbec, což by mohlo mít nega-
tivní dopad na výrobu krmných směsí.

VÝHLED PRO DALŠÍ OBDOBÍ
Všeobecně se očekává, že současný 

vývoj na mléčném trhu nezaznamená 
v příštím období podstatných změn. Trh 
zůstane pevný nejenom letos, ale prav-
děpodobně i v příštím roce. Potřeba vět-
šího množství mléka v podmínkách je-
ho regulované výroby pravděpodobně 
způsobí rychlejší růst jeho ceny, a to již 
v letošním druhém pololetí. Může do-
jít k výraznějšímu přesunu mléka mezi 
členskými zeměmi a samozřejmě k dal-
šímu, někdy až agresivnímu pronikání 
mlékárenských výrobků velkých multi-
národních společností na nové trhy. Sna-
hou velkých hráčů bude dosažení kon-
solidace sektoru, nelze proto vyloučit 
další koncentraci doprovázenou fúzemi 
a akvizicemi a uzavíráním málo efektiv-
ních a nekonkurenceschopných výrob-
ních kapacit. Nejrychleji se rozvíjenými 
trhy z pohledu výrobků budou konzum-
ní mléka a čerstvé mléčné výrobky, sa-
mozřejmě sýry, ale také mražené sme-
tanové krémy. Významné posilování 
se dále očekává ve výrobě ingrediencí 
a polotovarů pro další průmyslové zpra-
cování. Moderním trendem zůstává ta-
ké výroba a prodej bio-výrobků a výrob-
ků se speciálními zdravotními benefity.

Mléčný trh Evropské unie v 1. pololetí
I n g .  J I Ř Í  K O P Á Č E K ,  C S c . ,  Č E S K O M O R A V S K Ý  S V A Z  M L É K Á R E N S K Ý

Praha/Olomouc – Výrobek ORION 
AERO Hořká čokoláda s bublinkami 
získal ocenění „Výrobek Olomouc-
kého kraje 2007“, který byl udělen 
za její vysokou kvalitu Agrární ko-
morou Olomouckého kraje pod zá-
štitou hejtmana Olomouckého kra-
je RNDr. Ivana Kosatíka.

Na našem trhu velice oblíbená čo-
koláda s bublinkami ORION AERO 
se v ZOŘE Olomouc vyrábí ve 3 va-
riantách – hořká, mléčná a bílomléč-
ná, a ve dvou gramážích – jako tabul-
ky o hmotnosti 74 gramů a 35 gramů. 
Výroba byla zahájena počátkem roku 
2007 na nové výrobní lince Winkler 
Dunnebier se speciálním aeračním 
zařízením, vyvinutým Nestlé v Yorku 

(Velká Británie), které umožňuje vytvá-
řet porézní efekt v čokoládové hmotě – 
známé „bublinky“. Od uvedení na trh 
bublinkové čokolády ORION AERO 
v roce 2005 se po dva roky tato čoko-
láda dovážela ze závodu Nestlé Svitoč 
v ukrajinském Lvově, neboť závod ZO-
RA neměl potřebnou technologii k dis-
pozici. Na podzim 2006 se uskutečnil 
nákup a instalace nové moderní linky 
a po zkušební fázi se počátkem roku 
2007 rozběhla výroba, která umožnila 
zvýšit objem produkce závodu ZORA 
a dovozy z Ukrajiny ukončit. V letoš-
ním roce bude v ZOŘE vyrobeno pro 
náš trh i pro export neuvěřitelných 70 
milionů kusů aerované čokolády. 
�  ORION AERO je již druhým výrob-

kem ze ZORY, který získal nárok na 

titul „Výrobek Olomouckého kraje“. 
V roce 2005 tento titul získal výro-
bek ORION MODRÉ Z NEBE De-
zert 303g. 

�  Závod ZORA Olomouc má tradici, 
sahající do roku 1898. V rámci pri-
vatizace bývalé a. s. Čokoládovny byl 
závod ZORA již v roce 1992 zařazen 
pod technickou divizi Nestlé. Za 15 
let uplynulých od privatizace prošla 
ZORA výraznou modernizací, dů-
razem na bezpečnost potravin, nej-
vyšší kvalitu a systém jejího řízení, 
přesnost a včasnost dodávek a sle-
dovatelnost výrobků i surovin v sou-
ladu s přísnými normami EU.

�  ZORA se stala v roce 2004 – po 
uskutečnění projektu restrukturali-
zace výrobní základny a přestěhování 
linek ze závodu Orion – „domovem“ 
nejsilnější tuzemské značky cukrovi-
nek ORION a jediným tuzemským 
závodem Nestlé, zaměřeným na me-
zinárodní konkurenceschopnou výro-
bu širokého sortimentu značkových 
čokoládových výrobků – od bonbo-
niér po vánočních kolekce, od tabul-
kových čokolád po tyčinky.

�  Závod zaměstnává řádově 900 pra-
covníků a patří mezi nejvýznamněj-
ší zaměstnavatele Olomouckého kra-
je. Každoročně navíc najímá stovky 
pracovníků na výpomoc při výrobě 
sezonních velikonočních a vánoč-
ních cukrovinek.

�  Nestlé je lídr na českém trhu cukrovi-
nek. Těžiště portfolia čokoládových 
cukrovinek Nestlé se u nás opírá 

právě o produkci ZORY. V bonbo-
niérách je to oblíbená řada ORION 
MODRÉ Z NEBE a klasický ORI-
ENT DEZERT, dále ucelená řada 
tabulkových čokolád ORION, ně-
kolik typů čokolád ORION STU-
DENTSKÁ PEČEŤ. Od jara 2007 
je na trhu z produkce ZORY nová 
řada tabulek ORION TMAVÁ. Spo-
třebiteli vyhledávaná je klasická řa-
da tyčinek ORION DELI i tradič-
ní tyčinky KAŠTANY, MILENA 
a KOFILA. Své spotřebitele si na-
cházejí i RUMOVÉ PRALINKY 
a pochoutky ZORA. 

�  ZORA je rovněž významný exportér 
– kromě vývozu na Slovensko, které 
je nejdůležitějším exportním terito-
riem, vyváží ZORA čokolády pro tr-
hy Nestlé v Maďarsku, Polsku a řa-
dy dalších zemí, nově i Holandska 
a Velké Británie.

* * *
Nestlé, mezinárodní potravinářská spo-
lečnost s ústředím ve Švýcarsku, vstou-
pila do české výroby cukrovinek jako 
strategický investor počátkem 90. let 
20. století. Jeho investice od té doby 
přesáhly 5 miliard Kč. V České repub-
lice Nestlé vyrábí v závodě ZORA Olo-
mouc cukrovinky pod značkami ORI-
ON, MODRÉ Z NEBE, DELI a v zá-
vodě SFINX Holešov cukrovinky pod 
značkami BON PARI, JOJO, LENTIL-
KY. Nestlé uvádí na český trh potravi-
ny pod mezinárodním značkami, jako 
tyčinky KIT KAT, instantní kávu NE-

SCAFÉ, kulinářské výrobky MAGGI, 
kojeneckou a dětskou výživu NESTLÉ, 
potravu pro domácí zvířata PURINA, 
FRISKIES, DARLING a PRO PLAN. 
Prostřednictvím portfolia společnosti 
Nestlé zmrzlina spol. s r. o. si spotře-
bitelé mohou vychutnat zmrzliny pod 
značkou NESTLÉ, jako je MANHAT-
TAN, EXTREME, LA CREMERIA 
či Modré z nebe, Granko a Bon Pari 
a v gastronomii Mövenpick of Switzer-
land. Snídaňové cereálie NESTLÉ jako 
FITNESS nebo NESQUIK uvádí na trh 
společnost Cereal Partners Czech Re-
public, společný podnik Nestlé a Gene-
ral Mills. 

Martin Walter
Corporate Affairs Manager

ORION AERO Hořká čokoláda s bublinkami – VÝROBEK OLOMOUCKÉHO KRAJE 2007
N O V Á  V Ý R O B N Í  L I N K A  N A H R A D I L A  D O V O Z Y  Z  U K R A J I N Y
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Praha – Novinkou z produkce United Bakeries, která v těch-
to dnech míří do obchodní sítě, je světlý toustový chléb Toast-
tip obohacený směsí bylinek. Vybrané bylinky – šalvěj, petr-
žel a pažitka – dodávají chlebu nezaměnitelnou výraznou chuť 
a vůni. 

Opečený se výborně hodí jako příloha k zeleninovým salátům. 
Chléb doplňuje řadu toustových chlebů Toasttip, kterou doposud 
tvořily chleby světlé, tmavé, slunečnicové a plnozrnné.

Skupina United Bakeries je největším pekárenským společenstvím 
ve střední Evropě, v České republice v loňském roce vyrobila přes 
161 milionů kilogramů čerstvého pečiva. Působí i ve Slovenské re-
publice, Polsku a Maďarsku. Klíčovými značkami jsou Delta a Od-
kolek, podle průzkumů dvě nejdůvěryhodnější pekárenské značky 
v České republice.

Jaroslav Pomp
UNITED BAKERIES a. s.

Praha – Skupina Agrofert, která patří k nej-
větším v českém zemědělství, potravinářství 
a chemii, zvýšila v loňském roce čistý kon-
solidovaný zisk na 3,8 miliardy korun. O rok 
dříve skupina vykázala zisk 3,63 miliardy Kč. 
Na tiskové konferenci to oznámil předseda 
představenstva Agrofertu Ing. Andrej Babiš. 
Konsolidované tržby Agrofertu činily loni
72 miliard Kč, což bylo o pět miliard korun 
více než v předcházejícím roce. Za nárůstem 
stojí podle Babiše jak stabilní výkon společ-
ností skupiny, tak plné začlenění nedávno 
pořízených společností SKW Piesteritz a Dus-
lo Šaĺa. 

 Agrofert, který je i jedním z největších čes-
kých producentů masa, loni pokračoval v re-
strukturalizaci své masné části. Na její hospodář-
ský výsledek měla negativní vliv zejména nedo-
statečná koncentrace trhu a vysoká konkurence, 
upozornil Babiš. Masokombinát Planá vydělal 
24 milionů Kč, Masna Studená skončila ve ztrá-
tě 115 milionů Kč. 

„Cílem Agrofertu je restrukturalizace skupiny 
a pokračování v expanzi. Při akvizicích v země-
dělství a potravinářství se soustředíme na střední 
Evropu, v oblasti chemie se díváme na možnosti 
v Evropě i ve světě,“ uvedl Babiš. Agrofert se také 
nedávno rozhodl koupit v Německu podnik země-
dělského zásobování a nákupu. 

Restrukturalizace majetkových účastí Agrofer-
tu se bude týkat především nakoupené sítě peká-
ren a mlýnů na Slovensku. Střednědobým cílem je 
dosažení třicetiprocentního podílu na trhu v Čes-
ku a na Slovensku, upozornil člen představenstva 
Jaroslav Kurčík. Skupina chce také spustit výrobu 
ve velkokapacitní pekárně u Prahy. 

Do skupiny Agrofert patří přes 150 plně či čás-
tečně ovládaných firem z potravinářského, ze-
mědělského a chemického průmyslu, celkem je 
v jejím portfoliu zhruba 300 společností. Skupi-

na, která má sídlo v Praze, zaměstnává více než 
21 000 lidí. 

Andrej Babiš na dotaz Potravinářského zpra-
vodaje, jak hodnotí akce zemědělců, kteří protes-
tovali před řadou Intersparů proti jeho obchod-
ní politice, jíž z českého trhu vytlačuje maso čes-
kých producentů a zpracovatelů, uvedl: „Velmi si 
cením aktivit Agrární komory ČR, která na rozdíl 
od politiků propaguje české potraviny a hájí jejich 
zastoupení na domácím trhu,“ uvedl Babiš. Na do-
taz, zda souhlasí s výrokem zástupců Intersparu, 
že české masokombináty nedokáží nabídnout 
maso ve stejné kvalitě opracování jako rakouské, 
upozornil na české specifikum. Především jeden 

z jeho 3 masokombinátů, firma Maso Planá, má 
unikátní značení balíčků masa, kdy čárový kód 
v případě končící doby expirace zboží nedovolí 
snímání a zablokuje prodej masa. Navíc na etiketě 
se objeví jiné zbarvení čárového kódu, které spo-
třebitele i pokladní upozorní na procházející lhů-
tu prodejnosti masa. Je to zatím první vlaštovka 
v Evropě, kdy masokombinát takovýmto způso-
bem investoval do bezpečnosti potravin. Dalším 
unikátem je i ta skutečnost, že právě tento český 
masokombinát má kulaté razítko pro možnost vý-
vozu do Ameriky. „Žádný z rakouských a němec-
kých masokombinátů toto razítko nemá,“ doplnil 
Emil Kasper, ředitel firmy Maso Planá.

Již dříve tuto skutečnost ocenila Iva Picková 
z SOS, která novinářům řekla, že by si měli vší-
mat i těchto rozdílů v kvalitě adjustace masa me-
zi naší nabídkou a třeba zrovna z Rakouska. Vy-
soce ocenila nový způsob značení masa maso-
kombinátem Planá. „Je to investice do zdravotní 
nezávadnosti masa a do bezpečnosti potravin,“ 
řekla Picková.

Hospodaření skupiny Agrofert 1999–2006: 

Rok Čistý zisk v mld. Kč 

1999 1,00

2000 2,42

2001 1,48

2002 1,39

2003 1,96

2004 2,40

2005 3,63

2006 3,80

Výsledky nejvýznamnějších společností skupiny 
za rok 2006: 

Společnost Hrubý zisk v mld. Kč

SKW Piesteritz
1,456

(v přepočtu 28 Kč za euro)

Duslo 1,041

Deza 0,436

Precheza 0,108

Penam 0,136

Istrochem 0,116

Lovochemie 0,128

Fatra 0,102

Synthesia 0,006

Zdroj: Agrofert 

Praha (bo) – Dosavadní vybíjení drůbe-
že kvůli ptačí chřipce neovlivní význam-
něji domácí produkci a nabídku drůbe-
žího masa na trhu, shodují se vesměs 
odborníci, které jsme oslovili. Celkově 
počty brojlerů či krůt určených k likvi-
daci představují méně než procento roč-
ní domácí produkce. Ani usmrcení asi
70 000 slepic snášejících násadová vej-
ce by nemělo podle lidí z oboru výrazně 
ovlivnit nabídku jednodenních kuřat pro 
další odchov. 

Podle Vlastislava Machandera ze státního 
podniku Mezinárodní testování drůbeže se 
v Česku ročně vykrmí asi 140 milionů kusů 
kuřat a zhruba tři miliony krůt. Podle dosavad-
ních rozhodnutí veterinářů má být kvůli šíře-
ní nákazy v chovech na Ústeckoorlicku celko-
vě utraceno zhruba 19 000 krůt a 83 000 broj-
lerů. 

Výpadek produkce jednodenních kuřat kvů-
li vybití 70 000 slepic ve dvou rodičovských 
chovech pak může představovat asi procento 
až čtyři procenta z celoročního tuzemského 

objemu, vyplývá z hrubých odhadů odborníků. 
Rodičovská hejna v Česku čítají asi dva milio-
ny kusů slepic. 

„Násadová vejce se dají nahradit z jiných 
zdrojů,“ řekl náměstek ministerstva zemědělství 
Stanislav Kozák. Zčásti může podle něj mezeru 
vyplnit sám postižený producent, který má další 
chovy a významný podíl na domácím trhu, zčás-
ti pak další firmy. Možností jsou i dovozy ze za-
hraničí, podotkl. 

Předsedkyně Českomoravské drůbežářské 
unie Dagmar Tůmová ale upozorňuje, že v Ev-

ropě je poměrně velký hlad po násadových
vejcích i jednodenních kuřatech a už nyní je jich 
spíše nedostatek. „Poptávka po kuřatech v Ev-
ropě je velká,“ potvrzuje člen představenstva
Drůbežářské unie František Novák. Likvidace 
dvou rodičovských chovů na Orlickoústecku ale 
podle něj situaci na trhu výrazněji ovlivnit ne-
může. 

Ptačí chřipka se v tuzemsku poprvé objevila 
loni. Zjištěno bylo 14 případů a vždy šlo o uhy-
nulé volně žijící ptáky. Nyní se po roční pauze 
nemoc vrátila.

Vybíjení drůbeže neovlivní nabídku masa na trhu 

Jsme národním oborovým sdružením, 
které hájí společné zájmy tuzemských vý-
robců limonád, ovocných šťáv, balených 
vod a dalších nealkoholických nápojů a je-
jich subdodavatelů

Zastupujeme zájmy oboru ve vztahu k záko-
nodárným a výkonným orgánům ČR, k odbor-
ným orgánům ČR a Evropské unie, k meziná-
rodním organizacím a k médiím. Svaz vznikl 
v r. 1992, má 24 členů a příznivců. V našich 
řadách jsou jak největší výrobci, tak i střední
a malé podniky. Jsme členem Unie evropských 
nápojářských asociací UNESDA a jsme zapoje-
ni do činnosti evropského Ochranného sdruže-
ní průmyslu ovocných šťáv (SGF).

NAŠÍM CÍLEM JE ZAJISTIT PŘÍZNIVÉ 
PODMÍNKY PRO ROZVOJ VÝROBY 

NÁPOJŮ V ČR
K dosažení tohoto cíle se podílíme na for-

mování legislativního a podnikatelského pro-

středí výroby a distribuce nealkoholických ná-
pojů. Aktivně se účastníme připomínkových 
řízení k nejrůznějším národním právním ak-
tům a vyjadřujeme se i k předpisům EU či 
k těm krokům členských států EU, které ma-
jí dopad na tuzemské výrobce a vývozce ná-
pojů. 

VĚNUJEME ZNAČNOU POZORNOST 
KVALITĚ NÁPOJŮ

Přispíváme k realizaci Evropské platfor-
my pro akce týkající se stravy, fyzické činnos-
ti a zdraví. Podíleli jsme se na vydání Příručky 
správné výrobní a hygienické praxe. Při jedná-
ních s Ministerstvem zemědělství ČR prosazu-
jeme, aby do českých předpisů byla zahrnuta 

jednoznačná kritéria, týkající se označování 
nealkoholických nápojů a kvalitativních poža-
davků.

VYSTUPUJEME PROTI SNAHÁM 
DISKRIMINOVAT NĚKTERÉ DRUHY 

NÁPOJOVÝCH OBALŮ
Zasazujeme se o to, aby dopad výroby a spo-

třeby nealko nápojů na životní prostředí byl co 
nejmenší. Současně vystupujeme proti snahám 
diktovat spotřebiteli, jaký obal je pro nápoje nej-
vhodnější. 

SVNN,
Korunní 106, 101 00 Praha 10,
tel.: 606 116 678, 267 311 828,

e-mail: nealkosvaz@volny.cz

Andrej Babiš: Kvalitu opracování masa máme srovnatelnou
s Rakouskem a ostatními státy EU  

Andrej Babiš označil poplach kolem ptačí chřipky za stejně nadsazenou záležitost jako byly
informace o BSE. S chutí se po tiskové konferenci pustil do kuřecích plátků a drůbežích nuget.

Text a fota: Eugenie Línková

Nový přírůstek řady Toasttip



Praha (li) – Obchodníci letos dí-
ky brzkému příchodu jara a teplé-
mu letnímu počasí hlásí výrazný 
meziroční nárůst prodeje zmrzlin, 
který vrcholí v těchto tropických 
dnech. Češi jsou ale podle obchod-
níků při výběru zmrzlin konzervativ-
ní a nakupují hlavně klasické na-
nuky s čokoládovou či vanilkovou 
příchutí. Češi za zmrzliny utratí ně-
kolik miliard korun ročně. 

„Období, kdy zaznamenáváme zvý-
šený prodej zmrzlin, se každým rokem 
nepatrně posouvá blíže k zimním mě-
sícům. Letos jsme zaznamenali nárůst 
již na jaře, které bylo extrémně teplé,“ 
řekla Veronika Kordová z obchodního 
řetězce Tesco Stores ČR. 

V posledních dnech, kdy v Česku
padají teplotní rekordy, se prodej zmrz-

lin v obchodech Tesco podle Kordové 
téměř zdvojnásobil. „U některých vý-
robků, například u populární zmrz-
liny Míša, jsme zaznamenali nárůst
prodejů až o 230 procent,“ uvedla Kor-
dová. 

Vyšší zájem o zmrzliny letos hlá-
sí také síť velkoobchodních prodejen 
Makro. „Naše prodeje zmrzlin vzrostly 
v meziročním porovnání s předchozím 
rokem o 14 procent. Výrazný nárůst 
prodejů je způsoben především teplým 
počasím, rozšířením nabídky zmrzlin 
v Makru a zvýšeným zájmem ze strany 
provozovatelů gastronomických zaříze-
ní,“ uvedla mluvčí Makro Cash & Car-
ry Markéta Světlíková. 

Největší nárůst Makro podle Svět-
líkové zaznamenalo v kategorii rodin-
ných balení zmrzlin, která pro své zá-
kazníky nakupují malí obchodníci. Od-

byt těchto zmrzlin v obchodech Makro 
vzrostl meziročně o 42 procent. 

Češi podle obchodníků zůstávají 
věrni nanukům. „Čeští zákazníci mají 
nejvíce v oblibě tvarohového Míšu s čo-
koládovou polevou, který s přehledem 
vítězí mezi téměř dvěma stovkami dru-
hů mražených krémů, které má Tesco 
v nabídce. Lidé jsou konzervativní i co 
se týká chutí, nejoblíbenější mezi zá-
kazníky Tesco jsou příchutě čokoláda 
a vanilka,“ uvedla mluvčí Tesco Stores 
ČR Jana Matoušková. 

Také ve velkoobchodních prodejnách 
Makro se nanuky podílejí na celkových 
prodejích zmrzlin 70 procenty. Makro 
ale rozšířilo nabídku zmrzlin i o exklu-
zivní značky, jako je Häagen-Dazs, Bin-
di či Flipi, o které je podle Světlíkové 
zájem především v Praze. Tesco nabízí 
i nízkotučné zmrzliny. „Tyto zmrzliny 

neobsahují lepek, a jsou proto vhodné 
i pro nakupující, kteří dodržují bezlep-
kovou dietu a chtějí se v létě osvěžo-
vat lahodnými mraženými sladkostmi 
stejně jako běžní zákazníci,“ podotkla 
Matoušková. 

Letošní teplé počasí si pochvaluje 
rovněž společnost Unilever, která vyrá-
bí zmrzliny Algida. „Letošní teplé ja-
ro přineslo dvojciferné nárůsty prodejů 
oproti tomu loňskému, kdy byly teploty 
naopak podprůměrné,“ uvedla v červ-
nu ředitelka divize Algida Unileveru 
ČR Marianne Kirkegaardová. Růst tr-
žeb za zmrzlinu v porovnání se stejným 
obdobím vloni potvrzuje i Nestlé. „Po-
kud počasí po příštích pár měsíců vy-
drží, mohla by se letos vydařit výbor-
ná sezona,“ soudí Marc Paloma, ředi-
tel divize Nestlé Zmrzlina pro Česko 
a Slovensko. 

Spotřeba zmrzlin v Česku postup-
ně mírně roste a v současnosti si kaž-
dý Čech dá podle Unileveru v přepoč-
tu zhruba 5 litrů ledového osvěžení 
za rok. Například Rakušan zkonzu-
muje 6,2 litru, Němec 8,1 litru a Švéd 
asi 11 litrů. Právě seveřané prý pa-
tří k největším příznivcům zmrzli-
ny na starém kontinentu. V Česku 
se také proti jiným evropským ze-
mím ve větší míře projevuje sezon-
nost trhu, kdy více než 60 procent 
obratu připadá na květen až srpen. 
Celkově Češi za zmrzliny ročně utra-
tí dle odhadů asi sedm miliard korun. 
Výrobci se přitom shodují v tom, že 
čeští spotřebitelé se stále více přiklání 
ke kvalitnějším produktům. Například 
na trhu rodinných balení je prý vidět 
růst zájmu o výrobky s vyšší kvalitou 
na úkor levných polárkových dortů. 

Obchodníci letos díky teplu hlásí výrazný nárůst prodeje zmrzlin 
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Iveco A060S43 3+2,
velk. souprava

– přepravník zvířat,
r. v. 03, 316 kW, 224.000 

km, 8500 x 2870 x 2450 mm,
2 podlahy (1x hydraulická), 
2 náprava řiditelná, větrání, 

napájení. Přívěs: r. v. 03, 
7150 x 2760 x 2450mm, 

3 podlahy (2 hydraulické), 
větrání, napájení, průchozí 

souprava, stav nového 
vozu, 3.999.000 Kč

DAF 85Cf 430 + přívěs 
Svan TCH18, chladírenská 
skříň, r. v. 00, už. hmotn. 
14900 kg, 724.000 km,

9720 x 2600 x 3950 mm, 
Euro 3, přívěs: r. v. 01,
agregát Thermoking,

8770 x 2600 x 4000 mm,
cena za přívěs
399.000 Kč,

cena za soupravu
1.099.000 Kč

MB Atego 1217 
4x2, skříň

izothermická,
r. v. 98,

125 kW, 5000 
x 2460 mm, už. 
hmotn. 6140 kg,
vlastní hmotn. 

5850 kg,
rozvor:

4160 mm,
799.000 Kč

Volvo FM 12 4 x 2, cisterna potravinář-
ská, Euro 3, r. v. 05, 1.939.000 Kč.

DAF CF 75 4 x 2, skříň izothermická,
r. v. 04, 2.239.000 Kč.

Iveco Stralis 
4 x 2,
tahač,

r. v. 04, 
250.000 km,  
1.199.000 Kč

MAN TGA 
18.413 4 x 2 
Low deck,

r. v. 04,
Euro 3, 

400.000 km, 
1.599.000 Kč.

MAN TGA 
18.413 

FLLSN 4 x 2 
LowDeck

5 ks,
r. v. 02,
Euro 3, 

522.000 km,
999.000 Kč

Kotschenreuther WHF 1518, přívěs na nápoje,
r. v. 97, už. hmotn. 13 220 kg, 

vlastní hmotn. 4780 kg, 429.000 Kč

MAN TGA 26.480 6 x 2,
cisterna potravinářská, r. v. 03, 635.000 km, Euro 3,

1.779.000 Kč

Návěs PM 130 NNU, skříň chladírenská,
r. v. 00, 9840 x 2500 mm, rozvor: 5400–1200 mm,

už. hmotn. 7300 kg, 199.000 Kč

protiúčet
leasing

protiúčet
leasing leasing

leasing
protiúčet

protiúčet
leasing

protiúčet
leasing

protiúčet

protiúčet
leasing leasing

protiúčet

protiúčet
leasing leasing

protiúčet

protiúčet
leasing
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PIVO A POČASÍ
Po teplé zimě začala „pivovarnická 

sezona“ již v dubnu, který byl nadmí-
ru teplým měsícem, naopak začátek 
prázdnin zatím nepřekvapil – červen 
byl opět rekordním měsícem co do pro-
deje piva. Podle zkušeností Plzeňského 
Prazdroje se ukázalo, že konzumaci pi-
va nejvíce podporuje:
–  dlouhodobý sluneční svit, nejlépe 10 

hodin denně 
–  teplota by neměla klesnout pod 18 °C 

a zároveň by neměla překročit maxi-
mum 30 °C

–  počasí beze srážek – srážky, zejmé-
na přes den, mají na spotřebu piva 
negativní vliv.

SLIBNÝ ZAČÁTEK
PIVOVARSKÉ SEZONY

Počasí přející konzumaci piva ovliv-
nilo tedy rekordní objem prodeje v ČR 
ve 2. čtvrtletí 2007. Na tuzemském
trhu prodal Plzeňský Prazdroj 2,4 mili-
onu hektolitrů piva. Rostl prodej všech 
značek, rekordní růst zaznamenal na-
příklad Velkopopovický Kozel – pl-
ných 22 %. 

Na prodejích se pozitivně projevi-
la i dokončená obměna balení – na-
příklad nový design plechovek přispěl 
k růstu prodeje o více než 20 %. Stá-
le širší nabídka je v multibalení lahvo-
vého piva (nově i nealkoholické Rade-
gast Birell).

Své místo si díky distribuci nachází 
nové speciální polotmavé a tmavé pi-
vo MASTER, kterého se za necelých 
deset týdnů prodalo již více než 2 300 
hektolitrů – čepuje se v téměř tisícov-
ce restaurací. 

SEZONNÍ PROVOZOVNY
Na spotřebě piva se v teplých měsí-

cích významně podepisují kiosky, stán-
ky, letní restaurace v kempech a podob-
ná zařízení sezonního charakteru. „Plzeň-
ský Prazdroj dodává pivo každoročně do ví-
ce než 1000 takových míst, zejména kolem 
vodních ploch. Nejvýkonnější provozovny 
tohoto typu prodají až 150 hektolitrů piva 
za měsíc,“ říká Jaromír Žáček, manažer 
Trade Marketingu Plzeňského Prazdro-
je. Meziročně stoupl počet sezonních 
provozoven v létě 2007 o téměř 20 %. 

LETNÍ MĚSÍCE
JAKO NÁPOR NA LOGISTIKU
Plzeňský Prazdroj má propracova-

ný systém distribuce piva. Ze tří pivo-
varů putuje pivo nejprve do jednoho 
ze 13 obchodně-distribučních center 
(ODC) – o to se stará více než 100 ka-
mionů. Z obchodně-distribučních cen-
ter k zákazníkům pivo rozváží dalších 
400 menších nákladních vozidel v bar-
vách Pilsner Urquell. Po České repub-
lice je navíc v létě v neustálém pohy-
bu 22 autocisteren s objemem 50 až 70 
hl., které dovážejí nepasterované pivo 
do jedné ze 400 tzv. tankoven.

V centrálním dispečinku Plzeňského 
Prazdroje v Nošovicích se denně vyři-
zuje více než 6 000 objednávek. Brány 
pivovarů opouštějí denně stovky vozi-
del: z pivovaru Velké Popovice až 100 
aut, z pivovaru Radegast 160 a z největ-
šího českého pivovaru v Plzni dokonce 
300 aut denně.

„10°“ JAKO „12°“ – NEBO JE 
TO V LÉTĚ JINAK? 

Kdo by hádal, že v létě se vypije ví-
ce „desítky“, měl by pravdu. Nárůstá 
podíl výčepních piv oproti ležákům – 
podle údajů Plzeňského Prazdroje se 
tento poměr mění ze zimních 68:32 

na letních 74:26 bez ohledu na poča-
sí. Jakmile se teplota přehoupne přes 
25 stupňů, spotřebitelé upřednostňují 
piva výčepní. 

KDE SE V LÉTĚ
VYPIJE VÍCE PIVA? 

Poměr spotřeby v Čechách, na Mo-
ravě nebo ve Slezsku se během měsíců 
příliš nemění, což je dáno i tím, že tu-
risticky atraktivní jsou všechny regiony. 
K přesunům ale dochází mezi velkými 
městy a oblastmi, kde lidé v létě odpo-
čívají. „Velká města se vylidňují a turis-
té ve vrcholné letní sezoně nejezdí v ta-
kovém počtu jako v květnu a červnu či 
září. Tudíž spotřeba piva se „přesouvá“ 
za hranice aglomerací a větších měst 
a roste tam, kde lidé tráví volno či do-
volenou,“ vysvětluje Jaromír Žáček.

JAKÉ BALENÍ SE STÁVÁ 
FAVORITEM V TEPLÝCH 

MĚSÍCÍCH?
V létě roste zájem o všechna balení. 

V nejteplejších dnech opouští brány pi-
vovarů Plzeňského Prazdroje až 50 000
hektolitrů piva denně. Kdybyste to 
chtěli natočit do půllitrů, potřebovali 
byste jich 10 miliónů. Pokud byste tolik 
piv vyrovnali vedle sebe, řada půllitrů 
by stačila na cestu z Prahy do Paříže. 

Sudy. Co do objemu prodávaných 
sudů roste zájem o „půlky“ (50 l) tam, 
kde jsou jinak přes rok dodávány „tři-
cítky“. Na „letním“ nárůstu prodejů 
sudového piva o přibližně 70 % se po-
depisují do velké míry sezonní provo-
zovny a rozšíření stávajících prostor 
o zahrádky.

Cisterny a tanky. „Po České repub-
lice je v létě 2007 v neustálém pohy-
bu 22 autocisteren a v nich cca 1500 hl 
piva z pivovarů Plzeňského Prazdro-
je, které směřuje do našich největ-
ších a nejznámějších pivnic,“ shrnu-
je Jaromír Žáček. Prazdroj začal s vel-
kým úspěchem instalovat do menších 
pivnic také 5hektolitrové tanky, aby 
i v letních měsících, kdy se kapacity 
hospod rozrůstají o zahrádky, bylo pi-
vo servírováno konečnému spotřebi-
teli v maximální kvalitě. Investice do 
menších tanků se velmi pozitivně od-
razila v růstu objemu takto prodáva-
ného piva. Například objem piva Pils-
ner Urquell z tanků narostl o 24 %,
přitom ne na úkor prodejů piva sudo-
vého. 

Lahvové pivo. Lahvové pivo kopíruje 
v nárůstech prodejů celkový růst trhu 
v létě. Zajímavostí je značka Radegast, 

která v létě dosahuje až dvojnásobné 
zvýšení prodejů v lahvích. Vysvětlit se 
to dá množstvím sezonních provozo-
ven v turisticky lákavé oblasti Beskyd. 

Plechovky. Toto balení je považová-
no za typicky „dovolenkové“, zájem 
o ně roste právě v létě. Nejvíce narůstá 
s ohledem na dovolené a cesty do za-
hraničí prodej Radegastu Birell v ple-
chovkách, oproti chladným měsícům 
o více než dvojnásobek. Ostatní znač-
ky rostou v letních měsících v průměru 
o 90 % na celkový prodej 30 000 hekto-
litrů piva v plechu měsíčně. 

  
K LÉTU A PIVU PATŘÍ I LETNÍ 

FESTIVALY A DALŠÍ AKCE
Během standardní letní sezony za-

bezpečuje trade marketing Plzeňského 
Prazdroje a jeho jednotlivá obchodně-
distribuční centra téměř 1 300 akcí – 
od menších až po ty největší v celé ČR. 
„Pořadatelům pomáháme především 
v technickém vybavení (výčepy) a stany. 
Máme k dispozici desítky velkoplošných 
stanů, stánků a stovky výčepních zaříze-
ní. Na tyto akce vyjíždějí i „pojízdné vý-
čepy“ – celkem jich je 25. Jsme schopni 
zvládnout jakoukoliv akci, na těch největ-
ších může být i více než stovka výčepů“, 
říká Jaromír Žáček. 

K nejznámějším letní událostem, na 
nichž se čepují značky piva z Plzeňské-
ho Prazdroje, patří určitě Masters of 
Rock ve Vizovicích (Pilsner Urquell), 
Rock for People v Hradci Králové 
(Gambrinus), Colours of Ostrava (Ra-
degast) a folková Zahrada v Náměšti 
nad Oslavou (Velkopopovický Kozel). 
V červnu a během prvních dvou týd-

nů července 2007 uvítalo sedm největ-
ších festivalů až 80 000 návštěvníků. Ti 
během akcí, které trvají více než jeden 
den, vypili celkem 3,5 tisíce hektolit-
rů piva.

LETNÍ NÁPOR NA PŮJČOVÁNÍ 
PŘENOSNÝCH VÝČEPŮ

Kdo z nás se alespoň jednou v životě 
nezúčastnil posezení mezi přáteli nad 
grilováním a soudkem dobrého piva? 
V Česku asi takových mnoho není. Ale 
bez přenosných výčepů bychom museli 
pro točené pivo běhat do blízké restau-
race (pokud v místě vůbec nějaká je). 
Léto klade v tomto ohledu na pivovary 
opravdu vysoké nároky.

„Jednotlivá obchodně-distribuční cent-
ra Plzeňského Prazdroje pomáhají zabez-
pečit letní požadavky zákazníků i vlast-
ních zaměstnanců půjčováním desítek 
přenosných výčepů. Kromě toho v síti 
prodejen Cash+Carry je pro zákazníky 
připraveno dalších cca 500 přenosných 
výčepních zařízení s minichladiči k pri-
vátním akcím spotřebitelů,“ doplňuje Ja-
romír Žáček.

PIVO JAKO VHODNÝ LETNÍ 
NÁPOJ

Během běžného dne bychom měli vy-
pít 2–3 litry tekutin, v letních měsících 
a při zvýšené námaze to mohou být až 
4 litry za den. Nejvhodnějším osvěže-
ním jsou tekutiny obsahující dostateč-
né množství iontů, minerálních látek 
a vitamínů. Přesně takové je nealkoho-
lické pivo, což je ve své podstatě přírod-
ní iontový nápoj – obsahuje sacharidy, 
bílkoviny, vitaminy – především skupi-
ny B – a další minerální látky jako dras-
lík, sodík, vápník, hořčík atd. 

Nejpopulárnějším z kategorie neal-
koholických piv v České republice je 
Radegast Birell. V porovnání se zimní-
mi měsíci je jeho prodej v létě téměř 
trojnásobný!

Jak prokázala studie Všeobecné fa-
kultní nemocnice v Praze, ani po čty-
řech vypitých třetinkových lahvích Ra-

degastu Birell nebyl při následné kon-
trole krevní ani dechovou zkouškou 
zaznamenán žádný alkohol. Znamená 
to, že tento nápoj je vhodný pro všech-
ny příznivce piva, kteří se vydávají na 
cesty. Nejde přitom jen o řidiče moto-
rových vozidel, ale také o cyklisty. 

Vhodnost piva jako osvěžujícího ná-
poje potvrzují zkušenosti z horkých 
provozů. Typickým příkladem horké-
ho provozu jsou Třinecké Železárny-
Moravia Steel, kde bylo nealkoholické 
pivo zařazeno mezi ochranné nápoje 
již před osmi lety. Dnes si ho zaměst-
nanci mohou dát nejen v místních bufe-
tech a restauracích, ale také si ho s se-
bou v lahvích nosí přímo na pracoviš-
tě. „V letních měsících, jako například 
v červenci, se vypije asi 40 tisíc láhví 
a 1200 půllitrů čepovaného Radegas-
tu Birell. Mimo letní sezonu je to asi 
23 tisíc láhví a 900 půllitrů čepované-
ho nealkoholického piva za měsíc. Vy-
chlazený Radegast Birell je velmi chut-
ný a jeho obliba stále stoupá,“ říká Ka-
rel Bilko ze zaměstnanecké kantýny 
Třineckých železáren.

PRODEJ PIVA V LÉTĚ 
– SHRNUTÍ:

•  teplé počasí na jaře má významný 
pozitivní vliv na úspěšný začátek se-
zony – tzv. „pivovarské špičky“: ote-
vírají se zahrádky a sezonní provo-
zovny, lidé tráví více času ve společ-
nosti, cestují, věnují se rekreačním 
aktivitám

•  teplé počasí na jaře pozitivně ovliv-
ňuje také příklon k domácím dovole-
ným – zvýšenou poptávku pak uspo-
kojují nejen existující restaurace, ale 
také letní zahrádky a sezonní provo-
zovny – pro pivovarnictví tedy nepla-
tí „studený máj, ve stodole ráj“

•  v létě vždy roste prodej výčepních 
piv, tzv. „desítek“

• plechovky jsou typicky dovolenkové 
balení – prodej stoupá u některých zna-
ček až dvojnásobně
•  nejnovějším trendem je strmý nárůst 

spotřeby nealkoholického piva. 
•  S celkovým prodejem více než 10,7 mi-

lionu hektolitrů v kalendářním roce 
2006 a exportem do více než 50 zemí 
celého světa je Plzeňský Prazdroj, a. s., 
předním výrobcem piva v regionu a nej-
větším exportérem českého piva. Hlav-
ními značkami Plzeňského Prazdroje 
v ČR jsou Pilsner Urquell, Gambrinus, 
Radegast a Velkopopovický Kozel.

•  Plzeňský Prazdroj, a. s., je členem glo-
bální skupiny SABMiller plc, jednoho 
z největších výrobců piva na světě, s pi-
vovarnickými aktivitami či distribucí 
ve více než 60 zemích světa napříč šes-
ti kontinenty. Pilsner Urquell je mezi-
národní vlajkovou lodí portfolia zna-
ček SABMiller. 

•  Mezinárodní portfolio značek SAB-
Miller zahrnuje kromě Pilsner Urquell 
také významné í značky jako Miller 
Genuine Draft a Peroni. Na mnoha 
trzích SABMiller úspěšně rozvíjí řadu 
úspěšných regionálních značek. Mimo 
území USA je SABMiller také jedním 
z největších výrobců a distributorů pro-
duktů firmy Coca-Cola na světě.

Alexej Bechtin
Plzeňský Prazdroj, a. s.

PIVO A LÉTO – ROČNÍK 2007

Fakta a zajímavosti ze zkušeností Plzeňského Prazdroje
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Praha – Od začátku června se 
v českých obchodech začíná ob-
jevovat zcela nová a unikátní pře-
pravka na pivo Velkopopovický 
Kozel, která má netradiční dře-
věný vzhled. Tato přepravka je zce-
la ojedinělá i ve světovém měřít-
ku a již získala ocenění Obal roku, 
udělované českou obalovou aso-
ciací SYBA. Během následujících 
měsíců (1 rok) bude vyměněno cel-
kem 650 000 kusů. Změna přeprav-
ky je součástí celkové změny oba-
lů, v dubnu přešel Velkopopovický 
Kozel na moderní lahve typu Gold, 
které jsou například o 20 % lehčí 
oproti předchozím lahvím.

Světově unikátní přepravky byly 
během posledních 8 měsíců vyvinu-
ty ve spolupráci se specializovanou 
anglickou designérskou firmou Ra-
dius Desing a belgickým výrobcem 
přepravek DW Plastics. Tato nová
přepravka kopíruje dřevěný grafic-
ký styl značky, používaný v posled-
ních letech. Jako první se s ní set-
káte v celé obchodní síti u výrobků 
Velkopopovický Kozel 11° Medium 
a Černý.

„Právě dřevo charakterizuje tradič-
ní hodnoty a tradiční recepturu toho-
to tradičního českého piva. Nová pře-
pravka má povrchovou strukturu jako 
dřevěný masiv, potisk loga připomíná 

tisk na dřevo, který zdůrazňuje jeho 
strukturu. Právě toto byl největší oří-
šek pro výrobce, který nakonec vyrobil 
přepravku, která je skutečně originál-
ní a specifická,“ uvádí Martin Kudě-
la, manažer značky Velkopopovický 
Kozel.

„Dřevěná“ přepravka byla oceně-
na označením „Obal roku“ obalo-
vou asociací SYBA, která hodnotí 
obaly výrobků. Nový design přepra-
vek a lahví Velkopopovického Koz-
la je součástí projektu zlepšení obalů 
všech značek Plzeňského Prazdroje.

Vladimír Jurina 
Plzeňský Prazdroj, a. s.

České Budějovice (bo) – Budějo-
vický Budvar vyvezl v letošním po-
loletí do zahraničí 291 770 hekto-
litrů piva. Bylo to o 11,2 procenta 
více než za stejné období loňské-
ho roku. Informovala o tom medi-
ální agentura pivovaru. Budvaru se 
zvýšil prodej především na nejdů-
ležitějších trzích, v Rusku, Němec-
ku, Rakousku a Slovensku. Export 
do těchto zemí vzrostl o více než 
12 procent. 

Vyjma Slovenska, kde významný 
podíl na trhu zaujímá výčepní a neal-
koholické pivo, rostla v cizině poptáv-
ka hlavně po světlém a tmavém ležáku 
Budweiser Budvar. „V Německu, Rus-
ku, Rakousku a na Slovensku je oprav-
du silná konkurence. O to více nás těší 
zájem zákazníků,“ řekl obchodní ředi-
tel pivovaru Robert Chrt. 

Budvar za šest měsíců vystavil cel-
kem 611 507 hektolitrů piva, z toho 
319 737 hektolitrů pro tuzemsko. Me-

ziročně tak na domácím trhu prodal 
o bezmála 11 procent svého piva více. 
Export se na celkové produkci pivova-
ru podílel ze 48 procent. 

Budějovický Budvar je třetí největší 
pivovar v Česku a patří mezi přední do-

mácí exportéry piva. Loni zvýšil vývoz 
o sedm procent na rekordních 556 000 
hektolitrů piva. Pivo distribuuje do ví-
ce než 50 zemí světa. Největším vývoz-
cem je Plzeňský Prazdroj, následují Pi-
vovary Staropramen. Čtvrté místo za 
Budvarem náleží Královskému pivova-
ru Krušovice. 

Budvar vyváží pivo prakticky od své-
ho založení v roce 1895, od roku 1906 
jej distribuuje i v USA. Do zahraničí 
dodává především světlý ležák. Tmavý 

ležák prodává podnik do ciziny od ro-
ku 2005. Budvar vyváží pivo i do velmi 
exotických zemí, například do Austrá-
lie, do Afghánistánu, na Nový Zéland, 
do Hongkongu nebo do Mongolska. 
Nově bude dodávat i na jihokorejský 
pivní trh. 

Celkový výstav posledního státní-
ho pivovaru loni vzrostl o pět procent 
na 1,151 milionu hl piva. Hrubý zisk se 
meziročně zvýšil o 15 procent na 267,2 
milionu korun. 

Budvar vyvezl v pololetí přes 291 000 hl, meziročně o 11 % více 

Pardubice (bo) – Mezinárodní 
soutěž vín VinoForum 2007 zná 
své vítěze. Mezi 659 soutěžní-
mi vzorky z 24 zemí světa bodo-
vala také tři vína ze Slovenska 
a jedno z Moravy. Výsledky prv-
ní červencový víkend slavnostně 
vyhlásili pořadatelé na nádvo-
ří renesančního zámku v Pardu-
bicích. 

Soutěžilo se v šesti kategoriích. 
V první kategorii suchá bílá vína 
nejvíce zaujala degustátory hned 
dvě vína, Sauvignon blanc 2006 
New Zeland, který distribuuje Tesco 
Stores a Rulandské šedé 2006 vi-
nařské společnosti ze Slovenska Ví-
no Mrva a Stanko, která byla za-
ložená před deseti lety. „Nemohli 
jsme se rozhodnout, které je lepší,“ 

řekl pořadatel Oldřich Bujnoch.  
V kategorii bílá vína ostatní zví-

tězilo ledové víno Rulandské šedé 
2005 společnosti Znovín Znojmo. 
Mezi růžovými víny bylo nejlepší 
slámové víno Cabernet Sauvignon 
2006 společnosti Vitis Pezinok ze 
Slovenska. 

V červených vínech bodoval na 
prvním místě opět výrobce Víno Mr-

va a Stanko a jeho Alibernet 2006 
výběr z hroznů. Jako nejlepší šumi-
vé víno ohodnotili degustátoři Gour-
met brut 2000 od společnosti Istenič 
d.o.o. ze Slovinska. Nejlepším liké-
rovým vínem se stalo víno Comman-
daria Alasia 1986 producenta Loel 
Ltd.-Cyprus. 

Šestnáctý ročník vinařské soutěže 
poprvé hostilo město, které není vi-

nařskou oblastí. Do Pardubic přijelo 
40 degustátorů z 11 zemí světa. 

Loni hodnotili degustátoři ve slo-
venském Pezinku 510 vín z 25 zemí 
světa. Jako nejlepší byl oceněn ra-
kouský Welschriesling 2001 mezi bí-
lými víny, slovenský Hubert Grand 
Rosé mezi šumivými víny. Mezi čer-
venými víny nejlépe dopadlo André 
2005 ze Znovína na Moravě.

Na soutěži VinoForum bodovala vína ze Slovenska i Moravy 

Praha (bo) – Plochy, na které do-
mácí zemědělci sejí geneticky mo-
difikovanou kukuřici, významně 
rostou. Letos podle ministra země-
dělství ČR Petra Gandaloviče před-
běžně přesáhly 5 000 hektarů, za-
tímco loni zaujímaly 1 290 hektarů. 
GM odrůda tak představuje zhru-
ba dvě procenta letošní výměry ku-
kuřice pěstované na zeleno, siláž 

a na zrno. Proti pěstování genetic-
ky upravených plodin v tuzemsku se
staví ekologická organizace Gre-
enpeace. 

Geneticky upravenou plodinu, ku-
kuřici odolnou vůči škůdci zavíječi, 
mohli zemědělci na svá pole zasít 
poprvé v roce 2005. Tehdy to zkusi-
lo přes 50 farmářů na ploše 270 hek-

tarů. Letos podle předběžných úda-
jů GM kukuřici oselo nejméně 135 
pěstitelů. 

Podle MZe ČR je důvodem ros-
toucího zájmu farmářů vrůstající tlak 
škůdce zavíječe na produkčních plo-
chách v Česku a převážně pozitivní 
zkušenosti s GM odrůdami během 
prvních dvou let pěstování. Loni češ-
tí pěstitelé dosáhli průměrného zvý-
šení výnosu u modifikované kukuři-
ce o 9,6 procenta. Převážná většina 
jich deklarovala výbornou účinnost 
proti zavíječi a následně pokles na-
padení kukuřice plísněmi, uvedlo mi-
nisterstvo. 

Naopak podle Greenpeace ze spo-
lečné hodnotící studie pracovníků 
Výzkumného ústavu rostlinné výroby 
a MZe ČR vyplývá, že pěstování té-
to plodiny má mnoho záporných strá-
nek. Mezi ty nejdůležitější prý patří 
administrativní zatížení a vysoká ce-
na osiva, ale i omezené uplatnění pro-
dukce na trhu. Řada odběratelů, stej-
ně jako jinde v Evropě, totiž požaduje 
potvrzení, že mléko, maso a vejce po-
cházejí ze zvířat, která nebyla krme-
na GM plodinami, uvedla ekologická 
organizace. 

Možné velkoplošné pěstování GM 
kukuřice v ČR by podle Greenpeace 
mohlo mít dalekosáhlé důsledky ne-
jen pro biologickou rozmanitost, ale 
i pro samotné zemědělství, jemuž bu-
de hrozit ztráta odbytišť. 

Zastánci GMO naopak argumentu-
jí tím, že tyto plodiny farmářům zvy-
šují produktivitu a výnos z hektaru 
a šetří náklady, například na ochranu 
rostlin proti škůdcům. 

Pěstovat lze v EU pouze modifi-
kované plodiny, které Unie schváli-
la. Produkce se přitom řídí zvláštní-
mi pravidly. Zemědělci musejí dodr-
žet stanovené izolační vzdálenosti 

Zcela nové „dřevěné“ přepravky Velkopopovického Kozla již získaly první ocenění

Plochy geneticky upravené kukuřice rostou, letos přesáhly 5 000 ha 
vůči konvenční a ekologicky pěstova-
né kukuřici okolních pěstitelů. Dále 
mají povinnost informovat sousední 
zemědělce a také MZe ČR o pěstová-
ní GM plodiny. 

Pokud pěstitelé sklizené zrno GM 
kukuřice postupují dalšímu subjektu, 
musejí je označit dle příslušné legisla-
tivy tak, aby byl zřetelný jeho původ. 
Povinnost označovat se však již ne-

týká živočišných produktů ze zvířat, 
která byla GM kukuřicí krmena. 

V EU se letos podle MZe ČR oče-
kává významný nárůst ploch gene-
ticky upravené kukuřice odolné vůči 
zavíječi, zejména vlivem zvýšeného 
zájmu francouzských farmářů. Nej-
větším producentem této kukuřice 
v Unii je Španělsko. Dále ji pěstují na-
příklad v Německu a v Portugalsku. 

se bude konat ve středu 5. března 2008 na Mendelově zeměděl-
ské a lesnické univerzitě v Brně. Seminář bude součástí odborné-
ho programu mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2008
(4.–7. 3. 2008).

Seminář se bude zabývat problematikou jakosti a zdravotní nezávadnos-
ti potravin a surovin rostlinného a živočišného původu ve všech souvislos-
tech. Na programu budou vyžádané přednášky, přednášená sdělení a pla-
kátová sdělení (postery).
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Garant semináře:  Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D., tel.: 545 133 264,
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 e-mail: snedomov@mendelu.cz.
Administrativa:  Ivana Kučínská, tel.: 545 133 195,
 e-mail: kucinska@mendelu.cz.
Poradce: Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc., tel.: 545 133 197,
 e-mail: ingr@mendelu.cz.

Poštovní adresa všech čtyř členů přípravného výboru:
Ústav technologie potravin AF MZLU v Brně,
Zemědělská 1, 613 00 Brno, fax: 545133190

Výbor vytváří, aktualizuje, inovuje a doplňuje adresář účastníků semináře. 
Máte-li zájem  o účast (pasivní nebo aktivní), sdělte to laskavě kterémuko-
liv z členů přípravného výboru (adresa, telefon, e-mail).

Podrobnější informace o semináři budou rozesílány koncem září 2007.
Přípravný výbor

XXXIV. seminář o jakosti potravin 
a potravinových surovin



V současné době je věnována soustředě-
ná pozornost stavu a vývoji sektoru mléka 
v rámci Společné zemědělské politiky Evrop-
ské unie.

Předmětem zájmu je nejenom problemati-
ka současného a nejbližšího mimořádně pří-
znivého období, charakterizovaného vyso-
kým vzestupem cen mlékárenských výrobků 
na zahraničních trzích, ale i další perspek-
tiva oboru, v rámci které se hledají vhodné 
cesty k vytýčenému zrušení kvótového systé-
mu. Realizace tohoto nejednoduchého úkolu 
je základním předpokladem liberalizace trhu 
mléka v rámci EU na cestě jeho začlenění do 
procesu celosvětové globalizace.

Ve stínu tohoto nastartovaného vývoje v EU za-
znívají ze Spojených států severoamerických v ob-
lasti sektoru mléka odlišné signály požadující zvý-
šení jeho podpory.

VÝROBA MLÉKA V USA
O vysoké úrovni efektivnosti výroby mléka 

v USA svědčí údaje v tabulce, ve které jsou po-
rovnány docilované parametry země s Evropskou 
unií v roce 2005.

Výroba a dodávky mléka ke zpracování (2005)

Ukazatel EU-15 EU-10 EU-25 USA
Výroba mléka – mil. kg 121 115 21 939 143 054 80 281

Počet dojnic – tis. ks   18 000   4 370  22 370   9 041

Průměrná dojivost – kg  6 729  5 020   6 894  8 880

Dodávky mléka – mil. kg 115 257 16 784 132 041 79 792

Tržnost mléka – % 95,2 76,5 92,3 99,4

Z uvedených údajů vyplývá, že v roce 2005 do-
sáhla výroba kravského mléka v USA 80,3 miliar-
dy kg, na které se podílelo 9 mil. ks dojnic, což 
představuje průměrnou roční užitkovost vyšší 
než 8 900 kg. Pro porovnání lze uvést, že průměr-
ná dojivost v 15 zemích EU dosáhla ve stejném 
roce o čtvrtinu nižší úroveň – 6 700 kg, zatím-
co v nových 10 členských zemích to bylo pouze 
5 000 kg při nízké úrovni tržnosti 76,5 %. O pro-
gresivním vývoji sektoru mléka v USA svědčí 
vzrůst objemu výroby v roce 2006 na 82,8 mld. 
kg a zvýšené průměrné užitkovosti na 9 080 kg. 
V letošním roce se očekává další zvýšení výro-
by. Na základě dostupných dílčích zahraničních 
pramenů je možno pro celkovou orientaci uvést 
některé informace o systému regulace a podpo-
ry ceny mléka v USA.

REGULACE
FARMÁŘSKÉ CENY MLÉKA

Vláda Spojených států má v zásadě dva progra-
my, kterými může ovlivňovat cenu farmářského 
mléka. Jedná se o:

–  MPSP – „Milk Price Support Program“ – Pro-
gram podpory ceny mléka,

–  FMMO – „Federal Milk Marketing Order“ – 
Federální řád marketingu mléka.

Pomocí MPSP – Programu podpory ceny mlé-
ka může vláda nakupovat do intervenčních skla-
dů přebytky másla, sušeného odtučněného mléka 
a Čedaru v zájmu udržení ceny mléka. Program 
podpory ceny mléka se využívá v situacích jejího 
poklesu pod určitou úroveň.

RŮZNÉ CENOVÉ TŘÍDY
MLÉKA

FMMO – Federální marketingový systém zava-
zuje nákupce uhradit dodavatelům za dodané mlé-
ko stanovenou minimální cenu podle účelu jeho 
zpracování na výrobky.

V zájmu docílení minimální ceny obsahuje
FMMO – marketingový řád klasifikační cenový 
plán na různé kategorie mléka pro jeho zpracová-
ní na určený sortiment mlékárenských výrobků.

Mléko pro výrobu tekutého mléka (konzumní-
ho mléka) je zařazeno do I. třídy a producenti za 
něj dostanou nejvyšší cenu.

Ve druhé třídě oceněné nižší cenou se mléko 
zpracovává na výrobu mražených krémů, smetan 
a speciálního druhu sýra.

Do třetí skupiny se cenově zařazuje mléko urče-
né pro výrobu tvrdých a smetanových sýrů.

Do čtvrté nejnižší cenové kategorie se zařazuje 
mléko zpracovávané na „polotovary“ – máslo a su-
šené odtučněné mléko.

V praxi je naprosto možné, že dodavatel dosta-
ne za svoje mléko I. třídy vyšší cenu než soused, 
jehož mléko bylo dodáno do sýrárny a bylo tudíž 
cenově zařazeno do III. třídy.

Ceny mléka II., III. a IV. třídy jsou stanovovány 
pro každý příslušný měsíc a jsou pod vlivem FM-
MO – federálního řádu ve všech geografických re-
gionech stejné.

Ceny mléka I. třídy jsou určovány měsíčně 
a jsou odvozovány z bazálních cen mléka plat-
ných v předcházejícím měsíci pro výrobu u komo-
ditních výrobků, za které jsou považovány mimo 
másla i sýry. Ceny mléka I. třídy mohou být pro 
jednotlivé geografické regiony podle výhodnosti 
jejich polohy rozdílné.

Stanovené ceny jsou platné pro mléko s obsa-
hem 3,5 % tuku. Za vyšší, případně nižší tučnost 
se uplatňují příplatky, případně srážky. Právě tak 
může FMMO odpovídajícím způsobem zohledňo-
vat obsah bílkovin v mléce, případně jeho další 
kvalitativní znaky.

Systém placení mléka FMMO – Federálním 
marketingovým řádem je v praxi v rámci USA 
uplatněn zhruba u 70 % nakupovaného mléka.

Ostatní regiony, které se systémem FMMO ne-

řídí, mohou návazně využívat pro regulaci ceny 
mléka po schválení – marketingový řád vlastního 
státu jako např. Kalifornie a případně i jiný sys-
tém.

CENY MLÉKA
Producenti mléka dostanou na základě Fede-

rálního marketingového řádu zaplacenou aktuál-
ní cenu za dodané mléko, která se nazývá „cash 
price“. Částka mléka, kterou ale dodavatel skuteč-
ně dostane, se nazývá „mailbox price“. Tato ce-
na je ovlivněna obsahem tuku a bílkovin v mlé-
ce, obsahem bakterií a hodnocením dalších kva-
litativních znaků. Celkový počet mikroorganismů 
je stanoven do 100 tis./ml. Počet somatických bu-
něk nesmí překročit 750 tis./ml, za hodnoty nad 
350 tis./ml se uplatňuje srážka a počet nižší než 
100 tis./ml. se bonifikuje. Příspěvek na propaga-
ci mléka činí 0,33 USD za 100 kg mléka. Výsled-
ná cena „mail-box“ je snížena o individuální ná-
klady na dopravu.

Průměrná nákupní cena mléka činila v USA 
v roce 2000 27,33 USD/100 kg a od té doby do-
sáhla maxima v roce 2004 35,56 USD/100 kg. 
Následně se snížila v roce 2005 na 33,40 USD/
100 kg a pro rok 2007 předpokládá docílení úrov-
ně 33,15–34,47 USD/100 kg.

ZEMĚDĚLCI 
ŽÁDAJÍ O PODPORU

Zemědělci USA žádají ve vztahu k novelizaci 
státního rozpočtu pro zemědělství „Farm bill“, 
který by měl být projednán do konce letošního 
roku a platit od příštího roku 2008, zvýšení pod-
pory trhu mléka.

Ve Spojených státech severoamerických se 
v porovnání s Evropskou unií projevují rozdílné 
signály v oblasti podpory mléčné politiky. Před-
stavitelé zemědělců se ve Washingtonu rozhod-
ně zasazují nejenom o zavedení přímých plateb 
za mléko náhradou za dosavadní systém vyplý-
vající z rozdílu cen farmářského a konzumního 
mléka, ale rovněž o rozšíření podpory cen inter-
venčních výrobků. V tomto smyslu loboval v Par-
lamentu USA prezident Svazu producentů mléka 
(NMPF) pan Jerzy Kozak, aby dosavadní státní 
podpora syrového mléka byla posílena stanove-
ním minimálních produkčních specifických cen 
intervenčních výrobků. Při jednání ve výboru Se-
nátu USA pro zemědělství Jerzy Kozak uvedl, že 
by realizace navrhovaných opatření měla zprů-
hlednit a posílit účinnost státní záchranné sítě 
producentů mléka.

Prezident NMPF Jerzy Kozak dále uvedl, že 
i když současný podpůrný program mléka země-
dělcům řadu let účinně pomáhal, bude jej nutno 
rozšířit.

Svůj návrh konkretizoval požadavkem na inter-
venční ceny u másla na 1,07 USD/lb (1,74 EUR/
kg), u sušeného odtučněného mléka na 0,84 USD/
lb (1,38 EUR/kg) a u sýra Čedar na 1,19 USD/lb 
(1,94 EUR/kg).

Celkové náklady na navrhovaný program pod-
pory mléka by se oproti současnému stavu zvýšily 
ročně zhruba o třetinu na 475 mil. USD (350,79 
mil. EUR).

SOUČASNÝ SYSTÉM
PODPORY

Dosavadní systém podpory příjmů farmářů za 
mléko je založen na poklesu cen pod určitou úro-
veň z porovnání rozdílu mezi tržní cenou tekuté-
ho mléka a stanovenou státní cílovou cenou far-
mářského mléka, ze kterého byla zhruba jedna 
třetina použita pro podporu zemědělců. Uvedený 
mechanismus hodlá svaz producentů mléka far-
mářům nahradit zavedením přímého podpůrné-
ho příjmového programu. Pro stanovení výše je-
ho podpory má sloužit objem vyrobené produkce 
jednotlivými producenty v určitém referenčním 
období.

Mimo uvedených opatření se svaz producentů 
mléka zabývá záměrem zvýšit odbyt svých výrob-
ků zavedením povinnosti odvodů za dovážené ob-
jemy agrárních výrobků.

Přesto, že tento záměr byl již prosazován v ná-
vrhu legislativy při tvorbě dokumentu „Farm bill“ 
v roce 2002, nepodařilo se jej realizovat.

Podle sdělení německého odborného časopi-
su DMZ – 11/2007 má návrh ministerstva země-
dělství USA uplatněný v novém agrárním záko-
nu z podnětu NMPF tento požadavek opět ob-
sahovat, i když možnost jeho uplatnění zůstává 
spornou.

Svaz amerických producentů mléka dále uplat-
ňuje požadavek na pokračování dotací na mléká-
renské výrobky vyvážené z USA. Současně žádá, 
aby v rámci novelizace dokumentu „Farm bill“ by-
la posílena podpora producentů mléka při pěsto-
vání bioenergetických plodin a současně i zvýše-
na podpora stávajících programů ochrany život-
ního prostředí.

FARM BILL
Ministr zemědělství USA Mike Johannson plá-

nuje snížení nákladů na nový plán výdajů pro pod-
poru zemědělství, který bude zakotven v novém 
dokumentu FARM BILL připravovaném pro rok 
2008, ve kterém se uvažuje s částkou 89 mld. USD 
(68,88 mld. EUR).

Z pohledu desetiletého období se odhadují prů-
měrné roční náklady na podporu zemědělské po-
litiky v USA ve výši cca 100 mld. USD (77,39 
mld. EUR).

Podle provedených odhadů činily náklady na 
podporu zemědělství USA v roce 2005 a dále 
až do podzimu 2006 105 mld. USD (81,26 mld. 
EUR) ročně.

Náklady na tržní programy, ze kterých farmá-
ři USA přímo profitují, představují cca 19 % z cel-
kových výdajů rozpočtu. Tyto programy zastřešu-
je organizace „Commodity Credit Corporation“. 
Její celkové náklady dosáhly v důsledku značné-
ho kolísání cen v letech 2005 a 2006 rekordní vý-
še 20,2 mld. USD (15,63 mld. EUR).

Vzhledem k příznivému vývoji cen by podle ná-
vrhu rozpočtu celkové náklady na tržní programy 
řízení organizací CCC, včetně vývozních subvencí 
a nezbytných rezerv měly být pro rok 2008 pokry-
ty částkou 12,1 mld. USD (9,36 mld. EUR).

Ing. Milan Křivánek
tajemník ČMSM

ZPRACOVATELÉ 
VYZVÁNI BOJOVAT 

PROTI ANTIBIOTICKÉ 
REZISTENCI BAKTERIÍ

Na 107. zasedání Americké společnosti pro mi-
krobiologii Hua Wangová z Ohio University in-
formovala, že i výrobci potravin budou muset re-
agovat na rostoucí nebezpečí plynoucí ze šíření 
bakteriální rezistence vůči antibiotikům. Výsledky 
několika studií totiž potvrzují, že nejenom nemoc-
niční prostředí, ale i potraviny a jejich výrobní ře-
tězec jsou vhodným prostředím pro vývoj a šíření 
této rezistence a proto by i potravinářský průmy-
sl měl v prevenci šíření tohoto fenoménu sehrát 
důležitou roli.

Středem zájmu vědecké komunity se z hlediska 
přenosu genů pro rezistenci stala úloha komensá-
lů (tj. bakterií vyskytujících se normálně ve stře-
vech), a to zejména bakterií nacházejících se v po-
travinách nebo používaných při jejich výrobě. 

K šíření rezistence vůči antibiotikům dochází 
na základě procesu známého jako horizontální 
transfer genů, kdy blízké bakteriální kmeny mo-
hou sdílet genetickou informaci nesenou mimoja-
dernou DNA, kupříkladu plazmidem. Tento sdíle-
ný genetický materiál často mimo jiné nese i geny 
kódující rezistenci vůči jednomu či několika anti-
biotikům. To, že k horizontálního transferu genů 

kódujících rezistenci vůči antibiotikům dochází ve 
zdravotnickém prostředí, bylo potvrzeno již dříve, 
v současnosti je existence tohoto jevu spojována 
i s prostředím výroby potravin. 

Podle studií provedených Wangovou a jejími 
kolegy v minulém roce byla u některých bakte-
rií izolovaných z potravin k okamžité spotře-
bě zjištěna určitá forma rezistence. I když rezis-
tence nebyla prokázána u patogenů izolovaných 
ze sýrů a jogurtů, byla nalezena u bakterií získa-
ných z různých masných a mléčných výrobků, la-

hůdek a výrobků z plodů moře. K horizontální-
mu přenosu genů dochází nejenom u komensálů, 
ale i u bakteriálních kmenů používaných k výro-
vě fermentovaných výrobků a právě tento fakt vy-
volává obavy. Pokud bude potvrzeno, že prostředí 
zpracování potravin pomáhá šíření bakteriální re-
zistence vůči antibiotikům, bude nutné též nalézt 
způsob, jak se tomuto fenoménu bránit. Wangová 
se domnívá, že v rámci dalšího výzkumu se podaří 
specifikovat podmínky, které proces horizontální-
ho přenosu genů zejména při kvasných procesech 
budou minimalizovat a tím se postupně podaří eli-
minovat výskyt genů rezistence vůči antibiotikům 
z potravin a jejich výrobního prostředí.

EMULGÁTOR PRO 
ROSTLINNOU ŠLEHAČKU 

Danisco uvedlo na trh nový emulgační a stabi-
lizační systém určený pro šlehačky na bázi rost-
linných tuků.

Podle informací výrobce nový systém Grindsted
WP 950 překonává problémy, před kterými stojí 
výrobce rostlinných šlehačkových náhražek, po-
kud chce, aby jeho finální výrobky měly vzhled 
a chuť obdobnou jako u krémů na bázi mléčného 
tuku. Podle Jense Mollera lze pomocí tohoto sys-
tému dosáhnout, že rostlinné šlehačky se chuťově 
více podobají klasické šlehačce. Ve srovnání s ní 
jsou však rostlinné šlehačky tužší, takže pro de-
koraci cukrářských výrobků vhodnější. Lépe dr-

ží tvar a dortíky s ní ozdobené jsou trvanlivější. 
U rostlinné šlehačky taktéž nedochází k synere-
zi, takže se korpus tekutinou uvolňovanou ze šle-
hačky nerozmáčí. Rostlinná šlehačka je ve srov-
nání se šlehanou smetanou za pokojové teploty 
stabilnější a uchovává si nízkou viskozitu, což je 
významné pro uchovávání a přepravu cukrářských 
výrobků.

Dalším novým produktem z portfolia Danisca 
je stabilizátor IcePro SS určený pro zmrzliny ke 
snížení obsahu mléčného tuku, ale zároveň zacho-
vání krémové textury, stability a plné chutě v ús-
tech. Jako náhrada škodlivých trans tuků má slou-
žit přípravek Dimodan, který je určený zejména 
pro pekařské výrobky.

Poslední z inovací Danisca je zmrzlina Halva, 
která byla inspirována tradičním cukrovím Střed-
ního východu, centrální a jižní Asie. Složení Hal-
vy je různorodé, závisí na tom, v které oblasti by-
la cukrovinka připravená. V Turecku a středomoř-
ském regionu je jejím základem sezamová pasta 
zvaná tahina, jiné varianty mohou mít za základ 
pastu ze slunečnicových semen, ořechů, fazolí ne-
bo čočky. Halva má obvykle suchou texturu, Da-
nisco ji však vytvořilo jako tučnou náplň do pistá-
ciové zmrzliny. Při přípravě byl použitý emulgátor 
a stabilizátor Cremodan SE 09 Eco, který zajistil, 
že zmrzlina je plná, tělnatá a v chuti bohatá a taje 
pomaleji než tradiční mražené krémy. 

Mgr. Tatiana Oldřichová
ÚZPI Praha

Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A

Farmáři USA žádají podporu mléka
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Prodám balicí linku VELOX

Prodám balicí linku VELOX

Prodám balicí linku VELOX

Prodám balicí linku VELOX

Kontakt: ANNITA a. s., tel./fax: 244 470 085, mobil: 775 617 200,
e-mail: annita.as@volny.cz

�  Balicí linka pro balení do pytlů (5–25 kg), původně využívaná na balení sušeného mléka
�  hrubé dávkování, jemné dovažování přes tenzometrickou váhu, roztahování pytle 

uzavírání šitím, svařením PE vložky, přelepení, uložení pytle na paletu paletizérem
�  kapacita balení až 60 t/směna, obsluha – počet dělníků: 1 zacvičený
�  r. v.: 1987, zrekonstruovaná v roce 2005
�  cena linky je 650 tis. Kč bez DPH
�  cena samotného paletizéru je 280 tis. Kč bez DPH, je možné platit ve splátkách

či pomoci leasingu
�  ODMĚNA ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ:  200 tis. Kč
�   instalaci může zajistit některá z českých fi rem, které můžeme doporučit.
�  najde uplatnění v: cukrovarech, sušárnách krmiv, mléka, 

škrobů, výrobě maltových směsí, mlýnech,…

Výrobce: Greif – Werk GmbH Lübeck, šicí stroj: PT – 48, dávkovací zařízení 
a dovažování: PACK-JET 2000, na ni namontován NC D-95A od fi rmy DOBOY 

Packaging Machinery INC. Paletizační zařízení: Palletieranlage P5O 2000/200 AM 

Balička KTB 4

Balička KTB 4

Balička KTB 4

Prodám BALIČKU KTB 4

Kontakt: ANNITA a. s., tel./fax: 244 470 085, mobil: 775 617 200,
e-mail: annita.as@volny.cz

Balička KTB 4 pro balení sypkých produktů do fólie a následně kartónku
Tento stroj je vhodný pro zpracování obalových materiálů,

které je možno uzavírat za tepla z předhotovených skládaných krabic.

V současné době je balička rozebrána na paletách. Chybí lepící zařízení na hotmelt.
Na instalaci můžeme doporučit několik českých fi rem

cena: 220.000 Kč bez DPH (možnost platit ve splátkách či na leasing)

nejvyšší mechanický výkon: 80 taktů / min
elektrická přípojka: 220 / 380 V
ovládací napětí: 220 V
příkon: 3, 5 kW
kmitočet sítě: 50 Hz
napětí pro uzavírání za horka: 42 V
stlačený vzduch: tlak 6 bar
spotřeba vzduchu: 200 l/takt
Rok výroby: 1984
váha: cca 3 000 kg
materiál pro vnitřní sáček: papír, celofán

velikost krabičky:
  š   v  h 
1/ 68 100 38
2/ 85 120 50

  š   v  h
min: 60 100 20 mm
max: 150 200 75 mm 
  
základní  d   š   v
rozměry stroje: 4 570   x   2 300   x   2 400 mm

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

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-po-
ptávka, bezplatně (viz www.infak.cz),

·     další potravinářské služby dle specifických potřeb zákaz-
níka,

·     POHLEDÁVKY - profesní zkušenost od r. 1993.

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

Hledáme
na post šéfa

obchodní fi rmy 
talentovanou

osobnost
Kvalifi kační požadavky:

ČVUT stroje,
německý a anglický jazyk slovem a písmem,
dobrý řidič, organizační a obchodní talent,

reference z řídící práce.
Písemné nabídky na naší redakci:

agral@agral.cz


