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Kdyby farmář místo ležení v účtech vyráběl, jídlo zlevní, věří šéf Sklizeno
Po řetězcích s kvalitními potravinami se finančník Petr Borkovec pustil do nákupů podílů rodinných farem. Ty podle něj
často trpí tím, že se místo výroby věnují i účtům, dopravě nebo právu. „Často je to ze strany farmářů srdeční, ale ne
systémový a profesionální byznys,“ říká majitel obchodů Sklizeno.
Borkovec je přesvědčený, že kvalitní potraviny mohou zlevnit a nemusí být jen luxusním zbožím, pokud farmáři budou
dělat byznys efektivně. Proto spolu s dalšími investory – Tomášem Čuprem a fondem RSJ Agro – založil investiční
centrum MFC. Zajistil si tak majetkový vstup do sedmi farem a projektů, které se točí kolem jídla. Podíly má ve výrobcích
biozeleniny, pečiva, farmách na chov skotu nebo ve výrobě vývarů bez chemie.
Utrácejí Češi za potraviny málo?
Myslím, že ani málo, ani moc. Potraviny jsou důležitou součástí jejich života.
Za jaký sortiment jsou ochotni připlatit?
Roste skupina zákazníků, kteří se zajímají o to, co jedí. Přibývá lidí, kteří rozeznají méně kvalitní potravinu od kvalitní.
Třeba vyzrálost hovězího je mnohem známější pojem než před pěti deseti lety. Obecně v uzeninách a v pečivu znalost
velmi vzrostla. Čísla ukazují, že zákazníků přibývá zejména u čerstvého sortimentu.
Dělají zákazníci ve Sklizeno kompletní nákupy?
Jsou prodejny, kde zákazníci pořídí celý nákup, dokonce je to, myslím, většina prodejen. Okolo 30 procent nákupů u
nás tvoří velké, komplexní nákupy. To je případ třeba naší nové prodejny v Dobřichovicích.
Zaměřujete se spíš na exponovaná místa. Půjdete i do regionů a menších měst?
Je naší povinností najít cestu, jak se tam dostat. Třeba právě v Dobřichovicích byla naše očekávání výrazně nižší než
realita. Je pravda, že je to u Prahy a bydlí tam bohatší lidé, ale prodejna funguje nad očekávání skvěle. Nejsme ještě
ani ve všech krajských městech, avšak budeme hledat koncept, se kterým bychom uspěli i v okresních městech. Rádi
bychom byli ve městech nad 40 tisíc obyvatel.
Propagujete myšlenku kvalitních potravin za dostupnou cenu. Není to protimluv?
Je to o pochopení ceny. Jde o to, aby cena za kvalitu nebyla přemrštěná, ale dostupná. Potraviny nesmějí být luxusní
zboží. Ale je nesmysl srovnávat se s řetězci bojujícími v pasti akčních slev.
Jaká je tedy férová cena za kvalitní potraviny?
S našimi potravinami, které splní přísnější kvalitativní požadavky, by bylo hezké dostat se na cenu o 20 procent vyšší
než v řetězcích.
Řekl bych, že jste teď o dost výš. Jak toho chcete dosáhnout?
Je to o profesionalizaci kvalitní výroby. Musíme zajistit větší objem, který přinese vyšší efektivitu a nižší ceny. Sortiment,
který prodáváme, se dnes nevyrábí a nedopravuje s nejlepší efektivitou. Často je to ze strany farmářů srdeční, ale ne
systémový a profesionální byznys. To chceme změnit, z toho důvodu jsme založili investiční platformu Sklizeno MFC.
Kupujete malé výrobní závody?
Náš majetkový vstup není nutný. Určitě tam budou i farmy, zpracovatelé nebo výrobci, kterým budeme jen poskytovat
nějakou službu, pomoc, know-how. Staromilsky bychom tomu mohli říkat družstvo, ale vlastnictví zůstává pořád stejné.
Původně jsme chtěli vytvořit zastřešující centrum pro malé výrobce, pěstitele a zpracovatele, kde jim vytvoříme hub
zajišťující služby, které sami neumějí nebo neprovozují efektivně, aby se mohli zaměřit na výrobu.
Na co byste se chtěli soustředit?
V centru budou odborníci na logistiku, finance, právo, obchod. Mohou radit, jak činnosti dělat, nebo tyto služby přímo
zastoupí. Třeba díky sdílené logistice nemusí farmář kupovat vlastní vozový park a účetní nemusí v noci ležet v účtech,
kterým nerozumí. Zjistili jsme však, že ještě více než odbornou pomoc potřebují finanční pomoc. Mají často problémy
spojené s minulostí a mnoho z nich potřebuje ozdravit. Proto jsme do některých investovali ještě před vznikem fondu
a pokračujeme v tom. Celkem to zafungovalo. Ve fondu je k dispozici 200 milionů korun, peníze poskytlo Sklizeno,
Rohlik.cz investment Tomáše Čupra a společnost RSJ Agro.
V kolika jste už projektech?
Jasných je sedm transakcí: Zdravé stravování, Konečně vývar, Farma Struhy, Farma Olešná, Skřeněř, Happy Food a
Bezlepková pekárna Dr. Pekař.
Je spíš zájem o půjčky, nebo o zajištění externích služeb, jako je účetnictví a logistika?
Je to půl na půl. Ve všech případech jsme finanční investor a získali jsme podíl. Farma Struhy nebo třeba Zdravé
stravování potřebovaly především investici. Naopak farma Skřeněř a Olešná nepotřebují peníze, vlastní je stoprocentně
RSJ Agro, ale potřebují řízení distribuce. Naším úkolem je řídit farmy, aby ekonomicky fungovaly. Zefektivnit je, provázat
je s našimi činnostmi. Náš projekt Freshbedýnky třeba zajistí skladování a distribuci do restaurací a našich obchodů
Sklizeno.
S jakými problémy se podniky potýkaly?

Typicky vzniká byznys srdcem, stojí hodně peněz, ale dlouho trvá, než jste v zisku. Farmář se rychle zadlužuje, což
jeho byznys zatěžuje. Například Farma Struhy je ekonomicky stabilní firma, jen se závazky z minulosti. Stejné to bylo
se Zdravým stravováním, které bylo téměř před krachem kvůli dluhům. Investoři do toho nechtěli jít. My jsme viděli
dobré jádro a skvělého lídra. Ve chvíli, kdy se mohla firma nadechnout, vystartovala k raketovému růstu.
Kolik takových firem v Česku může být?
Netuším, myslím, že jich bude hodně. Jde o malé nebo středně velké výrobce, kteří se se situací nejčastěji perou. Stačí
nepovedená dotace, na kterou vsadíte byznys.
Spolupracujete i s prvovýrobci?
Původně jsme chtěli hodně investovat do zpracovatelských firem, ale teď máme i prvovýrobce. Jsou to farmy Skřeněř
a Olešná. Tyto biofarmy, které založilo RSJ Agro, dodávají ovoce a zeleninu na e-shop Freshbedynky.cz a do sítě
Sklizeno, ale také do předních pražských restaurací včetně michelinského Fieldu. Aktuálně plánujeme velkou
dlouhodobou spolupráci s restaurační sítí Ambiente. Je extrémně důležité, že se do tohoto byznysu RSJ pustilo a chce
lokálně pěstovat biozeleninu. My jim chceme pomoci především s logistikou a odbytem. Pro zemi je to důležité, protože
se zvyšuje soběstačnost.
Neodrazuje potenciální zájemce majetkový vstup?
Nesetkali jsme se s tím, že by to zájemce odrazovalo. Budujeme něco, co jim umožňuje fungovat lépe a neupisovat se
řetězcům za podmínek, které nejsou dobré. U nás hlavně nejsou pod tlakem. Přestože některé farmy budou dodavateli
velkých řetězců, mají u nás silnou alternativu.
Také velké řetězce posilují segment kvalitních potravin.
Posilují a budou dál posilovat. Ale pro řetězce je to stále jen doplněk než hlavní služba.
Jaký názor máte na dotace do zemědělství?
Obecně nesnáším dotace v jakékoliv formě. V zemědělství jsem mnohokrát narazil na případ, kdy na nich byl postavený
byznys. Koupím si sady, protože je to dotováno, a co tam roste, je mi ukradené. Na druhou stranu vidím, že když se
má třeba na Farmu Struhy koupit dojička a farmu to může posunout úplně jinam ve smyslu efektivity a ekonomiky, bez
dotace by to ekonomicky nevyšlo. Zemědělství je tak pokřiveno dotacemi, že kdyby měly být férové ceny potravin bez
dotací, tak budou úplně jinde. V zemědělství se bez dotací neobejdeme, jde o to, aby byly rozděleny co nejspravedlivěji.
Kolik prodejen máte ve Sklizeno Foods? Budete otevírat další?
Máme 15 vlastních prodejen Sklizeno a 12 franšízových, 13 obchodů Náš Grund, tři restaurace a jedno firemní bistro.
Letos je chceme především konsolidovat, vylepšovat stávající a otevírat ve výrazně pomalejším tempu než dosud. V
březnu jsme už ale otevřeli novou prodejnu v Praze na Dejvické a brzy otevřeme dvě nové na Slovensku. O dalších
jednáme. Chystáme také velký koncept Sklizeno Experience s rozlohou 500 metrů čtverečních, který bude více než jen
obchodem.
V posledních letech jste výrazně rostli díky akvizicím. Nejdříve jste založil síť obchodů My Food, později
koupil řetězec Sklizeno, Náš Grunt a e-shop Freshbedýnky. Chystáte další nákupy?
Na Slovensku jednáme s menším řetězcem, ale soustředíme se především na budování vlastních prodejen, logistiky a
skladů. Další žádná vhodná síť v Česku není. Hezky se nám rozjel projekt Fresh Pointů, automatů s nabídkou jídel a
svačin. Do kanceláří jich budeme dodávat více.
Jaký obchod se rýsuje na Slovensku?
Jednáme s vlastníkem šesti prodejen, který potřebuje zastřešení, vlastní výrobu a logistiku. Pokrývají primárně
Bratislavu.
Jsou už vaše prodejny v zisku?
To by bylo hezké, ale nejsou. Máme fungující prodejny i ty, kde bojujeme. Skvěle to funguje na Chodově a na Smíchově.
Bojujeme na Černém Mostě, kde máme malou prodejnu na špatném místě s úzkým vstupem do L. Neměli jsme do toho
jít a raději počkat na lepší místo. V hradeckém centru Aupark to byl porod, ale centrum nás podpořilo a teď tam tržby
rostou. Na zisk v prodejnách někdy musíte čekat až dva roky, takže ty původní v zisku jsou, nově otevřené na tom
pracují.
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Dvojí kvalita potravin dostane ve středu stopku. Zakročí Evropská komise
V Evropské unii by nemělo být nadále možné nabízet pod shodným označením výrobky různé kvality. Evropská komise
totiž hodlá tuto středu přijít s úpravou příslušné směrnice tak, aby jasně stanovila, že dvojí kvalita produktů není v
souladu s unijním právem. Firmám by dokonce za určité situace mohla kvůli věci hrozit vysoká pokuta.
Na dvojí kvalitu především potravin, ale třeba také pracích prášků a dalších drogistických výrobků dlouhodobě v EU
upozorňuje Česká republika, Slovensko a další země ze střední a východní části bloku. Teprve nedávno se zemím
podařilo na léta trvající problém obrátit pozornost nejvyšších pater unijní politiky. O tom, že podobná praxe je na

jednotném unijním trhu nepřípustná, loni v září mluvil v projevu v europarlamentu i předseda Evropské komise JeanClaude Juncker.
Komise ale dosud státy vybízela, aby věc řešily lepším a systematičtějším využíváním stávajících pravidel. Ve středu má
ale - spolu s dalšími body širšího balíku úprav evropských spotřebitelských pravidel - schválit i novelu směrnice o
nekalých obchodních praktikách. Nově v ní bude uvedeno, že nabízet zboží, které je označeno shodně jako jinde v EU,
ale má výrazně odlišné složení či charakteristiku, je zavádějící obchodní praktika, a tudíž není v souladu s pravidly EU.
Součástí novinek, které bude mít ve středu na stole Evropská komise, jsou také sankce za porušení unijního
spotřebitelského práva. Úřady členských zemí by tak měly dostat možnost koordinovaně pokutovat prohřešky. Pokud
se věc dotkne více členských států, počítá přitom návrh s pokutou až čtyři procenta ročního obratu v každé dotčené
zemi. Státy pak mohou dát ještě i další pokuty podle svých národních pravidel.
Komise také nyní zpracovává metodiku, kterou by se měly řídit úřady při provádění potřebných kontrol a potravinářských
testů. K dispozici by měla být ještě tento měsíc.
Pod pojmem dvojí kvalita potravin se často rozumí například používání náhražek masa ve východních státech EU u
výrobků, v nichž je na západě EU maso obsaženo. Podobně je tomu u menších podílů ovoce například v jogurtech.
Český stát loni provedl několik testování kvality potravin. Z posledního šetření vyšlo, že z 21 testovaných dětských
výživ, krmiv pro domácí zvířata a privátních výrobků obchodních řetězců prodávaných v podobném obalu v Německu,
Rakousku, Česku, na Slovensku a v Maďarsku, jich bylo stejných sedm. Tři výrobky byly mírně odlišné, 11 jich bylo
jiných.
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Do Česka mířilo 22 tun plesnivých kakaových bobů, neprošly ale kontrolou
Zásilku se podařilo zachytit během kontrol dovozu potravin ze zemí mimo Evropskou unii. Jednalo se o 478 pytlů
surových bobů. Brno - Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve spolupráci s celníky zadržela před vstupem
na český trh zásilku 22 tun plesnivých kakaových bobů z Nikaragui, její hodnota byla zhruba milion korun. Dovozcem
do Česka byla společnost Dajano Trading Company z Ostravy, uvedl v tiskové zprávě mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.
Zásilku se podařilo zachytit během kontrol dovozu potravin ze zemí mimo Evropskou unii. Jednalo se o 478 pytlů
surových bobů. "Všechna kontrolovaná balení kakaových bobů byla prorostlá okem viditelnou plísní, na stěnách se
nacházel kondenzát a kontejner po otevření vykazoval zápach po plísních," uvedl Kopřiva.
Inspektoři na místě potravinu vyhodnotili jako nevhodnou k lidské spotřebě a rozhodli o jejím nevpuštění do vnitřního
unijního trhu.
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Horší potraviny pro Východ musí skončit. Zákaz dvojí kvality už má podporu, říká
Jourová
Firmy už nebudou moci nabízet potraviny či drogistické zboží s různým složením, ačkoliv se tváří jako stejně kvalitní.
Evropská komise chce takové praktiky trestat.
Praha - Prodej potravin v různých evropských státech pod stejnou značkou, ovšem s podstatně rozdílným složením.
by měl být v Evropské unii zakázán. Evropská komise ve středu navrhne, aby byla dvojí kvalita potravin - nebo také
pracích prášků a dalšího drogistického zboží - zařazena mezi nekalé obchodní praktiky, které státy osmadvacítky potírají.
On-line deníku Aktuálně.cz a Hospodářským novinám to potvrdila eurokomisařka Věra Jourová (ANO), pod niž v
Evropské komisi spadá ochrana spotřebitelů. Na nižší kvalitu zboží ve srovnání se západní Evropou si dlouhodobě stěžuje
Česko a další nové členské země EU.
Unijní státy dosud proti podobným praktikám zasahovat nemohly. Pokud ale Evropská unie v příslušné směrnici dvojí
kvalitu potravin skutečně označí za nekalou praktiku, budou moci národní úřady, jako je Česká obchodní inspekce,
zahájit šetření výrobců či dovozců takového zboží. Za prohřešek, k němuž dojde ve více členských státech, by měl
výrobce či dovozce zaplatit vysoké pokuty - až ve výši čtyř procent svého ročního obratu dosaženého v každé z
dotčených zemí.
"Návrhy kolem dvojí kvality potravin jsou součástí širšího balíku spotřebitelské legislativy, ve kterém také navrhuji
zavedení hromadných žalob spotřebitelů," říká Jourová. Takové opatření by mohlo lidem pomoci bránit se právě v
případech, kdy se ukáže, že výrobce na některých evropských trzích kvalitu svých potravin šidí.

Dvojí kvalitu zboží na západě a východě Evropy už odhalily četné testy. Šetření z loňského října, které si nechalo
zpracovat české ministerstvo zemědělství, prokázalo značné rozdíly ve složení stejného zboží určeného pro jiné trhy u
11 z 21 testovaných produktů.
Například německý kečup od řetězce Penny měl vyšší obsah rajčat než maďarský a český. V německé pizze prodávané
v Globusu byl použit eidam a mozzarella, zatímco v té, kterou prodával řetězec v ČR, byla místo sýru náhražka z
rostlinného tuku. Podobné výsledky přinesl i srovnávací test provedený loni na Slovensku nebo několik testů tuzemské
spotřebitelské organizace dTest.
Rozbory kvality potravin a drogistického zboží dosud sloužily hlavně jako upozornění pro spotřebitele. "Vytvořily ale
také tlak na výrobce a obchodní řetězce. Některé z nich už slíbily, že kvalitu svých výrobků na různých trzích srovnají.
Příkladem jsou řetězce Kaufland a Globus, které řekly, že sjednotí kvalitu zboží prodávaného pod jejich značkami,"
připomíná mluvčí Potravinářské komory Dana Večeřová.
Testování zatím v každém státě probíhalo podle jiných kritérií. "Příští měsíc ale komise představí jednotnou metodiku,
která bude všem národním obchodním inspekcím sloužit jako vodítko, jak přesně mají při kontrolách postupovat,"
doplňuje komisařka Jourová.
Evropská komise dlouhodobě čelila kritice z Česka a dalších zemí visegrádské čtyřky, že se řešením dvojí kvality potravin
nechce zabývat. Důvodem byla především neochota ze strany západoevropských států, v nichž sídlí řada nadnárodních
výrobců potravin. Loni v září ale šéf komise Jean-Claude Juncker podobné praktiky označil za nepřípustné a Brusel se
začal věcí zaobírat.
Jourová nyní očekává, že změny, které mají s dvojí kvalitou potravin skoncovat, ve středu hladce projdou Evropskou
komisí. A podobně by to prý mělo dopadnout i při hlasování v Radě EU, kde jsou zastoupeny členské státy.
"Ministři ze západních zemí mi řekli, že si takový problém žádá řešení, což je obrovský posun oproti původním
stanoviskům.Východní země samozřejmě takové opatření podporují, takže věřím, že radou směrnice projde," uvádí
Jourová. Komise očekává, že balík spotřebitelských opatření začne v EU platit v příštím roce, tedy ještě předtím, než
skončí její volební období.
Novým pravidlům musí ale ještě dát zelenou také Evropský parlament. "A tam se jistě objeví i nějaké lobbistické tlaky
ze strany výrobců," upozorňuje europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), která zákaz dvojí kvality potravin
dlouhodobě prosazuje. Nadnárodní potravinářské koncerny uvádějí, že by tlak na srovnání receptur jejich produktů ve
východních státech EU mohl vést k jejich zdražení. Dvojí kvalitu přitom zdůvodňují odlišnými chutěmi spotřebitelů v
různých regionech i rozdílnými požadavky regulátorů.
"Je jasné, že když nahradíte vepřové maso drůbežím separátem, tak jde o jasné klamání spotřebitele. Pak máte ale
případ, kdy se do kakaa prodávaného v Česku přidávají vitaminy, zatímco do výrobku téže značky se v Německu
vitaminy nedávají.
Důvodem ale není šizení spotřebitele, ale fakt, že německý zákon obohacování kakaa vitaminy nedovoluje. A takové
případy by měla směrnice zohlednit," míní Dana Večeřová z Potravinářské komory.
9.4.2018
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Bramborářský svaz informuje o činnosti
Koncem února 2018 se v Havlíčkově Brodě konala valná hromada Českého bramborářského svazu. Přítomní členové
svazu kladně přijali zprávu o činnosti, která reálně zhodnotila uplynulé období. Bez problémů byl schválen plán aktivit
a rozpočet svazu na letošní rok. Hodně se mluvilo o budoucnosti bramborářství u nás, o současné a budoucí státní
podpoře bramborářů, kterou v posledních letech poskytuje Ministerstvo zemědělství buď přímo, nebo prostřednictvím
Státního zemědělského a intervenčního fondu. Na valné hromadě bylo schváleno přijetí pěti nových členů, což je přímým
důkazem dobré práce svazu ve prospěch bramborářství jako celku.
V rámci programu zazněla hodnotná vystoupení Jana Doležala, tajemníka Agrární komory ČR, Daniela Froňka,
vedoucího oddělení odboru rostlinných komodit Ministerstva zemědělství i tradiční vystoupení Marie Suchomelové,
vedoucí oddělení odboru Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Havlíčkově Brodě k problematice
sadby brambor.
Integrovaná produkce kroku 2019
Téměř po dvouleté práci byl koncem loňského roku dokončen systém Integrované produkce konzumních brambor
(IPKB). Systém byl vypracován díky úsilí pracovníků Výzkumného ústavu bramborářského, Ústavu zemědělské
ekonomiky a informací, ale především pracovníků Ministerstva zemědělství. Pokud se podaří pro tento systém zajistit
financování újmy pro pěstitele brambor a úspěšně proběhne jeho notifikace v Bruselu, mohli by se pěstitelé přihlásit
kjeho zavedení v roce 2019.
Integrovaná produkce konzumních brambor je od počátku koncipována jako ekonomická produkce brambor, při které
budou uplatňovány nové rozhodovací procesy umožňující snížení spotřeby hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

Zároveň bude systémem zajištěna vysoká kvalita a dohledatelnost domácí produkce brambor. Systém dává přednost
ekologicky přijatelným metodám pěstování brambor, zároveň klade důraz na zvýšení ochrany životního prostředí a
zdraví lidí. Velmi důležité je, že by vyprodukované brambory díky očekávané úhradě újmy pěstitelům měly být cenově
dostupné. Dalším cílem realizace systému IPKB je vytvoření příběhu o úspěšné a kvalitní domácí produkci brambor pro
naše občany s cílem zabezpečit jejich prodej i v době téměř pravidelně se opakujících, masivních a dumpingových
dovozů přebytků brambor. Brambory zdravá zelenina Asi největším počinem svazu v roce 2017 bylo zahájení
systematické podpory a propagace spotřeby domácí produkce brambor a výrobků z nich. Svaz s podporou Ministerstva
zemědělství realizoval projekt Brambory zdravá zelenina. Uskutečněna byla řada akcí od tiskové konference přes
vystoupení zástupců svazu v pořadech televize a rozhlasu až po zajištění publikační činnosti v denících a časopisech.
Zdá se, že se zvýšil zájem našich občanů o domácí konzumní brambory. Nejvýrazněji byl tento zájem vidět u prodeje
raných brambor. Proto se Český bramborářský svaz rozhodl v projektu Brambory zdravá zelenina pokračovat a požádal
o podporu Ministerstva zemědělství i na letošní rok.
Realizace projektu neznamená pro svaz ústup od požadavku na vytvoření Marketingového fondu, na kterém byly
ministerstvem zastaveny práce z důvodu nezájmu většiny nevládních organizací. Marketingový fond by se měl
orientovat na propagaci domácí produkce brambor, zvýšit zájem o jejich konzumaci a nepřímo působit proti dovozům
brambor za dumpingové ceny. Jsme jedna z mála zemí v Evropě, která tento fond nemá. Jeho činnost by měla být
samozřejmou a plošnou podporou prodeje domácích zemědělských komodit, jejichž svazy by se na jeho založení a
fungování podílely.
Sezóna 2017/2018 pomalu končí
V roce 2017 stagnovaly osázené plochy, celková plocha brambor se v roce 2017 zvýšila o bezvýznamné čtyři hektary
na 23 418 ha. Kromě většiny oblasti Vysočiny a zavlažovaných ploch vranobramborářských oblastech byly porosty
postiženy suchem, v některých případech srovnatelným se sezónou 2015. Přesto je celková produkce brambor
srovnatelná se sklizní v roce 2016.
V roce 2017 bylo v zemědělském sektoru sklizeno 689 tisíc tun brambor, což je jen o jedenáct tisíc tun méně než v
roce předcházejícím. Problémem našich pěstitelů jsou však přebytky v západní Evropě, kde v roce 2017 narostly plochy
i produkce. Tyto brambory byly dováženy za podnákladové ceny. To významně poškozuje české pěstitele brambor a
zřejmě negativně ovlivní i jejich rozhodování o rozsahu pěstování konzumních brambor v sezóně 2018/2019. Proto i
přes všechny stávající funkční podpory lze očekávat další stagnaci. Český bramborářský svaz je přesvědčen, že právě
v této sezóně by určitě pomohl funkční Marketingový fond. Příklady jeho úspěšného fungování jsou vidět v Rakousku,
které si drží výrazně vyšší farmářskou cenu brambor oproti západní Evropě a nikdo si nedovolí na tento trh dovážet
levné přebytkové brambory, protože by je v maloobchodě neprodal.
Jak zvýšit domácí produkci?
Uvedené informace naznačují, že cesta k zajištění plné soběstačnosti v bramborách je výsadba nejméně 29 000 hektarů
všech užitkových směrů podle predikce uvedené v platné Strategii Ministerstva zemědělství i v Bílé knize o bramborách.
Pro zvýšení domácí produkce brambor bude podle názoru svazu opravdu potřeba zachovat všechny nyní poskytované
podpory pro pěstitele brambor. Produkci konzumních brambor by určitě pomohlo navýšení přímých plateb jejich
pěstitelům, které přímo zvyšují jejich konkurenceschopnost vůči pěstitelsky jednodušším, nákladově významně
levnějším a méně rizikovým plodinám, jako jsou obilí, řepka a kukuřice. Mezi klíčová opatření určitě patří zajištění
systematického financování a realizace systému Integrované produkce konzumních brambor a propagace spotřeby
domácí produkce brambor.
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Soběstačnost ve výrobě vajec klesá
Konzumní vejce jsou hlavním produktem drůbežářské výroby s chovem nosnic. Z celkového počtu 9,3 milionu slepic
evidovaných Českým statistickým úřadem v loňském roce se v zemědělském sektoru chovalo okolo 4,75 milionu nosnic.
Pří průměrné snášce 309 vajec na nosnici se tak v komerčních chovech vyprodukovalo 1,47 milionu vajec, která se ke
spotřebiteli dostávala jak čerstvá, tak i ve formě vaječných polotovarů, -jejichž nabídka se stále rozšiřuje.
Pokud jde o spotřebu konzumních vajec, ministerstvo zemědělství kalkuluje za loňský rok s odhadem 269 kusů na
obyvatele. Vzhledem k setrvávajícímu trendu snižující se soběstačnosti ve výrobě konzumních vajec (v roce 2017
odpovídala 73,9 % a je tak o 4,2 % nižší než v roce 2016) se poptávka na domácím trhu sanuje dovozem konzumních
vajec zejména z Polska, ale i Lotyšska a ze Slovenska. Po loňském ataku ptačí chřipky v Evropě, ale i v souvislosti s
kauzou ohledně zjištění chemické látky fipronilu (Světová zdravotnická organizace považuje fipronil za mírně toxický a
nesmí se podávat potravinovým zvířatům) v belgických a nizozemských vejcích, došlo k propadu produkce a nedostatku
vajec na trhu starého kontinentu. Podle vyjádření Českomoravské drůbežářské unie právě uvedené okolnosti přivodily

jejich zdražení, přičemž před Vánoci se například v tuzemských obchodních řetězcích prodávala vejce až za dvojnásobek
obvyklé ceny.
Standardní produkce v čerstvém stavu
V tuzemských velkochovech je bezmála devadesát procent nosnic v obohacených klecích, přičemž většina ze zbývajících
asi deseti procent je ustájena na podestýlce a ve voliérách, mizivý podíl představují slepice v ekologických chovech.
Pro uvedené zastoupení technologických alternativ u chovatelů produkujících konzumní vejce existují pádné důvody. Z
ekonomického hlediska jsou totiž klece s vysokým stupněm automatizace spolu s koncentrací slepic, u nichž se vykazuje
dobrá konverze, vyrovnaná užitkovost a minimální úhyn, jednoznačně nejlevnější variantou. Jejím dalším bonusem je i
nízký podíl znečištěných vajec, což udržuje jejich kvalitu na standardně vysoké úrovni.
Ještě než dojde na vlastní třídění vajec pro konzumní účely podle velikosti, vyberou se nejprve znečištěná a poškozená
vejce. Potom se prosvěcují a odebírají se vejce s mikrokřapy nebo krvavou skvrnou na žloutku, která vznikne většinou
po zranění nosnice. Konečně se třídí podle hmotnostních skupin, a to na XL, kam spadají vejce nad 73 g, dále L (63 až
73 g), M (53 až 63 g), S (do 53 g) a označují se povinnými údaji zahrnujícími metodu chovu nosnic (1 - vejce z volného
výběhu, 2 - vejce z hal na podestýlce, 3 - vejce z klecí, 0 - vejce z ekologických chovů), zemi původu vajec (CZ - Česká
republika) a konečně chov, kde vejce byla vyprodukována (poslední čtyřčíslí označuje registrační číslo hospodářství).
K zákazníkovi se vejce dostávají v kvalitních krabičkách a na foliovaných proložkách, které jsou vyrobené z
recyklovaného, pevného a savého materiálu, jenž zabraňuje mechanickému poškození, ale i zaplísnění vajec. Obaly
musí být povinné označeny jménem nebo adresou podniku, který vejce balil nebo nechal zabalit.
Stejně tak je povinné rozlišovací číslo třídírny přidělené Státní veterinární správou, dále třída jakosti a hmotnostní
skupina, počet balených vajec, datum minimální trvanlivosti spolu s doporučením skladování vajec třídy A, metoda
chovu nosnic u třídy A a konečně vysvětlení významu kódu producenta. Do obchodních sítí se vejce distribuují v
klimatizovaných nákladních automobilech.
Vaječné polotovary doplňují nabídku na trhu
Předmětem podnikání drůbežářských podniků nejsou jen čerstvá konzumní vejce, ale také vaječné polotovary, které
jsou vhodnou alternativou zejména při přetlaku vajec na trhu. V jejich nabídce zpracovaných vaječných výrobků nechybí
majonézy, tatarské omáčky, vařený vaječný bílek (celý, krájený), vařené vaječné zlomky, vařená loupaná vejce (v
nálevu), pasterované hmoty (žloutek, bílek, vaječná melanž) nebo i takzvaná dlouhá vejce. Jde o válec vařené
bílkovinné hmoty, v jejímž středu je žloutek, který se uplatňuje ve studené kuchyni i lahůdkářské výrobě.
Obdobné uplatnění mají i nabízená vařená loupaná vejce v nálevu, která odebírají například restaurace a školní jídelny.
Pro zajištění vysoké kvality finálního produktu nestačí jen vybrat odpovídající technologii, ale především ta správná
vejce. A to jak s ohledem na věk slepic a fázi snáškového cyklu, tak i na plemeno, respektive hybridní kombinaci.
Zatímco od některých nosnic se vejce dají dobře loupat již druhý den po snesení, od jiných musejí být vejce až pět dnů
odstavená, aby měla po oloupání skořápky neporušený hladký povrch. Na zpracování se používají přednostně Má vejce,
která se díky své struktuře skořápky a podskořápečných blan snadněji loupají.
V automatické výrobní lince se vejce před vařením propichují jehlou a po uvaření se šokově zchlazují ve studené lázni.
Vloupáčce se při určitých vibracích oddělují skořápky a vejce se následně dočišťují a posléze pokračují do baličky, kde
se ve vytvarované vaničce zalijí kyselým nálevem a i s miskou se zabalí do fólie. Záruční doba tohoto výrobku je až 28
dnů.
Vejce vařená barvená ve skořápce s trvanlivostí delší než jeden měsíc jsou pak další specialitou na českém trhu. Klíčem
prodloužené trvanlivosti je látka na bázi potravinářského šelaku, která povrch vejce konzervuje a chrání tak jeho obsah
před kolonizací zdraví škodlivých mikroorganismů.
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Potraviny se nesmí prodávat pod cenou. Tak jako ve Francii, říká ministr
Mezi velkými zemědělci je ostříleným odborníkem, v ministerském ringu zatím nováčkem. Pokud Jiří Milek v čele resortu
vydrží, chce zabránit tomu, aby se potraviny prodávaly příliš levně. Inspiraci hledá ve francouzském zákonu, který
obchodníkům nařizuje minimální výši marží. Líbí se mu, jak krotí nákupní řetězce a jak si umí ohlídat, aby Číňané
neskupovali tamní půdu.
Proč jste se rozhodl jít do vysoké politiky?
Doufám, že to není vysoká politika, necítím se být politikem. Byl jsem osloven představiteli Agrární komory a zemědělci.
Myslím, že na všech ministerstvech by měli být lidé z oboru a ne politici, protože politici většinou rozhodují o věcech,
kterým nerozumí.
Spoluvlastníte koncern Úsovsko, který je jedním z největších zemědělských agrokomplexů v tuzemsku a
významným příjemcem dotací. Jak se jeho zájmy prolínají se zájmy Agrofertu?

Minimálně. Náš vzájemný obchod tvoří jen kolem čtyř procent obratu. Když se mé jméno objevilo mezi kandidáty na
ministra, někteří mě napadali, že jsme propojení. Nakupujeme v Agrofertu hnojiva a chemikálie, na druhou stranu mu
prodáváme produkci. Je to zanedbatelná část.
Když si vypůjčím bonmot Andreje Babiše – chcete řídit ministerstvo jako firmu?
Myslím, že do jisté míry je to nutnost. Úřad má svůj rozpočet, náklady a příjmy a je potřeba, aby to bylo v souladu.
Zadruhé proto, aby se jako v každé normální firmě neplýtvalo s prostředky, ale dávaly se na věci, které mají smysl.
Některá manažerská rozhodnutí už jste udělal. Odvolal jste například náměstka pro legislativu Jiřího
Jirsu a náměstka pro IT Zdeňka Adamce. Proč?
Podívejte, když přijdete na ministerstvo a jste za něj zodpovědný, tak byste měl mít právo vybrat si lidi, se kterými
chcete pracovat. Služební zákon byla dobrá myšlenka, funguje ve starých zemích, ale tak, jak byl zaveden v Česku,
spíš paralyzuje stát. Není jednoduché nahradit ani člověka, který nepracuje kvalitně.
Do svého týmu poradců jste najal bývalou televizní moderátorku Mirku Čejkovou, která za svou práci
údajně pobírá 181 tisíc korun měsíčně. Premiér Babiš vám pak nařídil, abyste spolupráci s ní ukončil. Jak
vysvětlíte výdaje na její rady, zvláště v situaci, kdy máte tiskové oddělení se šesti zaměstnanci?
Mirka Čejková za leden, únor a půlku března pracovala na dohodu a účtovala si dvakrát 75 tisíc korun. Nyní jsme jí
nabídli externí smlouvu, tudíž žádná faktura vystavena nebyla. Na ministerstvo jsem nastoupil za situace, kdy je většina
zaměstnanců pod služebním zákonem. Já jsem přijal dva lidi, a to tajemníka a poradkyni. Pozice poradce je v systému
služebního zákona a zavřených pracovních pozic jediným řešením, které jsem mohl k využití loajálních odborníků použít.
Váš další poradce Petr Jelínek je zároveň výkonným ředitelem lesnické firmy Uniles, která spadá pod
Agrofert a úspěšně se uchází o miliardové státní zakázky na těžbu dřeva. Jak chcete zajistit, aby pan
Jelínek ze svého angažmá na ministerstvu neprofitoval i v byznysu? (Rozhovor byl veden před tím, než

Jelínek na svůj post rezignoval, viz zde – pozn. red.)
Hlavním kritériem, které musí poradci splňovat, je především odbornost. Petr Jelínek se stal poradcem na návrh sekce
lesnictví. Je předsedou nejsilnější nevládní lesnické organizace – Asociace lesnických a dřevozpracujících firem. Smlouva
s ním bude ukončena do konce příštího týdne.
Prověřujete státní zakázky v resortu, z nichž některé mají i stamilionové objemy?
Všechny podřízené organizace procházejí audity. Už jsem se setkal s většinou z dvaceti osmi ředitelů podřízených
organizací. Chceme si to nastudovat a prověřit, že všechny věci jsou v pořádku.
Jaké změny chcete prosadit?
Určitě bude potřeba změna spotřební daně na naftu v živočišné výrobě. V případě obchodních řetězců budeme
požadovat změnu v zákoně o významné tržní síle. Chtěli bychom zlepšit postavení českých potravin na pultech
tuzemských obchodů. Navíc nedávno spadl v lesích asi jeden milion kubíků dřeva, a to v lokalitách, kde nejvíce probíhá
invaze kůrovce. Musíme tam zasadit stromy, které rychle rostou, jako je bříza a osika, aby za šedesát let měli lesníci
co těžit.
Je Česko nějak znevýhodněné vůči zemím, které do Česka dovážejí potraviny?
Český zemědělec pobírá dotace v součtu ve výši 5 231 korun na hektar, což je zhruba průměr evropských zemí. Avšak
třeba Řecko a Kypr mají dvojnásobek. K tomu ještě musíte dopočítat národní dotace, které jsou dnes bohužel i skryté.
Třeba v Rakousku dotují nástup mladého inženýra na farmu roční částkou dvanáct tisíc eur. To je v podstatě celý jeho
plat. My takové výhody nemáme. Je spousta skrytých dotací obzvláště do živočišné výroby, které pro nás znamenají
dumpingové dovozy. Nedávno se do Česka vozil eidam za 55 korun, což odpovídá ceně 3,50 koruny za litr mléka. V
Německu v té době ale byla cena kolem deseti korun za litr.
Jsou tyto dotace protizákonné?
To bych neřekl. Když jsme vstupovali, platilo, že národní dotace se budou poskytovat dál, ale nikdo nebude zavádět
žádné nové. Jenomže my jsme žádné dotace neměli.
Jak tento handicap vyrovnat? Začnete vyplácet víc?
To nejde. Česko není tak bohaté jako Německo, Belgie nebo Dánsko. Některé země naznačovaly, že by se podmínky
mohly uvolnit, takže by národní dotace nebyly omezené a každá země by si mohla platit, kolik uzná za vhodné. Ale
třeba v oblasti živočišné výroby by to byl v některých zemích konec. Obávám se, že je to do budoucna i trochu cíl
starých členských zemí.
Malé a velké zemědělce v Česku dlouhodobě dělí názorová propast. Jedním z nejvýbušnějších témat,
které se řeší i v pohledu na společnou zemědělskou politiku EU, je zastropování dotací pro velké farmy,
a tedy zvýhodnění sedláků. Vy to kategoricky odmítáte?
Samozřejmě. Nejvíce by to poškodilo Česko a Slovensko. Historicky máme průměrnou velikost farem 133 hektarů, což
je nejvíce ze zemí v EU. Dnes tu máme 1 800 podniků nad pět set hektarů. Tyto podniky vlastní 150 tisíc vlastníků.
Konkrétně i moji firmu ještě v prosinci loňského roku vlastnilo 263 akcionářů, rodin.
V minulosti jste kritizoval protiruské sankce. Požadoval byste jejich zmírnění nebo zrušení na
mezinárodní úrovni?

Postsovětské země na východ od Česka byly historicky naším odbytištěm. Po roce 1989 jsme je s velkou pompou
opustili. Rusové si klepali na čelo, proč tam přestáváme vyvážet, protože naše zboží v Rusku bylo vnímáno jako západní
a tuzexové. Je třeba se zamyslet, jestli protiruské sankce něco přinesly, zda je zrovna toto opatření správná cesta. Na
zemědělství a zpracovatelský průmysl měly negativní dopad a to je to, k čemu se vyjadřuji. Jinak je to na politickou
diskusi.
Po ukončení cukerných kvót se do Evropy valí levný cukr. Dosáhnou tuzemští pěstitelé cukrové řepy na
vyšší podpory, aby se zde udržela výroba?
Podle mě se kvóty rušily proto, aby mohli do EU dovážet cukr výrobci z regionů, jako je Jižní Amerika. Třtinový cukr se
však vyrábí za úplně jiných podmínek, protože například neřeší životní prostředí. Tuzemské cukrovary musejí mít čističky
odpadních vod, musí se chovat ekologicky. V jiných zemích se výrobou likviduje životní prostředí a cukr, který se sem
dováží, zase likviduje místní výrobu. Evropa musí pochopit, že buď budeme vyrábět zboží s velkou přidanou hodnotou
a s ohledem na životní prostředí, nebo sem budeme dovážet výrobky, jako je cukr z Jižní Ameriky nebo brazilské maso,
které jsou absolutně bez kontroly.
Dal jste najevo, že chcete přitvrdit v politice vůči obchodním řetězcům. Je to nutné? Zákon o významné
tržní síle už hříšníky trestá a pokuty padají.
Pokut bylo velice málo, alespoň těch, které se dotáhnou do konce. Třeba Francouzi přijímají zákon, který říká, že
obchodní řetězec nesmí potraviny prodávat za nižší cenu, než je výrobní cena, a musí k nim dát minimálně
desetiprocentní marži. U nás se stává, že obchodník nakoupí a prodá v akci za podnákupní cenu. Tím ale bourá celý
trh, protože akce kopírují další řetězce. A výrobci kvůli nim musí snižovat ceny svého zboží. Tím je řetězce likvidují.
Když byla máselná krize, tak na pultě ležela dvě másla – německé a české. České stálo 42 korun a německé 28 korun.
Kterého myslíte, že se prodalo víc?
Narážíte na to, že u některého zboží z domácí produkce jsou záměrně vyšší marže? To se ale snad
neprokázalo…
Prokázala to studie, kterou budeme zveřejňovat. Zrovna u másla je to pravda. U některých komodit je to opačně. Dolů
nás s nákupní cenou tlačí třeba u jablek. Po loňském mrazu se to letos zlomilo, jablek je v Česku málo.
Chcete po vzoru Francie stanovit minimální hladinu marží?
Studujeme, jak je to v okolních zemích, kde se to zavádí. Jde nám hlavně o základní výrobky jako mléko a maso. Není
možné, aby vám někdo dovezl kilogram vykostěné kýty za 58 korun, když výrobní cena prasete je kolem 30 korun živé
váhy. To bez dotací nejde. Chceme, aby byly ceny srovnatelné, ale hlavně, aby české jablko vedle německého mělo
stejnou marži. Francie nevytáhla jen proti řetězcům, chce omezit i prodej půdy tak, aby jejich vinice nemohli skupovat
Číňané.
Mimochodem, koncern Úsovsko také kupuje půdu. V poslední době si bral úvěry na nákup zemědělské
půdy za 300 milionů korun. Máte ji pro vlastní potřebu?
Firma Úsovsko začala kupovat půdu už před dvaceti lety. V té době byl názor, že kupovat půdu je nesmysl. Teď se mi
za to omlouvají. Všechnu půdu máme na hospodaření.
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Nejlepší marmelády na světě se do Česka vrátí ještě letos. Milfaitová otevře v Praze
obchod


Marmeládová královna Blanka Milfaitová není klasickou podnikatelkou - místo zvětšování byznysu ho naopak
zmenšuje.
 Milfaitová odešla i s celou rodinou do Dolomit, kde vedle vaření džemů provozuje i kemp.
 Zavařeninová přebornice slibuje, že do konce roku otevře v Praze obchod.
Marmeládové královně, jak se říká Blance Milfaitové, už připadalo zbytečné posílat džemy na světové soutěže. Není se
čemu divit, její sladké výtvory jsou ověnčené mnoha zlatými medailemi a pyšní se titulem nejlepší marmelády světa.
Blanka Milfaitová je jednou z oceněných žen ankety TOP ženy Česka, kterou vyhlašuje mediální dům Economia. Příběhy
úspěšných podnikatelek a manažerek budou Hospodářské noviny přinášet v seriálu během následujících týdnů.
Zavařeniny Blanky Milfaitové miluje Buckinghamský palác, slavní herci a dlouho je jako delikatesu nabízely
i pětihvězdičkové hotely. Jenomže tomu je konec. Drobná podnikatelka odešla žít do Itálie a s sebou si odvezla výrobu.
Letos se do soutěže The World's Original Marmalade Awards v Londýně, kde porota anonymně posuzuje tisíce
marmelád z celého světa, přihlásila z jiného důvodu. Slíbila, že zlato přiveze obyvatelům svého nového domova − pod
horu Marmolada v Dolomitech.
"Místní si mě dobírali, abych vybojovala cenu pro ně, vlastně to byl hec," říká Blanka Milfaitová. "Dětem jsem slíbila, že
budu večer doma," pronese tak trochu jako omluvu pro časově omezené setkání v jednom italském bistru během

zastávky v Praze. Čeká ji několikahodinová cesta do horské vesnice Malga Ciapela, kde vedle vaření džemů provozuje
kemp.
Na stolek postaví dvě barevné skleničky s džemy − výherce posledního ročníku o nejlepší marmeládu světa. Jedna je
naplněná kombinací červeného pomeranče s campari, druhá citronovou marmeládou s hruškami a vanilkou z Tahiti.
"Je super mít ceny, ale pro mě je daleko váženější, že si lidé mé marmelády doporučují," podotýká skromně.
Pro marmelády za v průměru dvě stě korun si lidé jezdili na Šumavu do kavárny v obci Srní. Dnes už je v tuzemsku
neseženou, zájemci pro ně musí do Dolomit. "Přemýšlím o tom, že v Praze otevřu obchod, ideálně ještě letos," slibuje.
Druhá Blanka Milfaitová už nebude
Podnikatelský příběh Blanky Milfaitové začal před více než osmi lety. Původně vystudovanou učitelku tehdy nebavila
kancelářská práce v jedné plzeňské nábytkářské firmě. V roce 2010 se odstěhovala na Šumavu, kde v malé vesnici Srní
otevřela kavárnu a o dva roky později začala vařit marmelády pod značkou Naše dobroty.
"Kavárna mi dala svobodu, mohla jsem vařit pro radost, a ne pro obživu," vzpomíná. Následně zavařeniny poslala
do britské soutěže a uspěla. Od té doby mířila její kariéra strmě vzhůru a Blanka Milfaitová začala vyrábět ve velkém.
Ona sama přiznává, že chytla správnou dobu. "Už nikdo další nebude první a nepovede se mu to, co mně. Jiní mohou
dělat super věci, ale budou mít těžké se dostat do povědomí lidí," míní a jako příklad uvádí jednu svou kamarádku.
"Chodila ke mně na kurzy, udělala si výrobu a také vyhrála zlatou medaili, po roce si na sebe ale nevydělala," dodává
a neopomene připomenout, že vaření marmelád není věda a že ona vždy důvěřovala vlastním chutím.
Na Šumavě se úspěch neodpouští
Budování sladkého byznysu ale Blanku Milfaitovou nebavilo. Naopak se začala stahovat z dohledu a podnikání krotit.
Slušně nakročenou velkovýrobu marmelád zavrhla už po dvou letech.
"Nechci být velkou manažerkou, která bude někde furt lítat a řešit, proč nějaká manufaktura nepracuje," vysvětluje
matka dvou dětí a dalšího potomka na cestě důvody, proč se vrátila k malé ruční výrobě. A nic na tom nehodlá měnit
ani do budoucna. Vzpomíná přitom na nabídku, kterou dostala od jednoho investora. "Chtěl postavit továrnu za 40
milionů korun a vyrábět marmelády pod mým jménem, odmítla jsem, odcházel s nepochopením," vypráví.
Místo řízení vlastního závodu naložila celou rodinu do karavanu, začala cestovat a intenzivně psát blog i knihy. Projela
okolo padesáti států a během té doby vyráběla limitované edice marmelád. Prodávala je v cizích zemích nebo je posílala
do Česka. Sladké džemy připravovala z toho, co jí přišlo pod ruku.
"Vše jsem prodala, neodjížděla jsem s žádnými zásobami, které bych poté prodávala," tvrdí živnostnice. Česko
definitivně opustila loni, kdy koupila v Dolomitech kemp a přesídlila celou rodinu. Za odchodem podle ní vedle krásné
přírody stojí i fakt, že se domek Blanky Milfaitové na Šumavě stal atrakcí pro turisty a starousedlíci si na marmeládovou
podnikatelku nikdy nezvykli. "V Srní se úspěch neodpouští," svěřuje se a obratem dodává, že v Itálii se drobní živnostníci
mezi sebou podporují. "Na Šumavě k nám místní do kavárny nikdy nepřišli," konstatuje.
Italy si Milfaitová na svou stranu dostala i tím, že se naučila péct jejich tyrolský koláč. A to tak dobře, že si pro něj jezdí
kuchaři i 150 kilometrů daleko.
Vstřícnost místních podle ní nahrazuje složité podnikatelské prostředí. "Minusů je v Itálii hodně, třeba velká byrokracie,
hodně věcí je na dlouhé lokte, podnikat u nás je jednodušší," srovnává Itálii s Českou republikou. S úřady se ale
nakonec prý vždy domluvila, protože Italové chtějí, aby se lidé v těžkém kraji živili sami.
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Zpoplatněné igelitové tašky splnily účel. Na mořském dně je jich téměř o třetinu
méně
LONDÝN Množství igelitových tašek na dně moří mezi Evropou a Velkou Británií se zmenšilo po zavedení povinného
poplatku. Studie publikovaná v odborném časopise Science of the Total Environment ukazuje, že počet tašek v mořích
klesl o 30 procent. Poplatek za igelitky, který zavedla řada evropských států, tak podle studie funguje.
Vědci, kteří vypracovali studii, zkoumali míru znečištění od roku 2010. Zaměřili se na velkou oblast od Norska a Německa
přes sever Francii až po západ Irska. Autoři studie zjistili, že se množství plastových tašek snížilo o 30 procent. „Pokud
budeme společně všichni pracovat na zlepšení životního prostředí, můžeme udělat změny. Mnoho lidí situaci považuje
za beznadějnou. Ale nesmíme se ještě vzdávat,” řekl pro The Guardian jeden z autorů studie Thomas Maes.
Spotřeba plastových tašek po zpoplatnění klesla
Odborníci zaznamenali, že lidé ve Velké Británii po zpoplatnění tašek razantně omezili jejich použití. V současnosti si
zákazníci v obchodech berou až o 85 procent igelitek méně. Průměrná spotřeba tak klesla ze 140 na 25 kusů za rok.
Irsko a Dánsko zavedly placené igelitové tašky jako první dvě země už v roce 2003. Následovaly další evropské státy.
Anglie byla posledním státem Spojeného království, který přestal dávat igelitky zdarma. Připojila se v roce 2015. V
České republice přišla povinnost zpoplatnit všechny plastové tašky až v letošním roce.
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Prasata z malochovů. O život kvůli moru přišla možná zbytečně
Veterináři už přes devět měsíců na Zlínsku bojují s africkým morem prasat. Nemoc se jim daří udržet v nevelké oblasti,
v níž dosud zahubila 220 divočáků. „Nikde se nepodařilo udržet africký mor prasat v tak malé oblasti a po tak dlouhou
dobu jako u nás,“ pochvaluje si mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.
Jeho nadšení nesdílejí někteří zemědělci. Vadí jim třeba, že veterináři ve snaze zabránit šíření nebezpečné nákazy
nechali před necelým měsícem chovatele v zamořené oblasti porazit všechna prasata v domácích chovech. Například
podle prezidenta Agrární komory Zdeňka Jandejska to nebylo nutné, prasata uzavřená v chlívcích podle něj nemoc dále
nerozšíří.
JEN NEMOCNÉ KUSY
„Mělo by se regulovat jen to, co je přemnožené. To může tu nemoc přenést ve větší intenzitě,“ myslí si Jandejsek.
Vybíjení domácích malochovů však podle něj bylo zbytečné. „Podle mě by se to vybíjet nemělo, pokud se v chovu
neprokáže jeden kus, který je nemocný,“ konstatoval.
Dokonce o možných nekalých úmyslech mluví v souvislosti s povinným vybitím prasat soukromý zemědělec František
Havlát, který stav českého zemědělství a přístup vlád dlouhodobě kritizuje. „Donutili malochovatele pozabíjet chovy a
následně dva roky nesmějí chovat žádná prasata,“ řekl Deníku Havlát na adresu úřadů. „Není přece cíl, abychom sem
dováželi zmražené maso ze zahraničí, ve kterém je chemie,“ posteskl si Havlát.
Názor, že šlo o snahu zlikvidovat domácí chov prasat, mluvčí veterinářů Vorlíček odmítá. Porážky se podle něj týkaly
pouze desítek zvířat v domácích chovech na malém území . Šlo asi o 45 zvířat. „Tyto chovy nelze považovat za
konkurenci jakýchkoli komerčních velkochovů,“ sdělil Vorlíček.
Zemědělcům vadí i způsob, kterým se veterináři snaží nákazu v zamořené oblasti zadržet a zlikvidovat. Použili k tomu
elektrické a pachové ohradníky. Podle Havláta však měli celou oblast oplotit a plot zakopat několik desítek centimetrů
do země.
JINAK TO NEŠLO
Takové řešení však podle Vorlíčka nebylo možné, neboť jde o obydlenou oblast se zástavbou protkanou komunikacemi.
„Kdyby byla nákaza například ve vojenském újezdu nebo odlehlé oblasti, dalo by se o uvedeném opatření uvažovat,“
připustil. Běžný plot by však divočáky, kteří mohou vážit přes metrák, zřejmě nezastavil, musel by se obzvlášť vyztužit.
„Stranou také nechávám otázku finančních nákladů takového plotu,“ konstatoval Vorlíček.
Prezident Agrární komory Jandejsek veterinářům ale vytýká, že se do nakažené oblasti mohla dostat zdravá zvířata
z okolí. Podle jeho názoru měli proto použít například dřevěné ohrady. „Samozřejmě, že Státní veterinární správa si
bude jako každá liška chválit svůj ohon, ale já myslím, že to mělo být úplně jinak,“ dodal.
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Inflace v Česku zpomaluje. Jogurty zdražují více než vejce, spočítali statistici
Na celkové zdražování měly v březnu největší vliv ceny v oblasti bydlení, naopak ke zpomalení růstu došlo u u potravin
a nealkoholických nápojů.
Praha - Spotřebitelské ceny v březnu vzrostly o 1,7 procenta oproti stejnému období předchozího roku. To je o 0,1
procentního bodu méně než v únoru. Informoval o tom Český statistický úřad. Na zvyšování cenové hladiny měly v
březnu největší vliv ceny v oblasti bydlení, naopak ke zpomalení růstu došlo u u potravin a nealkoholických nápojů.
Meziroční změny cen vybraných položek
jogurty

17,1 %

vejce

14,4 %

margarín a ostatní rostlinné tuky

13,5 %

máslo

8%

mouka

7,8 %

ovoce

4,4 %

pojištění

4,4 %

výrobky a služby pro osobní péči

3,1 %

maso

3%

stravovací služby

3,6 %

tabákové výrobky

2,9 %

elektřina

2,8 %

nájemné z bytu

2,4 %

vodné

1,9 %

ubytovací služby

1,6 %

stočné

1,2 %

zemní plyn

- 0,8 %

nealkoholické nápoje

- 1,1 %

oděvy

- 1,5 %

telefonní a faxové služby

- 2,1 %

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru
předchozích 12 měsíců dosáhla v březnu 2,3 procenta. V meziměsíčním srovnání, tedy letošní březen oproti letošnímu
únoru, klesly spotřebitelské ceny o 0,1 procenta. "Inflace nyní klesá především proto, že se výrazně zpomalil růst cen
potravin. Řada potravin dokonce v posledních několika měsících výrazně zlevnila," vysvětluje analytik ČSOB Petr Dufek.
"Hlavním inflačním faktorem už nejsou potraviny, podle očekávání je v letošním roce v této pozici nahradilo bydlení. Za
bydlení si domácnosti meziročně připlácejí v průměru 2,3 procenta, zejména v důsledku zvýšeného nájemného a
dražších energií. Přesto je růst nákladů na bydlení s ohledem na vývoj na realitním trhu ještě docela umírněný," uvádí
Dufek. "Jedná se o páté zpomalení v řadě poté, co se inflace v říjnu dostala na své cyklické maximum (2,9
procenta)," uvádí analytik Raiffeisenbank František Táborský.
"Očekáváme, že se míra inflace v nejbližších měsících vrátí nad dvouprocentní úroveň. Tempo růstu mezd dosáhne
podle našich odhadů v tomto roce vrcholu a podpoří tak další růst spotřeby domácností. Pro rok 2018 odhadujeme
průměrnou míru inflace 2,6 procenta," dodává Táborský.
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Češi řekli, podle čeho si vybírají prodejnu. Slevová spirála zpomaluje, roste důraz na
kvalitu
Pětina lidí si vybírá prodejnu podle kvality nabízených výrobků. Je to dvakrát víc než před pěti lety. Akční zboží a nízká
hladina cen však v hodnotovém žebříčku stále zůstávají výš. Praha - Češi pomalu mění styl svého nakupování. Přestože
shánění akčního zboží je pro ně stále jednou z nejtypičtějších nákupních zvyklostí, postupně se vynořují i jiné hodnotové
rysy.
Roste například důraz na kvalitu, čerstvost potravin i jejich původ. Nákupní košík je dražší a je v něm více čerstvých a
chlazených potravin než dříve. Mladší ročníky si častěji kupují něco malého na cestu, než aby jezdili na velké nákupy.
Ukázal to průzkum nákupního chování Čechů v roce 2017, který pro Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR uskutečnila
agentura GfK. Změny chování podporuje fakt, že se Čechům díky růstu ekonomiky daří a dívají se optimisticky do
budoucnosti.
V roce 2013 se podle průzkumu dívali na budoucnost tři ze čtyř Čechů pesimisticky a jen 16 procent optimisticky. Loni
už mělo temné myšlenky necelých 40 procent lidí, zatímco téměř polovina jich naopak viděla budoucnost příznivě.
"Zákazníci jsou optimističtější, a tím pádem se nebojí více utrácet. S tím souvisí i spotřebitelská důvěra, která dosahuje
historického maxima. Hodnoty pro Českou republiku jsou aktuálně vyšší, než je průměr Evropské unie, a dokonce i
Německa," říká Ladislav Csengeri z výzkumné agentury GfK. Výdaje domácností za takzvané rychloobrátkové zboží
(hlavně potraviny, nápoje nebo drogistické zboží) vzrostly meziročně o pět procent, zejména díky inflaci. Hodnota
průměrného nákupního košíku i díky tomu stoupla o třináct korun na 241 korun.
Mění se i složení průměrného košíku Jeho největší část představují výdaje za čerstvé a chlazené zboží, které meziročně
posílily o procentní bod. Naopak výrobků pro domácí a osobní péči je v košíku méně než dříve. Mírně roste i podíl
privátních značek řetězců - v roce 2016 jejich podíl činil 20,7 procenta, loni to bylo 21,2 procenta. Přesto má Česká
republika stále nižší podíl privátních značek než okolní státy s výjimkou Polska.
Češi už tolik zboží nenakupují v promo akcích - slevová spirála tedy ubírá na intenzitě, i když zatím jen pozvolně.
Zatímco předloni rodiny zaplatily 46,7 procenta výdajů na rychloobrátkové zboží v promočních akcích, loni to bylo už

jen 46 procent. Podle průzkumu roste počet lidí, kteří si vybírají prodejnu podle kvality nabízeného zboží. "Kvalita
potravin, jejich čerstvost a příjemný a pohodlný nákup mají stále větší význam. Koncem roku 2017 si už 20 procent
zákazníků vybíralo prodejnu potravin podle kvality výrobků - dvakrát víc než před pěti lety," říká Zdeněk Skála z GfK.
Nejdůležitější je však pro Čechy blízkost prodejny a dále složení nabízených výrobků. Primární je pro ně hlavně to, aby
v obchodě našli, co potřebují - nejde tedy nutně o co nejpestřejší sortiment. Na třetím místě jsou pak nabídka akčního
zboží a výše nastavených cen. Kvalita a čerstvost jsou v žebříčku rozhodování až na pátém místě.
S rostoucím důrazem na kvalitu se podle Skály mění i role "českého původu" potravin - ten je důležitý již téměř pro dvě
třetiny vysokoškoláků. Mladší lidé mění své nákupní chování i díky změnám v životním stylu. Stále běžnější je jídlo po
cestě jako občerstvení, v zaměstnání a podobně. Tomu odpovídá i vyšší podíl nákupů, které jsou zaměřené na
konzumaci mimo domov - mezi mileniály dělá takové nákupy přes polovinu lidí.
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Jde příkladem? Supermarket Iceland omezí prodej palmového oleje
Britský potravinový řetězec Iceland přestane prodávat do konce tohoto roku výrobky s palmovým olejem. Ne však
všechny, pouze své privátní produkty, které tvoří asi polovinu zboží s touto surovinou. Z regálů tak zmizí některé
oblíbené sušenky, ale také mýdlo. Důvodem je drancování tropických deštných lesů kvůli pěstování palmy olejné,
zejména v jihovýchodní Asii. Řetězec uvedl, že jej k tomu dovedla kampaň Greenpeace. Podle šéfa řetězce Richarda
Walkera „nic jako dlouhodobě udržitelný palmový olej neexistuje“.
„Certifikovaný udržitelný palmový olej deforestraci nijak neomezuje ani nereguluje vznik nových plantáží. Dokud
palmový olej nezabrání odlesňování, říkáme mu ne,“ uvedl pro BBC. Podle něj bude mít řetězec vyšší náklady, zákazníci
je ale nepocítí. Palmový olej se vyrábí z palmy olejné, která pochází ze západní a jihozápadní Afriky. Koncem 19. století
byla přivezena do Malajsie a Indonésie, kde se rychle rozšířila. Přirozeně roste v tropickém lese, ale pěstuje se hojně
na plantážích. Vylesňování komplikuje život také obyvatelům Indonésie. Například na podzim 2015 se vypalování
vymklo producentům palem z rukou, a zemi tak zastihla vlna silných požárů, při kterých více než půl milionu Indonésanů
mělo vážné dýchací problémy. Ekologové tehdy hovořili o katastrofě.
V některých oblastech, kde tropický prales díky pěstování palmy olejné zcela zanikl, zmizely i některé ohrožené druhy
zvířat, jako například orangutani. Palmový olej se pak nachází v řadě potravin i v hygienických potřebách – sušenkách,
pizze, ale i šamponu či mýdle.
Navzdory masivní kampani proti palmovému oleji v posledních letech, podle výzkumu provedeného v Británii třetina lidí
neví, co to palmový olej je. V průzkumu také 85 procent lidí uvedlo, že není obsažen v potravinách. Řetězec Iceland již
dříve například omezil prodej igelitových tašek. Zcela skoncovat by s nimi chtěl do roku 2023.
Firma funguje od roku 1970 a specializuje se na mražené zboží. V Británii má přes 860 prodejen. V zahraničí působí ve
30 zemích a v roce 2011 vstoupila na český trh, kde má šest prodejen.
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Varování Svazu obchodu: zavedení povinné marže na potraviny zdraží jídlo
Případné zavedení povinné výše marží v obchodních řetězcích či omezení slevových akcí, o kterých dříve hovořil ministr
zemědělství v demisi Jiří Milek (za ANO), by vedlo ke zdražení potravin, omezení jejich dostupnosti a omezení
sortimentu. Na tiskové konferenci to uvedla prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Marta Nováková.
"K čemu to může vést? Na to dokáže odpovědět i prvňák. Že to povede ke zvýšení cen potravin. O tom tedy naši politici
nehovoří a v okamžiku kdy to nastane tak budou říkat, že za to můžou obchodní řetězce," řekla Nováková. Milek hovořil
o možném zavádění povinné výše minimální marže už na konci února. Společně s tím zmínil i možnost zavedení
povinného minimálního objemu českého zboží na pultech řetězců, jako to v minulosti zavedlo Rumunsko. Cílem zavedení
minimální marže by bylo omezení slevových akcí, aby řetězce nemohly prodávat potraviny za nižší než výrobní
zemědělské, potažmo potravinářské ceny. Nováková také odmítla tvrzení ministra zemědělství, že obchodníci mají marži
u másla ve výši 60 až 80 procent. Nedávné šetření ministerstva financí podle ní prokázalo, že obchodní řetězce mají na
másle průměrnou marži sedm procent.
Český potravinářský sektor je podle Novákové i přes všechny dotace hluboce neefektivní. Produktivita práce ve
zpracovatelském sektoru v oblasti potravin výrazně zaostává za průměrem Evropské unie. Nováková to uvedla s
odkazem na údaje Ústavu pro zemědělské informace. "Jestli si myslí, že obchodníci budou všemi možnými způsoby, ke
kterým jsou přinuceny regulacemi, dotovat neefektivitu potravinářské výroby, tak já myslím, že to jednou skončí,"

uvedla prezidentka. V minulosti se již diskuse o minimálních maržích nebo povinných českých potravinách vedla.
Miroslav Toman, který nyní vede Potravinářskou komoru ČR, bývalou vládu před rokem a půl vyzval, aby zavedla změny,
na základě kterých by na pultech řetězců musely být dvě třetiny až 80 procent zboží z Česka. Podle tehdejšího ministra
zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) bylo 80 procent nadsazených, chtěl však situaci v řetězcích zanalyzovat.
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Řádné placení a konec „regálného“. EK si posvítí na nekalé praktiky řetězců
Evropská komise chce omezit nekalé praktiky, kterými velké obchodní řetězce tlačí na dodavatele potravinářských
výrobků, jako je praxe vracení neprodaného zboží nebo „regálné“. Mezi členskými státy, které podobný návrh po komisi
žádaly už před několika lety, patří i Česká republika.
Návrh příslušné směrnice by měla unijní exekutiva přijmout tento týden, představit jej má komisař pro zemědělství a
rozvoj venkova Phil Hogan ve čtvrtek. Mezi opatřeními, která návrh budoucí směrnice předpokládá, je třeba to, že
řetězce mají dodavatelům zboží, které rychle podléhá zkáze, platit do třiceti dní od dodávky či vystavení faktury. Skončit
má praxe objednávek zboží rušených na poslední chvíli či jednostranných či zpětně platných změn obchodních
podmínek, třeba pokud se týká frekvence dodávek, jejich velikosti či požadované kvality nebo cen dodávaných potravin.
Pokud se řetězce s dodavateli výslovně nedohodnou jinak, měla by podle komise skončit i praxe vracení neprodaného
zboží, poplatků placených řetězcům z dodaných potravin, tedy takzvané „regálné“, či vůbec za jejich skladování.
Každá členská země EU má také ustavit svůj vlastní národní orgán, který bude na dodržování pravidel dohlížet, plyne z
návrhu. Po vzniku podobné legislativy volaly členské země, včetně Česka, už v roce 2016. Připomínaly, že nespravedlivé
obchodní praktiky už na národní úrovni řeší dvacet z nich.
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Stále více malých českých prodejen končí. Kvůli supermarketům
Trend zanikání malých, především venkovských prodejen nabírá v Česku na obrátkách. V minulém roce skončilo celkem
1082 obchodů o rozloze do 400 m², potvrdila Asociace českého tradičního obchodu (AČTO). Z toho dokonce
759 nejmenších prodejen do 50 m², což je téměř dvojnásobek oproti roku 2016. Zcela opačně jsou na tom velké
prodejny nad 400 m². Počet supermarketů se neustále zvyšuje. V loňském roce posílily o 39 maloobchodních jednotek.
Přitom s otevřením každého supermarketu, byť ho v dané lokalitě ani není zapotřebí, dojde k zásadnímu ohrožení
existence ryze českých prodejen v okruhu i dvaceti kilometrů. „A přesto tento neblahý stav nikdo neřeší anebo jej pod
tlakem situace řeší velmi liknavě. Zatímco občanská vybavenost venkova, ale i malých měst zmírá a řada lidí na venkově
nemá kde nakoupit, pokračují zahraniční řetězce v neřízené a bezohledné expanzi,“ varuje Zdeněk Juračka, předseda
AČTO, která zastupuje na sedm tisíc českých nezávislých prodejen.

Podle AČTO trend zanikání malých prodejen neustále zrychluje tempo. Od roku 2017 ukončilo činnost 3923 prodejen
o velikosti do 400 m², zatímco nad tuto hranici vzniklo 236 super a hypermarketů po celé České republice. A stále
vznikají nové. „Jako příklad lze uvést dvanácti tisícovou východočeskou Jaroměř, kde nedaleko od sebe stojí hned pět
velkých prodejen zahraničních řetězců. Dopad na menší prodejny v okolí, v kombinaci s nekalými praktikami, např.
hojným využíváním podhodnocování cen v letákových akcích, tzv. podnákupních cen, je zřejmý,“ uvádí AČTO.
Ta proto navrhuje definovat za jasných podmínek provozování obchodu v nejmenších obcích jako službu ve veřejném
zájmu a systém podpory venkovských prodejen. Druhou možnost, jak rychle a efektivně pomoci zachovat občanskou

vybavenost venkova, vidí AČTO v navýšení rozpočtu obcí v rámci rozpočtového určení daní. V obou případech by
rozhodující slovo při hledání finálního řešení a systému realizace případné podpory měla mít obec.
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Tesco se stabilizovalo. Firma zvýšila v uplynulém roce provozní zisk
Největší britská maloobchodní společnost Tesco v uplynulém finančním roce zvýšila provozní zisk o 28 procent na 1,64
miliardy liber (47,8 miliardy korun). Oznámila to firma, která působí i v České republice. Výsledek překonal
vnitropodnikovou prognózu, podle které měl celoroční zisk dosáhnout minimálně 1,575 miliardy liber. Tržby společnosti
ve finančním roce, který skončil 24. února, vzrostly o více než dvě procenta na 51 miliard liber (1,5 bilionu korun).
Výsledky podle analytiků podtrhují proces zotavování firmy pod vedením generálního ředitele Daveho Lewise. Ten se
postavil do čela Teska v září 2014 s úkolem dosáhnout obratu v hospodaření podniku, který se dostal pod tlak kvůli
změně v nákupních zvyklostech zákazníků, konkurenci ze strany německých diskontních řetězců Aldi a Lidl a rozsáhlému
účetnímu skandálu.
Lewisovi se podařilo Tesco stabilizovat a následně obnovit jeho růst. Zaměřil se na posílení cenové
konkurenceschopnosti, změny v sortimentu a zlepšení zákaznických služeb i vztahů s dodavateli. V České republice
působí společnost Tesco od roku 1996. V současnosti zde provozuje kolem 200 obchodů.
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Slevy už tolik netáhnou, Češi jdou po kvalitě
Češi mění s rychlým ekonomickým růstem země zvyklosti v nakupování. V posledních dvou letech začali omezovat
nákupy ve slevách. Uvedli to zástupci společnosti GfK a Svazu obchodu a cestovního ruchu. I tak ale podíl nakupování
v akcích u domácností stále činí téměř polovinu.
Po dlouhodobém růstu se podíl výdajů za potraviny a drogerii ve slevových akcích snížil loni na 46 procent, když o rok
dřív dosahoval 46,9 procenta. Klesá také počet lidí, kteří upřednostňují nejlevnější zboží.
„Zlepšující se ekonomická situace a rostoucí důvěra spotřebitelů ovlivňují i jejich nákupní rozhodnutí. Stále větší význam
má kvalita potravin, jejich čerstvost a příjemný a pohodlný nákup. Koncem loňského roku si už 20 procent zákazníků
vybíralo prodejnu potravin podle kvality výrobků – dvakrát víc než o pět let dříve,“ uvedl Zdeněk Skála z GfK.
Výdaje domácností za rychloobrátkové zboží vzrostly v meziročním srovnání o pět procent. „Na tento vývoj má částečný
vliv i inflace. Největší část nákupního koše představují výdaje za čerstvé a chlazené zboží. Podíl této kategorie posiluje
kvůli vyšší průměrné ceně,“ dodal Ladislav Csengeri z GfK.
Rostou výdaje v supermarketech a diskontech
Nejvyšší část výdajů domácnosti utrácejí v hypermarketech, loni to bylo 32,1 procenta. Dlouhodobě rostou výdaje v
diskontních prodejnách a supermarketech, a to na úkor malých prodejen. V diskontech nakupuje 20,1 procenta lidí,
supermarkety preferuje 16,8 procenta a malé prodejny 17,3 procenta.
Poslední dva roky mírně klesá v Česku i průměrná frekvence nákupů. Loni jejich počet činil 337, což je o dva provedené
nákupy méně v porovnání s rokem 2016. Naopak stouply výdaje na jeden nákup na 241 korun oproti předloňským 228
korunám.
Výdaje domácností zejména za potraviny, nápoje nebo drogerii se tak meziročně navýšily o pět procent. Rozdíl je ale
hlavně mezi městy a venkovem. Z některých malých obcí totiž i kvůli ztrátovosti prodejny vymizely. „Úbytek je způsoben
především neefektivitou prodejen. Chybí podnikatelská infrastruktura,“ říká prezidentka Svazu obchodu a cestovního
ruchu Marta Nováková. Zrušené obchody některé obce nahrazují pojízdnými prodejnami.
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Dvojí kvalitu potravin zakážeme, navrhuje Evropská komise. Výrobcům mají hrozit
velké pokuty
Na prodej stejně vypadajících, ale méně kvalitních výrobků, si vedle České republiky stěžovaly i další nové členské země
ze střední a východní Evropy. Brusel - Evropská komise vyhověla novějším členským zemím ze střední a východní části
Evropské unie, které už dlouho volaly po zákazu dvojí kvality potravin.

Komisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitele Věra Jourová představila návrh změn ve směrnici o nekalých
obchodních praktikách. Ta má nově jednoznačně uvádět, že je nezákonné prodávat v různých zemích EU identicky
vyhlížející produkty, ovšem s výrazně odlišným složením.
Změna je součástí širších úprav spotřebitelských pravidel v EU, které dnes komise navrhla a o kterých nyní budou
jednat členské země EU a Evropský parlament. Vše by mělo být projednáno a schváleno ještě před volbami do
europarlamentu na jaře 2019. Pak budou mít členské země určitou dobu na to, aby nová pravidla převedly do svého
národního zákonodárství.
Na praxi, kdy firmy v zemích ve střední a východní části EU prodávají stejně vypadající, ale méně kvalitní zejména
potravinářské či drogistické výrobky, Česká republika i další státy upozorňovaly a stěžovaly si několik let. Dlouhou dobu
marně. Až v prosinci 2016 se členské země společně obrátily na Evropskou komisi, aby věc řešila prostřednictvím úpravy
unijního práva. Loni v září pak označil podobnou praxi za nepřípustnou v projevu před europarlamentem předseda
Evropské komise Jean-Claude Juncker.
Komise v loňském roce doporučovala státům situaci řešit hlavně důsledným vymáháním už existujících pravidel. Nyní
se ale snaží dát úřadům v členských zemích jednoznačný nástroj k rozhodování, zda firma prodejem různě kvalitních
výrobků v různých zemích zákony porušuje, anebo ne.
Součástí dnešních návrhů jsou i pokuty za porušování unijního spotřebitelského práva. V případě poškozování
spotřebitelů napříč EU ve velkém rozsahu mohou tyto pokuty představovat až čtyři procenta z ročního obratu firmy v
každé ze zasažených zemí.
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Malé prodejny zanikají rychleji než dřív, za rok jich skončil tisíc. Velkých naopak
přibývá
Loni zaniklo 759 nejmenších obchodů o prodejní ploše do 50 metrů čtverečních, zatímco v roce 2016 to bylo jen 396
prodejen. Praha - Loni ukončilo činnost v malých obcích 1082 venkovských prodejen. Trend zanikání malých obchodů
tak zrychlil tempo. Informovala o tom Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) s odkazem na výsledky šetření
společnosti AC Nielsen.
Loni zaniklo 759 nejmenších obchodů o prodejní ploše do 50 metrů čtverečních. V roce 2016 přitom v této kategorii
ukončilo činnost 396 prodejen, tedy zhruba polovina. Naopak velké prodejny o ploše nad 400 čtverečních posílily o 39
maloobchodních jednotek. "Je tedy patrné, že zatímco nejmenší venkovské obchody zanikají, rostou nové
supermarkety," uvedl předseda asociace Zdeněk Juračka.
Za posledních deset let zaniklo v ČR 3923 prodejen o velikosti do 400 čtverečních. Naopak vyrostlo 236 supermarketů
a hypermarketů. "Před tímto stavem varujeme už řadu let. S otevřením každého supermarketu, byť ho v dané lokalitě
ani není zapotřebí, dojde k zásadnímu ohrožení existence ryze českých prodejen v okruhu i dvaceti kilometrů," dodal
Juračka.
Vývoj počtu prodejen s potravinami a smíšeným zbožím:
rok 2007

rok 2016

rok 2017

Prodejny do 50 m

9 387

6 223

5 464

Prodejny do 400 m2

16 278

13 437

12 355

1 435

1 632

1 671

2

2

Prodejny nad 400 m

Mezi další nejpalčivější problémy ohrožující existenci malých obchodů asociace označuje i opakované navyšování
minimální mzdy bez dalších ekonomických změn. Nejvyšší část výdajů domácnosti utrácejí v hypermarketech, loni to
bylo 32,1 procenta. Dlouhodobě rostou výdaje v diskontních prodejnách a supermarketech, a to na úkor malých
prodejen. V diskontech nakupuje 20,1 procenta lidí, supermarkety preferuje 16,8 procenta a malé prodejny 17,3
procenta, vyplývá z údajů společnosti GfK.
Minulá vláda loni v červnu schválila plány na podporu obslužnosti venkova, pomoci by mohl prodej potravin v
partnerských pobočkách pošty nebo lepší internet. Prodej potravin v malých obcích by se pak mohl podle tehdejšího
návrhu ministerstva zemědělství označit za veřejnou službu, která by měla nárok na veřejnou podporu.
Otázkou však nyní je, jak se k plánu postaví nová vláda. Podle původního návrhu ministerstva by za splnění některých
podmínek bylo možné označit zajištění potravinové obslužnosti v obcích pod 1000 obyvatel za veřejnou službu.
11.4.2018
Autor: ČTK, ekonomika
Zdroj: aktuálně.cz

V Česku krachují malé prodejny, loni jich skončilo přes tisíc
PRAHA Loni ukončilo činnost v malých obcích 1082 venkovských prodejen. Trend zanikání malých obchodů tak zrychlil
tempo. Informovala o tom Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) s odkazem na výsledky šetření společnosti AC
Nielsen. Loni tak zaniklo 759 nejmenších obchodů o prodejní ploše do 50 metrů čtverečních. V roce 2016 přitom v této
kategorii ukončilo činnost 396 prodejen, tedy zhruba polovina. Naopak velké prodejny o ploše nad 400 čtverečních
posílily o 39 maloobchodních jednotek. „Je tedy patrné, že zatímco nejmenší venkovské obchody zanikají, rostou nové
supermarkety,“ uvedl předseda asociace Zdeněk Juračka.
Za posledních deset let zaniklo v ČR 3923 prodejen o velikosti do 400 čtverečních. Naopak vyrostlo 236 supermarketů
a hypermarketů. „Před tímto stavem varujeme už řadu let. S otevřením každého supermarketu, byť ho v dané lokalitě
ani není zapotřebí, dojde k zásadnímu ohrožení existence ryze českých prodejen v okruhu i dvaceti kilometrů,“ dodal
Juračka. Mezi další nejpalčivější problémy ohrožující existenci malých obchodů asociace označuje i opakované
navyšování minimální mzdy bez dalších ekonomických změn.
Češi chodí do hypermarketů
Nejvyšší část výdajů domácnosti utrácejí v hypermarketech, loni to bylo 32,1 procenta. Dlouhodobě rostou výdaje v
diskontních prodejnách a supermarketech, a to na úkor malých prodejen. V diskontech nakupuje 20,1 procenta lidí,
supermarkety preferuje 16,8 procenta a malé prodejny 17,3 procenta, vyplývá z údajů společnosti GfK.
Minulá vláda loni v červnu schválila plány na podporu obslužnosti venkova, pomoci by mohl prodej potravin v
partnerských pobočkách pošty nebo lepší internet. Prodej potravin v malých obcích by se pak mohl podle tehdejšího
návrhu ministerstva zemědělství označit za veřejnou službu, která by měla nárok na veřejnou podporu. Otázkou však
nyní je, jak se k plánu postaví nová vláda. Podle původního návrhu ministerstva by za splnění některých podmínek bylo
možné označit zajištění potravinové obslužnosti v obcích pod 1000 obyvatel za veřejnou službu.
11.4.2018
Autor: lidovky.cz
Zdroj: lidovky.cz

Už žádný lančmít pro Čechy jen se separátem. Směrnice zakáže dvojí kvalitu
Evropská komise představila směrnici, která výrobcům zakáže prodávat na různých trzích stejný výrobek v rozdílné
kvalitě a složení. Nemělo by se už stávat, že Čech ve stejné konzervě najde separát, ale Němec maso. Taková praxe
bude nekalou obchodní praktikou.
Problém takzvané dvojí kvality řeší úprava směrnice o nekalých obchodních praktikách, kterou ve středu představila v
Evropské komisi eurokomisařka Věra Jourová. Kritizovaná praxe u potravin a drogistického zboží, kterou potvrdilo
několik testů, však hned nezmizí. Několik let bude nejspíš trvat, než zásady směrnice do svých legislativ přenesou
všechny země Evropské unie.
Přesto Česká republika, Slovensko a další země z bývalého východního bloku stojí na počátku úspěchu. Jde o první
legislativu směrem k dvojí kvalitě zboží. Na šizení spotřebitelů upozorňuje ČR už několik let, zpočátku se však zdálo, že
problém bude pod rozlišovací schopností bruselských úředníků.
Nezákonné bude uvádět na trh v různých zemích EU identicky vyhlížející produkty, ovšem s výrazně odlišným
složením. Součástí dnešních návrhů jsou i pokuty za porušování unijního spotřebitelského práva. V případě poškozování
spotřebitelů napříč EU ve velkém rozsahu mohou tyto pokuty představovat až čtyři procenta z ročního obratu firmy v
každé ze zasažených zemí.
Několik testů v minulých letech prokázalo, že Češi, ale i Slováci jsou šizeni na kvalitě nejen potravin, ale i drogerie.
Nakupují třeba lančmít s drůbežím separátem namísto vepřového masa, pizzu s náhražkou sýra a jiným salámem nebo
prací prášek s nižším obsahem aktivních látek než v Německu či Rakousku. Testy srovnávaly zboží nakupované v
obchodních řetězcích od stejných výrobců, které by si spotřebitelé mohli vizuálně zaměnit.
Vše by mělo být projednáno a schváleno ještě před volbami do europarlamentu na jaře 2019. Pak budou mít členské
země určitou dobu na to, aby nová pravidla převedly do svého národního zákonodárství.
11.4.2018
Autor: fih
Zdroj: idnes.cz

Kaufland na pranýři. Zákazníci si stěžují na chybějící zboží i dlouhé fronty
Kaufland prožívá těžké období. Na jedné straně se snaží otočit vnímání lidí, že je „jen levný“, na druhé straně bojuje s
nedostatkem zaměstnanců na prodejnách, což mu odrazuje zákazníky. Lidé si v mnoha obchodech stěžují na chybějící
zboží, zejména to akční, uličky zastavěné paletami a dlouhé, až padesátiminutové fronty u pokladen.

Kaufland udělal od počátku roku několik změn, na které teď doplácí. Některá opatření už odvolal, na jiných trvá.
Německý obchodní řetězec dodavatelům od ledna zakázal, aby zboží do regálů doplňovali prostřednictvím vlastních lidí.
Rozhodnutí odůvodnil tím, že nechce na prodejní ploše „cizí element“, protože pak nemá vše pod kontrolou a vzniká
nepořádek.
Druhé rozhodnutí má stejného jmenovatele. Vedení obchodu rozhodlo, že už nechce brigádníky, ale jen vlastní
zaměstnance. Opět proto, že brigádníci podle mínění obchodu často netuší, jak věci fungují, kam co patří a podobně.
Kolik brigádníků Kaufland má, známo není, jisté však je, že bez nich a doplňovačů placených dodavateli začaly mít
minimálně některé prodejny problémy. Kaufland se podle finančního šéfa Jana Stupky snažil brigádníky přesvědčit, aby
přešli na zaměstnanecký poměr. A jak přiznává, všichni na to nepřistoupili. Kolik jich to vzalo, odpovědět nechce.
Z extrému do extrému
Podle lidí z oboru Kaufland požadoval, aby brigádníci přistoupili alespoň na poloviční úvazek, tedy osmdesát hodin
měsíčně. Brigádníci se však často rekrutují z řad studentů, kteří mají povinnosti ve škole, takže větší úvazek a pravidelný
režim jim nevyhovuje. Hlavně v Praze jde také o důchodce, kteří pracují přes zimu a na jaro vyjedou na chalupu
a s prací končí.
Tím, že Kaufland už nechtěl brigádníky a nových zaměstnanců nenabral tolik, kolik by bylo potřeba, prodejny začaly
cítit problém. Už před Velikonocemi proto řetězec ustoupil a brigádníky začal opět přijímat. „Jde to z extrému do
extrému, nejdříve nechtěli nikoho, teď berou všechno,“ uvedl tehdy dobře informovaný zdroj z oboru. Kaufland navíc
začal brát i brigádníky od agentur, zatímco do letoška si je vždy hledal sám.
Podle Stupky ale i teď přijímají brigádníky jen na práce, kde nemohou „nabourat“ jejich systém, jako je třeba práce ve
skladu. Podle lidí z oboru jde profese v obchodě rozdělit třeba na práci na pokladně, kterou navíc kvůli hmotné
odpovědnosti často nikdo nechce, či za obslužným pultem. Ale ten, kdo pracuje na prodejní ploše, dělá vše, od skladu
přes doplňování po přebírání zeleniny. Mezitím se obchody také snaží nabrat další vlastní zaměstnance. Jak na
Facebooku rozhořčeným zákazníkům odpovídá za řetězec Anna, nyní jich hledají dvě stě osmdesát.
Jaký nástupní plat Kaufland nabízí, podle Stupky neřeknou. Dozví se to až ten, kdo projeví bližší zájem. V časech, kdy
Lidl láká do mimopražské prodejny na třicetihodinový úvazek za jednadvacet tisíc korun, je problém lidi sehnat.
Pokud jde o doplňovače dodavatelů, tady si Kaufland trvá na svém a do prodejny je pustit nechce. MF DNES však od
dodavatelů zjistila, že i toto opatření se mírně drolí a externí síly některých dodavatelů se na prodejně mohou neoficiálně
objevit.
Podobně tomu bylo i u Teska, které stejný krok jako Kaufland udělalo před deseti lety a pak z něj pomalu vycouvalo.
Šetření Kauflandu má pragmatický základ. Jeho zisky jsou sice stále pěkné, ale už nerostou jako dříve. Za poslední
známý rok končící loňským únorem poklesl Kauflandu zisk o pět procent na necelé dvě miliardy – a slabší byl i vývoj
tržeb.
I Kaufland chce být čerstvý
Celé výše popsané cvičení se odehrává v době, kdy Kaufland změnil komunikační strategii a na místo „Z lásky k Česku“
se posunul k reklamě „Čerstvý jako nikdy“. Jako svou tvář si vybral známého kuchaře a nekompromisního „stírače“
nekvalitní práce restaurací Zdeňka Pohlreicha. Ten připravil s moderátorkou Lucií Křížkovou, která má působit hlavně
na matky s dětmi, na sto padesát reklamních spotů, které postupně půjdou do éteru. Ty, které se už na obrazovce
objevily, se zaměřovaly na to, že Kaufland nabízí velkou šíři sortimentu a sežene se tam všechno.
Podle lidí z byznysu se Kaufland snaží vydat na cestu podobnou Lidlu, který byl zpočátku také jenom levný, ale postupně
se mu podařilo pootočit vnímání lidí k tomu, že je i kvalitní.
Kaufland má novou řadu výrobků pod vlastní značkou Exquisite, podobně jako mají ostatní řetězce Tesco Finest, Albert
Excellent, Globus Gold. Otázka je, nakolik se mu kampaní podaří vnímání zákazníků ovlivnit. Většina si totiž Kaufland
spojuje s akčním zbožím, což na lákání nových zákazníků nestačí.
Podle marketingových odborníků jde o běh na dlouho trať a je to spíše otázka let než měsíců. Obchodník však musí
dodržovat soulad mezi tím, co slibuje, a tím, co je reálně v prodejnách.
11.4.2018
Autor: Martina Patočková
Zdroj: idnes.cz

Konec dvojí kvalitě potravin se blíží. Evropská komise návrh posvětila
Evropská komise (EK) dnes přijala balíček legislativních úprav, které zakazují dvojí kvalitu potravin. Vyhověla tak žádosti
zemím střední a východní části Evropské unie. Návrh dnes přednesla komisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitele
Věra Jourová. Směrnice o nekalých obchodních praktikách tak bude nově jednoznačně říkat, že je nezákonné uvádět
na trh viditelně identické výrobky, ale s výrazně jiným složením.
Mám radost, že po skoro třech letech práce, kdy jsem přesvědčoval ministry, radu a komisaře včetně předsedy komise
se podařilo přiblížit k dobrému řešení, že dvojí kvalita bude neferovou obchodní praktikou a podaří se skoncovat s dvojí
kvalitou potravin! A pak, že to nejde! ??

— Marian Jurečka (@MJureka) 11. dubna 2018
“Není správné, aby bylo Česko popelnicí Evropy a naši občané byli bráni jako spotřebitelé druhé kategorie,” uvítal
rozhodnutí EK první místopředseda KDU-ČSL a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. Lidovci o zákazu dvojí kvality
potravin usilovali již dlouhodobě.
Změna je součásti legislativních úprav “New Deal for Consumers“ (Nová dohoda pro spotřebitele), které dnes EK navrhla
a o kterých nyní budou jednat členské země EU a Evropský parlament.
“Návrh Komise řeší požadavek KDU-ČSL a postihne klamavé jednání výrobců. Nový návrh konečně dává členským
státům i jejich občanům nástroj proti těmto praktikám. Věřím, že Evropský parlament návrh směrnice podpoří a urychlí
její projednání tak, abychom ji stihli schválit ještě do konce mandátu,” uvedla v tiskové zprávě europoslankyně za KDUČSL Michaela Šojdrová.
Podle ní jsou opatření EK výsledkem vytrvalého tlaku politiků v tzv. nových členských státech. “Zásadní roli sehrála
iniciativa ministra zemědělství Mariana Jurečky, který opakovaně od roku 2014 požadoval v rámci EU řešit různou kvalitu
potravin stejných značek,” dodala Šojdrová.
“Jsem rád, že se naše úsilí podařilo. O nápravu jsem loni v červenci dopisem žádal předsedu komise a další členy.
Nakonec, o problematice jsem jednal i s naší eurokomisařkou Věrou Jourovou, která dokázala dostat návrh na půdu
Evropské komise,” poděkoval Jurečka.
Rozhodnutí EK uvítala i europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). „Komise konečně vyslyšela požadavky Evropského
parlamentu, který ji opakovaně vyzval k zastavení diskriminace některých skupin spotřebitelů na vnitřním trhu, a po
letech zpochybňování toho, zda dvojí kvalita vůbec existuje, předkládá legislativní návrh. To je první nezbytný krok
proto, abychom se posunuli dál a dozorové orgány měly nástroje, jak neopodstatněné uzpůsobování značkových
výrobků postihovat,“ uvedla.
Vše by mělo bý projednáno ještě před volbami do Evropského parlamentu na jaře 2019. Poté přijde řada na jednotlivé
členské státy, které budou muset upravit své zákony a také zajistit, aby se nová pravidla dodržovala.
11.4.2018
Autor: Lukáš Králíček
Zdroj: deník.cz

Veterináři neobjevili před Velikonocemi u vajec žádné nedostatky
Jak dopadly letošní předvelikonoční kontroly vajec? Lidé, kteří si v Česku užili svátky s touto tradiční pochoutkou, se
obávat nemusejí. Ve druhé polovině března se Státní veterinární správa (SVS) zaměřila na balírny, třídírny a zpracování
vajec i distribuční sklady. V rámci 84 kontrol v celé České republice prošlo rukama inspektorů bezmála osm milionů
vajec. A až na jednu administrativní chybu neodhalily žádné nedostatky.
Mimořádná kontrolní akce „Vejce 2018“ proběhla od 14. do 30. března. Jedním z důvodů posílených kontrol byly
zprávy polských médií o tom, že se v tamějších chovech používá příliš mnoho antibiotik. Během kontroly v Česku se
veterinární inspektoři zaměřili především na správné označování, průvodní doklady a zdravotní nezávadnost vajec.
Kontrolou prošla jak čerstvá vejce třídy „A“ tak i vařená barvená vejce z České republiky i ze zahraničí, uvedla SVS.
„Pozitivní zprávou především pro české spotřebitele je, že kontroly neodhalily žádné závažné problémy, zejména
přítomnost zdraví ohrožujících látek. Kontroly byly zaměřeny na dovážená vejce ze zahraničí, ale rovněž vajíčka domácí
provenience,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád k 84 kontrolám. Během nich byla zjištěná pouze jedna
závada. Jednalo se o nedostatky v dokumentaci, kdy průvodní doklady neobsahovaly všechny požadované údaje.
V několika případech byly také odebrány vzorky z kontrolovaných vajec. Bylo provedeno celkem devět laboratorních
vyšetření zaměřených na přítomnost nepovoleného pesticidu fipronilu a rezidua různých antimikrobiálních látek.
Všechny výsledky vyšetření byly vyhovující.
Nejvíce si SVS posvítilo na Středočeský kraj, kde inspektoři přezkoumali více než 3,2 miliony kusů vajec. Následoval
Olomoucký kraj se třinácti akcemi a více než 1,5 milionu zkontrolovaných vajec. V Praze bylo prověřeno při dvou
kontrolách přes 850 tisíc vajec.
11.4.2018
Autor: redakce
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Problémy vyřešíme, chce to ale čas, říká finanční ředitel Kauflandu

Finanční ředitel Kauflandu Jan Stupka (54) působí v tomto německém obchodním řetězci, kde je
zvykem rozhovory neposkytovat, už jednadvacet let. Nyní poprvé pro MF DNES vysvětluje firemní
kroky, které vedly ke stovkám rozhořčených komentářů do té doby nadšených zákazníků. „Zákazník je
čím dál náročnější,“ říká také v rozhovoru.
d ledna u vás došlo ke změně v doplňování zboží, dodavatelé už nemají možnost posílat na prodejní
plochu své lidi. Proč?
Jelikož chceme zvyšovat efektivitu, tak merchandiseři (lidé, kteří se starají o vizuální stránku prodejny – pozn. red.)
pro nás byli v některých oblastech kontraproduktivní. Například v oblasti dekorativní kosmetiky zůstávají, tam jde o
design. Ale u ostatních výrobků si to nepřejeme. Nejsou to doplňovači, jsou to merchandiseři. My to zboží doplňujeme
sami. Merchandiser chodil jednou za čtrnáct dní, on spíše dohlíží na to, jak vypadá jeho sortiment v regálu.
Teď už tedy merchandiseři placení dodavatelem nemohou chodit?
Oddělení nákupu se s dodavateli dohodlo, že si nepřejeme, aby tam dále chodili. Tam, kde to nedává smysl.
Proč to nedává smysl? Když pomáhají a vás to nic nestojí?
My doplňujeme podle našich systémů a víme přesně, kde to zboží má být. A když si tam pustíte cizí element, tak třeba
vezme cizí krabičku a roztáhne to o jeden regál vedle. To naruší systém.
Ale merchandiseři měli přesné plánogramy, kde co je...
K tomu se nedokážu vyjádřit.
Ke starému stavu se nebudete vracet?
Ne. Takhle to bude, jde jen o to si s dodavateli vše vysvětlit a přesvědčit je, že i bez nich můžeme to zboží správně
prodat.
Nejsou pak výsledkem prázdné regály? Na spoustě prodejen chybí zboží, hlavně když je akce v letáku.
Vaši zaměstnanci nestíhají doplňovat.
Ano, to, co jste řekla, je pravda. Někde nějaký nedostatek je spíše důsledkem toho, že jsme nyní změnili spoustu věcí
najednou. Nesouvisí to určitě s merchandisery. Když přijde jednou za týden, nemá to vliv na díru v regálu. Nicméně
máme třeba nyní více intenzivní reklamu v televizi, rádiu, změnili jsme leták, zákazníci více vnímají akce, což nás těší,
a je větší poptávka po tom zboží. To je jeden aspekt. Druhý je, že jsme se rozhodli stavět na vlastních zaměstnancích,
kmenových, a ne na brigádnících.
Proč nechcete brigádníky?
Zaměstnanci mají větší výhody, nárok až na 25 dnů dovolené, na třináctou mzdu, na příplatky o víkendech, svátcích.
Když odpracují aspoň pět hodin ve směně, mají nárok na 80korunovou stravenku, ze které platíme 55 procent. Mají
nárok na Multisport kartu, prémie. Tohle vše brigádník nemá. Ale ne všichni brigádníci, kteří u nás pracovali, naši
nabídku stát se kmenovým zaměstnancem akceptovali.
Takže teď u vás nejsou žádní brigádníci?
Už opět zaměstnáváme i brigádníky, ale na ty práce, které nemohou tolik ovlivnit náš systém. Jsou to vybrané práce,
brigádníci by u nás měli být déle, aby ten systém poznali. To je stejné jako merchandiseři, máme systém v regálu a
pak přijde brigádník a neví, jak to uložit. Takže máme kampaň na nábor brigádníků. A druhá věc, v personální oblasti
jsme povolili krátkodobé navyšování zkrácených úvazků. Když pracují třeba na pět hodin a chtějí si vydělat více, tak
si mohou zvýšit úvazek, abychom tím vykryli potřebu.
Takže nejdříve jste brigádníky opustili a teď se k nim zase částečně vracíte?
Naše myšlenka byla dobrá, že budeme mít všechny jako zaměstnance, budou spokojení, protože budou mít více peněz
a výhod. Nicméně ne všichni to akceptovali, a proto jsme museli zareagovat a opět je používáme na vykrytí špiček.
Dělali jste i nějakou větší náborovou kampaň, když jste chtěli více lidí do zaměstnaneckého poměru?
Snažíme se je oslovit platem, každý rok pravidelně zvyšujeme. Od června letošního roku chystáme další růst mzdy.
Nejde jen o plat, ale i o všechny benefity, co jsem zmiňoval. Důležitá je i stabilita zaměstnavatele. Více než 20 procent
zaměstnanců je u nás více než deset let, a to i na filiálkách. Máme poměrně vysoký podíl zaměstnanců, asi 70 procent,
co mají plný osmihodinový úvazek, což není v maloobchodě zvykem. Zaměstnanci si mohou sami vybrat úvazek.
Ještě se vrátím k doplňování. Takže myslíte, že tato opatření jako opětovné přijetí brigádníků a
doplňování vlastními zaměstnanci vám vyřeší nynější problémy? Když se dnes podívám na váš
Facebook, tak je tam každý den kolem třiceti naštvaných komentářů...
Máme škálu opatření, ale potřebuje to nějaký čas, než zaberou. Jedno z nich je i lepší výpočet zboží do akce. To je
strašně složitý proces od nákupu přes marketing, oddělení toku zboží po provoz a logistiku a do toho se přidávají vlivy
konkurence a dodavatelé. Jsem přesvědčen, že se to vrátí do normálního stavu. Vím, že máme nějaké odezvy třeba
na sociálních sítích, ale záleží i na konkrétní filiálce. Někde může být problém, někde to jde bez problémů.
Cítili jste výpadky v tržbách, počtu zákazníků kvůli problémům, které nastaly?
S tržbami našich obchodů jsme spokojeni.
Vaše tržby klesly i v posledním zveřejněném finančním roce (končící 28. 2. 2017), zhruba o miliardu. A
to jste otevřeli tři nové prodejny. Čím to bylo dáno?
To nechci komentovat.

Konkurence je stejná, nikdo nepřichází, neodchází, kupní síla roste...
No ale padesát procent zboží se prodá v promocích.
Všichni mluví o tom, že podíl je příliš vysoký, že se to musí změnit, ale začít musí řetězce. Vy s tím
chcete něco dělat?
Tuhle oblast nemám na starosti, to nedokážu říci. Ten podíl na českém trhu je nejvyšší v Evropě. Český zákazník je
takový, vyžaduje promoce, je těžké s tím něco udělat.
Teď se trochu pootáčíte v komunikační strategii, máte reklamu se Zdeňkem Pohlreichem na čerstvost.
Dříve jste zdůrazňovaly hlavně ceny...
Klademe větší důraz na čerstvost, to od nás zákazník chce.
Opravdu to chce i váš zákazník? Vychovali jste si zákazníky zvyklé na velké akce, nízké ceny.
Určitě je Kaufland znám jako vedoucí v oblasti cen, ale chceme, aby zákazník poznal, že máme i jiné kvality. Jde o to
přitáhnout i jinou skupinu zákazníků, kteří kladou důraz na kvalitu, čerstvost. Máme kampaň na rodinné nákupy,
týdenní nákup a k tomu to prostě patří.
Počítáte ještě s další expanzí?
Expanze ještě neskončila. Otevíráme dva až čtyři obchody každý rok. Příští filiálka bude v Kuřimi. Hlavně ale
modernizujeme stávající prodejny. Zákazník je čím dál náročnější. Trend je obslužný pult, přehlednost, rychlejší nákup.
Modernizujeme pět až deset obchodů ročně.
Při modernizaci snižujete regály, rozšiřujete uličky, takže se do prodejny vejde méně zboží?
Děláme vše pro to, aby se nestalo, že se tam vejde méně druhů zboží. Máme vypracovaný systém, že je daného zboží
méně v regálu, ale pak je to náročnější na doplňování.
Nedošlo tedy k zúžení sortimentu?
Ne k zásadnímu. Naopak myslím, že jej budeme rozšiřovat.
12.4.2018
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Instantní kakao tvoří ze tří čtvrtin cukr, pro dítě je i jeden hrnek moc
Instantní kakaa obsahují v průměru 75 procent cukru a jen 21 procent drahého kakaového prášku, upozorňuje
spotřebitelský časopis dTest, který podrobil analýze šestnáct instantních kakaových nápojů. V jednom hrnku je tak
víc cukru, než je doporučená denní dávka pro dítě. Překvapilo také relativně vysoké množství soli.
Na množství kakaa v instantním kakaovém nápoji se nevztahuje žádný pokladní předpis. Je tedy zcela na rozhodnutí
výrobce, kolik této drahé suroviny do práškové směsi dá. Jeho množství ale musí uvést na obalu. Povinné informace
byly uvedeny na všech výrobcích s výjimkou směsi Cola Cao Energy, která množství kakaa nedeklarovala, uvedl dTest.
„Testovali jsme šestnáct vzorků známých i řetězcových značek instantního kakaa. Nejméně kakaa jsme zjistili u nápoje
Tesco Value Cocoa Drink (11,1 procenta), podobně na tom bylo i Caffeteria Mokate Tigo (11,6). Zejména na příkladu
značky Tesco Value se ukázalo, že kde chybí kakao, tam se prosadí cukr,“ říká Hana Hoffmannová, šéfredaktorka
časopisu dTest.
Co do množství byl hlavní surovinou všech testovaných nápojů cukr, jehož obsah tvořil minimálně 60 procent
hmotnosti směsi. Nejčastěji se množství cukru pohybovalo od 70 do 80 procent. Nad 80procentní hranici cukru se
dostaly značky Lidl/Monte Santos Johny Cacao a Tesco Value Cocoa Drink.
Jedna věc je, kolik cukru je v prášku, a druhá, kolik prášku nasypete do hrnku s mlékem. „Výpočtem z nutričních
hodnot a předepsaného dávkování jsme zjistili, kolik cukru dítě vypije v dvousetmililitrovém hrnku výsledného nápoje.
Z tohoto pohledu vznikne nejcukernatější nápoj z výrobku Caffeteria Mokate Tigo. V jednom hrnku vypije konzument
21,6 gramu rozpuštěného cukru, což je víc, než by zdravé pětileté dítě mělo přijmout za celý den,“ poznamenává
Hana Hoffmannová.
Velkou část doporučeného denního množství cukru děti vypijí v hrnku nápojů značek Tesco Value Cocoa Drink (17,6
gramu), Tesco Instantní kakaový nápoj (15,8), Kaufland/ K-Classic Schoko Drink (15,6) a Penny/ Choco’la Chocao
(15,6). V těchto výpočtech bral dTest v úvahu pouze cukr vnesený instantním kakaem. Ve skutečnosti by dítě cukru
vypilo ještě víc, protože samotné mléko by do sklenice přidalo dalších devět gramů mléčného cukru.
Pozor také na obsah soli
Přeslazenost kakaových nápojů vstoupila do hodnocení ještě jednou při ochutnávce. I tam měly některé výrobky
problémy s příliš sladkou chutí. „Díky chemické analýze dvojčat výrobků Nestlé Nesquik jsme si mohli ověřit podezření
na dvojí kvalitu. Ve výrobku určeném pro český trh bylo o trochu více kakaa než v tom určeném pro britský trh. Při
senzorickém hodnocení (barva, vůně, chuť) dopadl lépe i přes horší složení britský výrobek,“ shrnuje Hana
Hoffmannová.

K překvapení mnoha spotřebitelů obsahují instantní kakaové směsi i relativně dost soli. Pouze dostatečnou známku
(čtyřku) si kvůli soli odnesla kakaa Cola Cao, Granko, Tesco Value a britský Nesquik. Obsah soli v nich překračoval
deklarované množství a před nedostatečnou známkou je zachránila úředně stanovená tolerance.
Dobrou zprávou pro konzumenty instantního kakaa je, že v testu na přítomnost nežádoucích látek (minerální oleje
nebo ochratoxin A), neměly testované výrobky problémy.
12.4.2018
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Statistický úřad chce od příštího roku dostávat data přímo ze systémů obchodních
řetězců
V současné době musí jít tazatel do obchodu a tam zjišťovat ceny. Nový systém by umožnil získávat cenu za celý
měsíc i s ohledem na slevy.
Praha - Český statistický úřad (ČSÚ) by mohl od příštího roku získávat údaje o cenách přímo z informačních systémů
velkých obchodních řetězců. V současnosti tato data úřad získává v pilotním provozu od dvou řetězců a do konce roku
bych chtěl ke spolupráci přesvědčit další.
V příštím roce by se pak sběr tzv. scanner dat měl přesunout do rutinní fáze. V rozhovoru s ČTK to řekl předseda ČSÚ
Marek Rojíček. "V principu je hlavním cílem měření cen. Dnes je měříme tradičním způsobem. To znamená, že tazatel
jde do obchodu a tam zjišťuje ceny. Scanner data nám umožní zjistit průměrnou cenu, tedy cenu za celý měsíc, a
také váhu těchto cen i s ohledem například na slevy," uvedl. Dodal, že v tom má úřad podporu i České národní banky,
pro kterou je měření spotřebitelských cen klíčové.
Ochrana dat je přitom podle Rojíčka ze strany úřadu zajištěna, protože podléhá režimu nakládání s důvěrnými daty.
"Navíc i pro řetězce je tento systém vhodný, protože díky scanner datům jsme schopni poskytnout obrázek o celém
trhu a data bychom od nich již nezjišťovali tradičním způsobem," uvedl. Data je možné podle Rojíčka využít i pro
měření objemu tržeb. Konkrétní řetězce, s kterými úřad spolupracuje, neuvedl.
Cílem ČSÚ je v oblasti tzv. scanner dat pokrýt celý trh hypermarketů a supermarketů v oblasti potravin a nápojů.
"Nicméně potenciál je i v dalších oblastech. Například jsou řetězce oděvů, lékáren, drogerií. Ale čím dál půjdeme, tím
je to náročnější, protože objem dat je obrovský. Nejprve tedy chceme začít u potravin a nápojů," uvedl. Standardně
již získávají data ze systémů obchodníků statistici ve skandinávských zemích, Nizozemí nebo Francii. Slovensko je
podle Rojíčka zhruba ve stejné fázi jako ČR.
Další údaje, tzv. big data, vhodné pro statistiky je možné do budoucna podle předsedy ČSÚ získávat od mobilních
operátorů. Tyto údaje by mohly sloužit například pro statistiky pohybu obyvatel nebo cestovního ruchu. Možné je také
využít data z družic na monitorování zemědělské plochy nebo údaje o spotřebě energií z automatických měřičů.
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Instantní kakaa obsahují jen pětinu kakaa, zjistil test. Většinu tvoří cukr, hodně je i
soli
Nejčastěji se množství cukru pohybovalo od 70 do 80 procent. U některých nápojů ho dítě získá víc, než by mělo
přijmout za celý den. Praha - Hlavní surovinou instantních kakaových nápojů je cukr, jehož obsah tvoří minimálně
60 procent hmotnosti směsi. Ukázala to analýza šestnácti produktů na českém trhu, kterou uskutečnil spotřebitelský
časopis dTest.
Nad 80procentní hranici cukru se dostaly značky Lidl / Monte Santos Johny Cacao a Tesco Value Cocoa Drink.
Nejčastěji se množství cukru pohybovalo od 70 do 80 procent, ukázal test. "Nejméně kakaa jsme zjistili u nápoje
Tesco Value Cocoa Drink (11,1 procenta), podobně na tom bylo i Caffeteria Mokate Tigo (11,6 procenta). Zejména
na příkladu značky Tesco Value se ukázalo, že kde chybí kakao, tam se prosadí cukr," říká Hana Hoffmannová,
šéfredaktorka časopisu dTest.
"Na množství kakaa v instantním kakaovém nápoji se nevztahuje žádný předpis. Je tedy zcela na rozhodnutí výrobce,
kolik této drahé suroviny do práškové směsi dá. Jeho množství ale musí uvést na obalu," připomíná Hoffmannová.
Povinné informace byly nicméně uvedeny na všech výrobcích s výjimkou směsi Cola Cao Energy, která množství kakaa
nedeklarovala. "Výpočtem z nutričních hodnot a předepsaného dávkování jsme zjistili, kolik cukru dítě vypije v 200ml
hrnku výsledného nápoje. Z tohoto pohledu vznikne nejcukernatější nápoj z výrobku Caffeteria Mokate Tigo. V jednom
hrnku vypije 21,6 gramu rozpuštěného cukru, což je víc, než by zdravé pětileté dítě mělo přijmout za celý den,"
poznamenává Hoffmannová.

Velkou část doporučeného denního množství cukru děti vypijí v hrnku nápojů značek Tesco Value Cocoa Drink (17,6
gramu), Tesco Instantní kakaový nápoj (15,8 gramu), Kaufland / K-Classic Schoko Drink (15,6 gramu) a Penny /
Choco’la Chocao (15,6 gramu).
V těchto výpočtech bral dTest v úvahu pouze cukr vnesený instantním kakaem. Ve skutečnosti by dítě cukru vypilo
ještě víc, protože samotné mléko by do 200ml sklenice přidalo dalších devět gramů mléčného cukru. Problémy s příliš
sladkou chutí měly některé výrobky i při ochutnávce.
"Díky chemické analýze dvojčat výrobků Nestlé Nesquik jsme si mohli ověřit podezření na dvojí kvalitu. Ve výrobku
určeném pro český trh bylo o trochu více kakaa než v tom určeném pro britský trh. Při senzorickém hodnocení (barva,
vůně, chuť) dopadl lépe i přes horší složení britský výrobek," říká Hoffmannová. Instantní kakaové směsi překvapivě
obsahují i relativně hodně soli. Pouze dostatečnou známku (čtyřku) si kvůli soli odnesla kakaa Cola Cao, Granko, Tesco
Value a britský Nesquik. Obsah soli v nich překračoval deklarované množství a před nedostatečnou známkou je
zachránila úředně stanovená tolerance.
"Dobrou zprávou pro konzumenty instantního kakaa je, že v testu na přítomnost nežádoucích látek (minerální oleje
nebo ochratoxin A) neměly testované výrobky problémy," dodává Hoffmannová.
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Žádné omezení slev ani povinný podíl českého zboží. Ministr mírní plány na regulaci
řetězců
Ministr zemědělství Jiří Milek hovořil o možném zavádění povinné minimální marže a povinného minimálního objemu
českého zboží na pultech řetězců na konci února. Nyní říká, že by se měly všechny články výrobně-prodejního řetězce
dohodnout samy.
Praha - Ministerstvo zemědělství zatím nechystá regulace obchodních řetězců, uvedl úřad po jednání s obchodníky,
potravináři a zemědělci. Dříve ministr v demisi Jiří Milek (za ANO) mluvil jako o zajímavých nápadech zavádění
minimální marže na potraviny, byl nakloněn také minimálnímu zastoupení českých potravin na obchodních pultech.
Podle aktuálního vyjádření by se měly všechny články výrobně-prodejního řetězce na sporných věcech dohodnout
samy, pokud ne, přijde regulace.
"Ministerstvo zemědělství primárně není zastáncem rozsáhlé regulace v oblasti fungování potravinového řetězce a
spoléhá na konstruktivní narovnání vztahů mezi zemědělci, potravináři a obchodníky," uvedlo tiskové oddělení
ministerstva. Jedním z často diskutovaných bodů je zastoupení českých potravin v nabídce obchodních řetězců. "Mohu
potvrdit, že momentálně se změna legislativy nechystá," řekl prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek.
"Pokud by však nadále přetrvával současný stav znevýhodňující tuzemské dodavatele, je ministerstvo zemědělství
připraveno zahájit tvorbu takových změn, které bychom mohli uceleně nazvat jako regulaci chování řetězců," dodal.
Podle něj zůstává cílem zvýšit objemy domácí produkce v obchodech.
Potravinářská komora ČR chce změnit legislativu ohledně definice české potraviny, která byla uzákoněná od loňského
roku. "Podíl českých potravin na pultech řetězců by měl dosahovat alespoň 70 procent. Nezbytně nutné je také snížení
podílu prodejů zboží v akci, který v ČR dosahuje mnohdy až 60 procent podle typu výrobku. Tato situace je dlouhodobě
neudržitelná, jak pro výrobce, kteří neví, za kolik budou prodávat, tak pro spotřebitele, kteří přestávají mít povědomí
o reálné ceně potravin," dodal prezident komory Miroslav Toman.
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) v tomto týdnu uvedl, že případné zavedení povinné výše marží v
obchodních řetězcích či omezení slevových akcí by vedlo ke zdražení potravin, omezení jejich dostupnosti a omezení
sortimentu.
Milek hovořil o možném zavádění povinné minimální marže na konci února (psali jsme zde). S tím zmínil možnost
zavedení povinného minimálního objemu českého zboží na pultech řetězců. Cílem zavedení minimální marže by bylo
omezení slevových akcí, aby řetězce nemohly prodávat potraviny za nižší než výrobní zemědělské, potažmo
potravinářské ceny.
V minulosti se již diskuse o minimálních maržích nebo povinných českých potravinách vedla. Toman bývalou vládu
před rokem a půl vyzval, aby zavedla změny, na základě kterých by na pultech řetězců musely být dvě třetiny až 80
procent zboží z ČR. Podle tehdejšího ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) bylo 80 procent nadsazených.
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Separát místo masa? Dvojí kvalitu potravin postaví EU mimo zákon, chystají se
rozsáhlé testy
Evropská komise vyhověla zemím ze střední a východní části Evropské unie, které žádaly zákaz dvojí kvality potravin.
Směrnice o nekalých obchodních praktikách bude podle návrhu Komise nově jednoznačně uvádět, že je nezákonné
nabízet na trzích v různých zemích EU identicky vyhlížející produkty s výrazně rozdílným složením. Testy v minulosti
upozornily například na lančmít, který v Německu tvořilo vepřové maso, v Česku ale drůbeží a vepřový separát. Komise
chce posílit pozici spotřebitelů také tím, že navrhne, aby spotřebitelská organizace mohla vymáhat odškodnění či
náhradu zboží jménem zákazníků.
„Prvotním cílem je, že zmizí ty ošizené verze,“ poznamenala komisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitele Věra
Jourová. Pokud to nenastane, budou muset firmy zboží horší kvality přestat prodávat pod identickým, a tedy zákazníky
matoucím označením. Spotřebitel musí jasně vidět, že kupuje nižší kvalitu.
Změna je součástí širších úprav spotřebitelských pravidel v EU, které nyní Komise navrhla. Vše by mělo být projednáno
a schváleno ještě před volbami do europarlamentu na jaře 2019. Pak budou mít členské země určitou dobu na to,
aby nová pravidla převedly do svého národního zákonodárství.
Na praxi, kdy firmy v zemích střední a východní Evropy prodávají stejně vypadající, ale méně kvalitní zejména
potravinářské či drogistické výrobky, Česká republika i další státy upozorňovaly a stěžovaly si několik let. Dlouho
marně. Až v prosinci 2016 se členské země společně obrátily na Evropskou komisi, aby věc řešila úpravou unijního
práva.
Loni v září označil podobnou praxi za nepřípustnou šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker. Komise loni
doporučovala státům situaci řešit důsledným vymáháním už existujících pravidel. Nyní se ale snaží dát úřadům
jednoznačný nástroj k rozhodování.
Z 21 výrobků mělo 11 jiné složení
Evropská komise zdůraznila, že obchodníci nadále mohou v různých zemích uvádět na trh a prodávat zboží s různým
složením tak, aby to odpovídalo požadavkům a preferencím tamních spotřebitelů. „Nicméně výrazně odlišné složení
identicky označených výrobků je pochybné ve chvíli, kdy je zboží na trh uváděno způsobem, který má potenciál
oklamat zákazníka,“ uvádí unijní exekutiva.
Komise hodlá v květnu koordinovat testovací kampaň zaměřenou právě na potravinářské výrobky, a pomoci tak
úřadům v jednotlivých zemích s prosazováním už existujících společných pravidel.
Pod pojmem dvojí kvalita potravin se rozumí například používání náhražek masa ve východních státech EU u výrobků,
v nichž je na západě EU maso obsaženo. Podobně je tomu u menších podílů ovoce například v jogurtech.
Český stát loni uskutečnil několik testů kvality potravin. Poslední šetření ukázalo, že z 21 dětských výživ, krmiv pro
domácí zvířata a privátních výrobků obchodních řetězců prodávaných v podobném obalu v Německu, Rakousku,
Česku, na Slovensku a v Maďarsku jich bylo stejných sedm. Tři výrobky byly mírně odlišné, 11 jich bylo jiných.
Například ve špagetách vyráběných pro rakouský trh byla kvalitnější pšenice. Německý kečup měl vyšší obsah rajčat
než maďarský nebo v německé pizze byl použitý eidam a mozzarela, zatímco v té, kterou prodával řetězec v Česku,
byla místo sýra jeho náhražka z rostlinného tuku.
V červenci testy ukázaly, že z 21 tehdy zkoumaných produktů, které měly podobný obal, byly ve všech zkoumaných
členských státech shodné tři.
Spotřebitelské organizace by mohly zastupovat oběti nekalých obchodních praktik napříč zeměmi
V budoucnu by se spotřebitelé v EU mohli přihlásit ke kolektivnímu vymáhání odškodnění. Komise navrhuje pozici
zákazníků posílit zavedením možnosti, aby spotřebitelská organizace vymáhala nejen odškodnění, ale i náhradu,
výměnu či opravu zboží, a to jménem zákazníků, kteří se stali obětí nezákonných obchodních praktik. Konkrétně v
Česku mechanismus kolektivního odškodňování chybí.
„V globalizovaném světě mají velké společnosti obrovskou výhodu nad jednotlivými zákazníky, a to my chceme
srovnat,“ řekla Jourová. Právě ona si na vlastní kůži v aféře s dieselovými motory společnosti Volkswagen zkusila, jak
komplikované je v Evropě – třeba ve srovnání s USA – donutit firmu ke spolupráci se zákazníky, kteří si stěžují.
Evropská komise nicméně nechce zařadit do evropského práva přímo obdobu amerických hromadných žalob. V
případě EU se bude jednat o takzvané „zástupné žaloby“. Podle Komise by jménem dotčených lidí jednaly
„kvalifikované právnické osoby“, tedy třeba nevládní či spotřebitelské organizace, určené k tomu členskými státy a
průběžně monitorované.
Ty by se mohly přes hranice několika států EU spojovat a spolupracovat. Konat však budou moci začít až ve chvíli,
kdy soudy rozhodnou, že firma v daném případě skutečně porušila zákon. Cílem navíc nemá být společnost trestat,
ale skutečně jen vymoci odškodnění či nápravu škody pro dotčené spotřebitele.
„Budeme ten proces držet pod kontrolou. V Evropě by se nemělo stát, že kauzy bude vyrábět nějaký právní byznys,
že nebude vhánět lidi do toho, aby se uměle soudili,“ vysvětlila novinářům Jourová.
Společný postup bude podle Jourové možný nejen u zboží, ale také u služeb, včetně telekomunikací, datových
služeb, energetiky, finančních služeb či práv cestujících.

Sdružení obrany spotřebitelů: Bude záležet na parametrech žaloby. Náklady nesmí být likvidační
Podle právníka Sdružení obrany spotřebitelů Tomáše Pally je návrh Evropské komise krok správným směrem, který
by spotřebitele mohl posílit z hlediska procesní ochrany. Nevylučuje, že by se v zástupných žalobách angažovali, bude
ale záležet na nastavení konkrétních právních parametrů. Kdyby se jako nezisková organizace měli postavit velké
nadnárodní korporaci a znamenalo by to pro ně velké náklady, které by byly existenční, znamenalo by to problém.
Za důležité také Palla považuje, aby byl nástroj zástupných žalob efektivní, ne jako to, co znají z minulosti. Připomíná,
že blízko k hromadným žalobám má v Česku řízení na zdržení se protiprávního jednání, které má chránit kolektivní
zájmy spotřebitelů a které je obsaženo v zákoně o ochraně spotřebitele.
Palla zároveň upozorňuje, že se evropský návrh poněkud míjí s domácím návrhem ministerstva spravedlnosti o
zavedení hromadných žalob, který začátkem dubna schválila vláda v demisi. „Ten je však obecnější a netýká se jenom
spotřebitelských věcí, ale jakékoli skupiny,“ dodal právník spotřebitelského sdružení.
Vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený míní, že pravděpodobně mnohem dříve bude přijat tuzemský zákon
o hromadných žalobách. „Zavedení institutu hromadných žalob do českého právního řádu vítáme,“ podotkl. Přiblížil,
že pouze Belgie, Itálie, Portugalsko, Španělsko a Švédsko nabízí efektivní způsob kolektivního odškodnění postiženým
spotřebitelům. „Z naší poradenské praxe víme, že se spotřebitelé chtějí připojovat k neexistujícím hromadným žalobám
prakticky s jakýmkoliv problémem, kde je více poškozených nebo který je medializován. Často slýcháváme, že
spotřebitel sám nechce konkrétní problém řešit, ale k hromadné žalobě by se přidal,“ přiblížil.
„Jde-li o menší finanční částky, řada spotřebitelů se svých práv soudně nedomáhá, neboť mají obavy z finanční
náročnosti a délky soudního řízení.“ Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení DTestu
Podle Zeleného návrh Evropské komise pak počítá s tím, že řízení o hromadné náhradě škody bude následovat až po
řízení o zdržení se protiprávního jednání. I když v dTestu podporují možnost kolektivního odškodnění, vnímají jistá
úskalí evropského návrhu. Největší obavy mají ohledně přílišné volnosti členských států ohledně toho, v jakých
případech bude možné se kolektivně domáhat náhrady škody a v jakých už ne.
„Celá procedura tak může být omezena pouze na ty nejpřímočařejší případy, což velké množství dalších vyloučí,“
podotkl. Navíc není podle nich nejlepší spojovat tuto věc právě s řízením o zdržení se protiprávního jednání, protože
se tím může celý proces prodloužit.
Evropská komise pak v návrhu zavádí také sankce, a to pro případy velkého rozsahu, které se dotknou mnoha
spotřebitelů napříč Unií. Pak by mělo být možné, kromě dál platných národních pokut, uložit ještě penále za porušení
evropského práva do výše až čtyř procent obratu firmy v každé ze zemí, kde byla pravidla porušena. Podle Jourové
tak spotřebitelské orgány „konečně dostanou zuby“ na to, aby mohly podvodníky efektivně potrestat. „Podvádění se
nesmí vyplácet,“ řekla komisařka.
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Potravinová soběstačnost je katastrofální
Zatímco produktivita českého zemědělství je ve srovnání s vyspělými státy velmi dobrá, celkový objem produkce a
potravinová soběstačnost České republiky jsou katastrofální. Řekl to prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek
na konferenci o budoucnosti českého zemědělství na brněnském veletrhu Techagro.
Použil srovnání s Německem. V roce 1990 byla výroba na obyvatele srovnatelná, později však v ČR klesl stav
hospodářských zvířat na 30 procent původních hodnot a produkce se snížila na 40 až 60 %. Jandejsek také uvedl, že
výnosy obilovin jsou v ČR na úrovni vyspělých států, výnosy cukrovky a brambor jsou nadprůměrné. Stejně tak je
nadprůměrně efektivní ve srovnání s vyspělými zeměmi chov skotu, prasat a také výroba drůbežího a vajec. »Bohužel
trend zajištění soběstačnosti je katastrofální. Podařilo se mi získat i statistiky z roku 1936 a srovnání je tristní. Ve
stálých cenách byl objem výroby loni nižší než tehdy,« uvedl Jandejsek. Soběstačnost u vepřového klesla na 38 %,
kolem 60 % je u vajec a drůbežího, u mléka 85 %. U hovězího je sice na 110 %, ale spotřeba klesla od roku 1990 na
třetinu.
Horší než v roce 1936
Jandejsek také porovnal další statistiky, které vyznívají velmi nepříznivě. Dojnic bylo v České republice v roce 1936
kolem 1,8 milionu, v roce 1989 jich bylo 1,3 mil. a loni už jen 360 000. Podobně klesl počet prasnic a také počet
nosnic. Zmenšily se i plochy oseté plodinami. V roce 1936 zaujímaly 3,8 mil. hektarů, v roce 1989 3,3 mil., loni už jen
2,5 mil. Extrémně se zmenšila plocha s bramborami. »Klesla hrubá zemědělská produkce téměř ve všech produktech
rostlinné i živočišné výroby a dokonce se vyvážejí statková hnojiva, což považuju za šílené a skoro trestné. Místo
abychom dávali hnůj do půdy,« řekl Jandejsek.
Potenciál českého zemědělství především v živočišné výrobě je přitom podle něj velký. Například ve srovnání s
Německem či Nizozemskem má ČR stále nízkou produkci na 100 hektarů. Například Nizozemci vyprodukují na 100
hektarů sedmkrát více mléka.
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Nastává konec přepražné kávy a vypečeného chleba?
Opatrně pražit kávu, snížit teplotu při pečení chleba, smažení brambůrků a další technologické úpravy žádá právě
startující Nařízení Evropské komise. Dnešním dnem (11.4.) vstupuje v platnost Nařízení Evropské komise snižující
přítomnost tzv. akrylamidu ve vybraných potravinách. Akrylamid patří k rizikovým chemikáliím a může vznikat při
pečení, smažení či pražení některých potravin. Podle nového nařízení EK se neřídí jen výrobci kávy, ale i dalších
výrobků - chleba, hranolek, cereálií, sušenek, oplatek aj. a v jeho rámci musí snižovat množství akrylamidu pod
doporučenou hranici. Novinka se tak dotkne např. i pekařů, kteří mají kvůli úbytku akrylamidu snížit teplotu pečení a
změnit některé kypřící přísady, podniky připravující hranolky by pak měly smažit při teplotě méně než 170 stupňů.
Výrobci, které redakce MSM oslovila, v novém nařízení problém nevidí. "Nová směrnice pro nás žádné komplikace
nepředstavuje, již nyní veškeré naše výrobky odpovídají zákonným normám a nařízením evropských i národních úřadů,
což platí i v případě nových hodnot acrylamidu," říká za výrobce kávy Eva Kotýnková, manažerka komunikace
společnosti Tchibo Praha.
Konkurenční společnost Jacobs Douwe Egberts (JDE) rovněž v nařízení nevidí žádný problém. "Aktivně se podílíme na
výzkumu akrylamidu a možnostech jeho eliminace. Nového nařízení EU jsme si vědomi, pro naši firmu problém
nepředstavuje, všechny naše produkty totiž musí již nyní splňovat přísné normy bezpečnosti a kvality, které vycházejí
z mezinárodních zákonů, předpisů a nejnovějších vědeckých poznatků," říká Pavel Orálek, mediální zástupce JDE.
Podobně to vidí i pekaři. "Nová směrnice do výroby United Bakeries žádné komplikace nepřináší, správná výrobní
praxe a technologické postupy jsou ve výrobních závodech nasazeny trvale bez vztahu k nové směrnici. Výsledky jsme
si samozřejmě potvrdili i laboratorně a jsou výrazně níže než doporučené limity," tvrdí Jaroslav Pomp z United
Bakeries, největší pekárenské skupiny u nás kam mj. patří i značka Odkolek.
A potvrzuje to i Jan Pavlů z oddělení komunikace Agrofertu, který pod značkou Penam rovněž dodává množství
pekárenských produktů: "Nařízení se nás týká u některých druhů výrobků. Technologie výroby pečiva je na směrnici
připravena zmírňujícími opatřeními - například pomalejším způsobem pečení (delší dobu při nižší teplotě), sledujeme
obsah sacharidů a bílkovin ve výrobku či obsah sladu, který se již předem tepelně upravuje. Na každé pekárně navíc
chystáme vizuální vzory - fotografie výrobků -, které zaměstnancům pomohou určit, jaké výrobky lze ještě expedovat
a které jsou naopak příliš upečené a musí se vyřadit. S ohledem na směrnici jsme si nechali udělat také analýzu
pekařských výrobků. Bylo zjištěno, že všechny kontrolované výrobky vykazovaly vyhovující výsledky. Vstup směrnice
v platnost nám žádné komplikace nezpůsobuje."
Nové nařízení prý nemá žádný dopad ani na největšího tuzemského výrobce chipsů Intersnack, kam patří mj. značka
Bohemia. "Problematikou obsahu akrylamidu v našich výrobcích se zabýváme již několik let, zmírňující opatření týkající
se suroviny, receptury i vlastní technologie máme implementována. Obsah akrylamidu ve výrobcích monitorujeme,
ročně necháváme analyzovat několik stovek vzorků, abychom ověřili účinnost našich opatření. Za nás tedy mohu říci,
že jsme připraveni," říká marketingový manažer pro český a slovenský trh Ondřej Široký.
A problém nevidí ani nejvěší tuzemský producent cereálií, firma Emco. "Akrylamidy řešíme. Děláme si průběžně vlastní
testy, ale jelikož jsme v nich limity nepřekročili, tak to pro nás nemá žádné dopady do výroby," říká Martin Jahoda,
marketingový ředitel Emco.
V Americe však regulace už postoupila dál. Kalifornští konzumenti kávy si kvůli akrylamidu budou muset rovnou zvykat
na stejné varovné označení, jako najdeme například na obalech cigaret. Rozhodl o tom nyní tamní soud.
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Čechům jde více o kvalitu, posilují dražší privátní značky
Kvalita je pro české spotřebitele čím dál důležitější, posilují dražší privátní značky. České ekonomice se daří, tržby v
českém maloobchodě rostou nejrychleji za posledních deset let a v důsledku toho se pomalu mění i nákupní zvyklosti
českých spotřebitelů.
Zvyšuje se například počet lidí, kteří neupřednostňují nejlevnější zboží, ale jsou ochotni si připlatit za kvalitu. To
nahrává privátním značkám, kde posilují ty prémiové a mainstreamové na úkor ekonomických. Ukazuje to výzkum
agentury GfK, který mapuje trendy v nákupním chování českých domácností.
„Tuzemští zákazníci jsou optimističtější, a tím pádem se nebojí více utrácet. S tím samozřejmě souvisí i spotřebitelská
důvěra, která dosahuje historického maxima. Hodnoty pro Českou republiku jsou aktuálně vyšší, než je průměr

Evropské unie, a dokonce i Německa,“ uvedl za agenturu GfK Ladislav Csengeri s tím, že výdaje domácností za
rychloobrátkové zboží vzrostly v meziročním srovnání o 5 %. Vliv na to měla částečně inflace.
Zatímco průměrná frekvence nákupů už poslední dva roky klesá – z předloňských 339 na 337 nákupů v roce 2017 –,
výdaje na jeden nákup rostou. Loni Češi utratili za průměrný nákup 241 korun oproti předloňským 228 korunám.
„Domácnosti jsou nyní ochotné zaplatit vyšší průměrnou cenu za jeden výrobek – v potravinách a nealkoholických
nápojích činí nárůst až 6,4 %, což je jednak způsobené tím, že lidé nakupují více dražších privátních značek, jednak
je méně nákupů v akcích,“ dodal Csengeri.
Podíl nákupů v promocích poslední dva roky klesá. Oproti roku 2015, kdy dosáhl hodnoty 46,9 %, loni poklesl na 46
%, i tak je Česká republika, co se nákupů v promocích týče, i nadále v čele evropských států.
Privátní značky řetězců loni mírně zvýšily svůj podíl na trhu, dnes představují 21,2 %.
V porovnání s okolními státy, s výjimkou Polska, se však jedná stále o spíše o nižší podíl, pro srovnání v Německu
tvoří 37 %, Rakousku 32 %, Maďarsku 28 % a na Slovensku 27 %. „Ubývají ekonomické privátní značky a posilují ty
dražší, prémiové a mainstreamové,“ popsal Ladislav Csengeri. Na prémiové privátní značky sází například Tesco se
svým Tesco Finest, Albert s řadou Albert Excellent, Coop s Coop Premium, Billa s Billa Premium, Makro s Metro
Premium či Lidl se značkou Deluxe a Kaufland se značkou Exquisit, které jsou však do nabídky zařazeny jen v určitých
obdobích roku, zejména u příležitostí vánočních či velikonočních svátků.
„Zlepšující se ekonomická situace a rostoucí důvěra spotřebitelů ovlivňuje i jejich nákupní rozhodnutí. Stále větší
význam má kvalita potravin, jejich čerstvost a příjemný a pohodlný nákup. Koncem roku 2017 si už 20 % zákazníků
vybíralo prodejnu potravin podle kvality výrobků – dvakrát více než o pět let dříve,“ řekl Zdeněk Skála, retail director
CZ agentury GfK.
S důrazem na kvalitu se mění také role „českého původu“ potravin. Jak podotkl Skála, není to však výraz vlastenectví,
ale větší důraz na transparentnost a dohledatelnost původu. České potraviny celkově preferuje 49 % zákazníků,
důležitější jsou pro vysokoškolsky vzdělané zákazníky (64 %).
Nejvyšší část výdajů domácnosti utrácejí v hypermarketech. Dlouhodobě rostou výdaje v diskontních prodejnách a
supermarketech, a to na úkor malých prodejen. Mladší nakupující z generace millenials více nakupují také jídlo ke
konzumaci po cestě nebo v zaměstnání, takové nákupy dělá až 50 % z nich. Jejich nákupní chování se tak mění
směrem k „pohodě“, protože nechtějí svůj čas investovat do nákupu a plánování. „Proto jsou dnes úspěšné prodejny,
které tento nákupní styl mladším zákazníkům umožňují. Právě vycházení vstříc potřebě,convenience‘představuje dnes
jednu z mála možností růstu,“ podotkl Skála.
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Víte, kolik máte sladit? Moudré vlády to rozhodnou za vás...
Ti Britové se ale mají! Nemusejí se nijak zvlášť starat o své zdraví, udělá to za ně hodný stát. A nejde přitom jen o
obligátní zákaz kouření. Od minulého pátku zavedly tamní úřady opatření, aby se bumbalo méně sladkých nápojů.
Metoda je jednoduchá: Prostě budou dražší.
Výrobci sladkých nealkoholických nápojů musí v Británii od minulého pátku platit speciální daň. Za každý litr 18 pencí
(v přepočtu pětikorunu), pokud jedno deci obsahuje mezi pěti a osmi gramy cukru. Při více než osmi gramech to činí
24 pencí (sedm korun). Za "cukr" se v tomto případě považuje sacharóza, fruktóza, glukóza i laktóza. Výjimka platí
například pro mléčné nápoje nebo nealkoholické pivo a zdanění se samozřejmě nevztahuje na nápoje slazené umělými
sladidly.
Daň ze sladkých limonád a konec bezedných skleniček: moc se tloustne
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) by dospělý člověk měl denně zkonzumovat maximálně 25 gramů cukru,
což odpovídá zhruba šesti čajovým lžičkám. V říjnu 2016 vyzvala WHO vlády jednotlivých zemí, aby v zájmu boje proti
obezitě i proti zubnímu kazu uvalily na slazené nápoje zvláštní daň. Svůj návrh opírá o pozitivní zkušenosti s podobnými
opatřeními zavedenými v souvislosti s bojem proti kouření.
Daň z nápojů s přidaným cukrem zavedla již dříve Belgie, Francie, Maďarsko nebo Mexiko a podobné daně vybíraly s
různým úspěchem po mnoho let také skandinávské země. A Francie navíc zakázala takzvané bezedné nápoje, které
se staly obvyklou nabídkou v restauracích s rychlým občerstvením.
Výskyt případů obezity se ve světě podle WHO mezi lety 1980 až 2014 zvýšil více než dvojnásobně. Obézních je na
světě asi 11 procent mužů a 15 procent žen, což odpovídá více než půl miliardě lidí. Nadváhou trpí až 40 procent
světové dospělé populace, cukrovku má 422 milionů lidí.
Po celá desetiletí byly za hlavní příčinu obezity a nemocí s ní spojených považovány tuky. Cukr sice vadil také, ale
vlastně hlavně jako příčina vzniku zubního kazu. Nakonec se zjistilo, že cukr a karbohydráty jsou mnohem
nebezpečnější, než se původně myslelo, i když cukrářská lobby a některé potravinářské koncerny to stále popírají a
nechtějí uznat. Například podle společnosti Nestlé neexistují vědecké důkazy, že by cukr způsoboval nadváhu nebo

diabetes druhého typu. Naopak některé řetězce supermarketů, jako rakouský Spar nebo německý Rewe či Lidl,
oznámily, že snížily nebo sníží podíl cukru ve výrobcích svých privátních značek.
Čemu říkáme cukr?
Pojem "cukr" hodně zjednodušeně řečeno označuje skupinu látek, k níž patří mimo jiné glukóza, fruktóza i laktóza. V
běžné řeči tak ovšem označujeme ten cukr, kterým sladíme, tedy sacharózu. A ta tvoří hlavní část našeho příjmu
cukru, i když v tomto množství zdaleka nepatří k naší tradiční potravě, protože náš organismus se bez ní hravě obejde.
Po většinu vývoje lidstva bylo sladké spíš vzácností. Dokonce i divoce rostoucí ovoce obsahovalo mnohem méně cukru
než to dnešní vyšlechtěné. Jediným opravdu sladkým přírodním produktem byl med. Na tom si člověk sice rád smlsnul
odnepaměti, ale v něm tvoří sacharóza jen 2,4 procenta.
Glukózu si lidské tělo umí bez problémů vyrobit třeba ze škrobu v obilí nebo bramborách. A právě proto není stavěné
na kvanta cukru, která dnes přijímá. Příležitostné "sladké bomby" zřejmě nejsou problém, ale chronicky vysoký přísun
cukru poškozuje buňky a střevní floru a způsobuje diabetes druhého typu. O dalších - možných - negativních
důsledcích nemluvě. Je třeba známo, že nádorové buňky se na rozdíl od těch zdravých prakticky výhradně vyživují
cukrem.
Jak je tedy možné, že se sacharóza stala tak pevnou součástí naší stravy? Jednoduše proto, že to je levné
potravinářské aditivum, které zvyšuje objem, prodlužuje trvanlivost a navíc – zvlášť ve spojení s tukem – vyvolává
hyperfágii. Čili lidově řečeno žravost, kdy do sebe ládujeme pořád víc a víc jídla, i když už jsme vlastně sytí. To je pro
potravinářský průmysl učiněný dar z nebes, a proto přidává cukr do kdečeho. A to i do výrobků, které se víceméně
tváří jako zdravé, jako jsou cereálie, mléčné produkty či sušené ovoce. A třeba v takovém kečupu tvoří podíl cukru
zhruba jednu čtvrtinu. Ví to běžný spotřebitel?
Žádné jednotlivé organické látky se na světě nevyrobí tolik jako právě cukru. Ve sklizňovém roce 2016/2017 to bylo
kolem 178 milionů tun. Potravinářský průmysl přidává cukr do tří ze čtyř výrobků. Konzumace cukru se tak rozšířila
mimo jiné i proto, že cukrářská lobby dokázala dávat obezitu a nemoci krevního oběhu za vinu hlavně tukům. Už v
roce 1954 manažer mocné americké skupiny Sugar Research Foundation prohlásil, že kdyby se podařilo přimět
spotřebitele ke konzumaci potravin s nízkým obsahem tuku, zvýšilo by to spotřebu cukru o třetinu. Ve těchto výrobcích
se totiž tuk nahrazuje právě cukrem. A strach z tuků se ve společnosti udržel dodnes – i když výzkumy prokazují, že
cukr není v tomto ohledu o nic menší zlo.
Platí zlaté pravidlo: Čím více je nějaký produkt zpracován a čím méně srozumitelné je jeho složení, tím nezdravější
je. Reklama na nezpracované potraviny prakticky neexistuje. Třeba takový květák nemá obal, který by se dal vyvést
v hezkých barvách a doplnit nějakým příběhem. Reklamní poutače s nápisem jako "Paprika" nebo "Cibule" sice tvořily
za socialismu výzdobu každého obchodu Ovoce-zelenina, ale tam zase byly zmíněné produkty leckdy k vidění právě
jen na těch poutačích.
Opatření britské vlády velký efekt mít nebude
Daň ze sladkých nealkoholických nápojů je společně s programy na podporu pohybové aktivity a vyvážené stravy
školáků součástí kampaně britské vlády na snížení dětské obezity. Nadváhou nebo obezitou totiž trpí v Británii zhruba
třetina dětí ve věku od dvou do patnácti let.
Novou strategii výrobci kritizovali kvůli jejímu represivnímu charakteru a namítají, že přece není možné donutit lidstvo
zhubnout pomocí nějakých zvláštních daní. Ozvali se i zdravotničtí experti, kterým naopak chybí zákaz slevových akcí
na nezdravé vysokoenergetické potraviny v supermarketech nebo opatření, které by omezilo reklamu na přehnaně
tučné, slané či sladké jídlo. Organizace typu Foodwatch kritizují fakt, že reklamy na sladkosti a slazené limonády bývají
zpravidla zaměřené na mládež. Mnohé dítě přitom ročně spořádá víc cukru, než kolik samo váží. A kdo si denně dá
jen jedinou třetinkovou plechovku slazené limonády, vypije jí za rok tolik, že by tím až po okraj naplnil vanu.
V Mexiku, kde trpí obezitou více než dvě třetiny dospělých a třetina dětí, zavedli daň na sladké nápoje už počátkem
roku 2014. Prodej limonád se v daném roce snížil o 6,2 procenta, v následujícím roce o 8,7. Ani britská vláda nechtěla
nečinně přihlížet tloustnoucímu obyvatelstvu a rozhodla se jednat. Ale velký efekt to mít nebude. Daň byla avizována
před dvěma lety a velké koncerny se už změně do značné míry přizpůsobily a obsah cukru ve svých nápojích předem
snížily. Dosladí se to zkrátka umělými sladidly a hotovo.
Takže to teď vypadá, že daň přinese do britské státní pokladny méně než polovinu původně očekávaného výnosu 520
milionů liber (přes 15 miliard korun). Peníze by měly jít na podporu sportovních aktivit na základních školách. Klasická
Coca-Cola, která je na ostrovech nejprodávanějším slazeným nápojem, sice zůstává stále stejně sladká, a tím pádem
bude kvůli dani dražší, ale příjmy z ní státní kasu nevytrhnou.
Výživa a zdravý životní styl se už dávno staly zástupným bojem o svobodu společnosti. Jakékoliv zásahy v tomto
směru vyvolávají často rozhořčené výkřiky. Ať už jde o zákazy kouření či nejrůznější pamlskové vyhlášky, které mají
zbavit školy sladkostí a dalších nezdravých laskomin. Ani u nás to není jiné. Co vlastně zbývá, když už si nebudeme
ani moct určit, co budeme jíst a pít? A nebudou se sladkosti jednou pokoutně prodávat někde potají ve špinavých
uličkách?
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Potravináři: Slevové akce řetězců deformují trh
Obchodní řetězce sice začaly omezovat podíl zboží prodávaného ve slevách, podle Potravinářské komory ČR je ale
těchto slevových akcí stále příliš a deformují trh i podnikatelské prostředí. Potravináři proto uvítali
úvahy ministra zemědělství v demisi JiříhoMilka (za ANO) zavést povinné minimální marže na potraviny, aby je řetězce
nemohly prodávat v akcích za nižší ceny, než jsou výrobní zemědělců. K realizaci takového opatření však bude ještě
dlouhá cesta. Milek totiž včera zástupcům Potravinářské komory, Svazu obchodu a cestovního ruchu a Agrární komory
ČR na společném setkání sdělil, že jeho úřad na novele, která by zavedla nějaké změny v oblasti regulace
maloobchodu, v této chvíli nepracuje. Zatím jde tedy opravdu jen o úvahy.
Podle Potravinářské komory by se měl prodej za podnákladové ceny jednoznačně zakázat. „Nejenže to poškozuje
dodavatele, ale i státní rozpočet nižšími odvody daně z přidané hodnoty,“ řekla včera Právu mluvčí Potravinářské
komory Dana Večeřová. Jak dále uvedla, na prodejní akce svým způsobem doplácejí i spotřebitelé, kteří kvůli četnosti
těchto akcí nemají představu o tom, jaká by měla být reálná cena a spoustu věcí kupují ve skutečnosti dráž.
Dodavatelům dát šanci na lepší ceny
Podobný názor má předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. „Není jistě dobré, když někdo vyrábí pod náklady
a dochází tak i k daňovým únikům. Opatření, které zvažuje Milek, by navíc mohlo pomoci prvovýrobcům i
zpracovatelům vyjednat s obchodníky lepší dodavatelské ceny,“ řekl Právu Pýcha.
Naopak prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková vítá, že Milkovy úvahy se hned tak v
legislativní změny nepřemění. „Na to, k čemu by zavedení povinné výše marží v obchodních řetězcích a omezení
slevových akcí mohlo vést, by dokázal odpovědět i prvňák. Že to povede ke zvýšení cen potravin. O tom ale naši
politici nehovoří, a kdyby to skutečně nastalo, budou říkat, že za to mohou obchodní řetězce,“ řekla už dříve novinářům
Nováková.
Snaha o dohodu
Ministerstvo zemědělství se letos vrátilo i k úvahám o zavedení minimálního povinného objemu českého zboží na
pultech obchodních řetězců, což se už v roce 2016 snažila neúspěšně prosadit Potravinářská komora. „Přesný limit,
který by řetězce musely dodržovat, je záležitost diskuse,“ uvedl k tomu v únoru Milek.
Diskuse o minimálních maržích, snížení počtu slevových akcí i povinném podílu českého zboží na pultech je však
teprve v počátcích. Navíc je třeba přesně defi novat, co to vlastně české zboží je.
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MINISTERSTVO SI NA ŘETĚZCE NETROUFÁ
Ministerstvo zemědělství zatím nechystá regulace obchodních řetězců, uvedl úřad po jednání s obchodníky, potravináři
a zemědělci. Ministr v demisi Jiří Milek (za ANO) dříve mluvil jako o zajímavých nápadech o zavádění minimální marže
na potraviny, byl nakloněn také minimálnímu zastoupení českých potravin na obchodních pultech. Podle aktuálního
vyjádření by se měly všechny články výrobně-prodejního řetězce na sporných věcech dohodnout samy, pokud ne,
přijde regulace.
»Ministerstvo zemědělství primárně není zastáncem rozsáhlé regulace v oblasti fungování potravinového řetězce a
spoléhá na konstruktivní narovnání vztahů mezi zemědělci, potravináři a obchodníky,« uvedlo tiskové oddělení
ministerstva.
Jedním z často diskutovaných bodů je zastoupení českých potravin v nabídce obchodních řetězců. »Mohu potvrdit, že
momentálně se změna legislativy nechystá,« řekl prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek. »Pokud by však
nadále přetrvával současný stav znevýhodňující tuzemské dodavatele, je Ministerstvo zemědělství připraveno zahájit
tvorbu takových změn, které bychom mohli uceleně nazvat jako regulaci chování řetězců,« dodal. Podle něho zůstává
cílem zvýšit objemy domácí produkce v obchodech.
Potravinářská komora chce změnit legislativu ohledně definice české potraviny, která byla uzákoněna od loňského
roku. »Podíl českých potravin na pultech řetězců by měl dosahovat alespoň 70 procent. Nezbytně nutné je také snížení
podílu prodejů zboží v akci, který v ČR dosahuje mnohdy až 60 procent podle typu výrobku. Tato situace je dlouhodobě
neudržitelná, jak pro výrobce, kteří neví, za kolik budou prodávat, tak pro spotřebitele, kteří přestávají mít povědomí
o reálné ceně potravin,« dodal prezident komory Miroslav Toman.
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) v tomto týdnu uvedl, že případné zavedení povinné výše marží v
obchodních řetězcích či omezení slevových akcí by vedlo ke zdražení potravin, omezení jejich dostupnosti a omezení
sortimentu. Cílem zavedení minimální marže by bylo omezení slevových akcí.

V minulosti se již diskuse o minimálních maržích nebo povinných českých potravinách vedla. Toman bývalou vládu
před rokem a půl vyzval, aby zavedla změny, na základě kterých by na pultech řetězců musely být dvě třetiny až 80
procent zboží z ČR.
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Ministryně slíbila konec přehnaného sledování malých pivovarů
Od chvíle, kdy si majitel malého pivovaru Raven Ladislav Vrtiš postěžoval na Facebooku na přísný přístup celní správy,
do okamžiku, kdy vycházel z budovy ministerstva financí s příslibem zlepšení, uběhl pouhý měsíc. Ministryně financí
v demisi Alena Schillerová (za ANO) na středeční schůzku s majiteli minipivovarů slíbila zmírnění přísného dohledu ze
strany státu.
Vrtiš v březnu na svých facebookových stránkách popsal, jak ho celní správa trestá výběrem zálohy na spotřební daň
za to, že jeho pivovar roste a on investuje zisk do nových technologií. Vzápětí se spustila debata podnikatelů o tom,
že uvařit dobré pivo je pro majitele varny to nejmenší. Těžkosti nastávají až s byrokracií. Pivovarníkům například vadí,
že musí celní správě pravidelně dodávat potvrzení o bezdlužnosti, přestože jde o údaj, ke kterému mají celníci snadný
přístup. Mediální zájem o věc přiměl ministryni Schillerovou pozvat pivovarníky i zástupce celní správy ke kulatému
stolu. „Hodnotím to pozitivně, zájem řešit to ze strany ministerstva byl. Dohodli jsme se, že snížíme administrativu.
Paní ministryně slíbila, že se zasadí o to, aby se to povedlo,“ zhodnotil průběh středeční schůzky Vrtiš.
V čem majitelé pivovarů neuspěli, byly nucené platby záloh na spotřební daň. Celní správa požaduje vyšší zálohy na
daň ve chvíli, kdy pivovar kvůli rostoucí výrobě začne investovat. Tím se stává pro celníky nestabilní firmou. „V tomhle
nedosáhneme žádných změn. Údajně máme dosahovat lepších hospodářských výsledků, což v našem případě
znamená přestat růst,“ konstatoval Vrtiš.
Přesto majitelé malých pivovarů schůzku chválí a říkají, že se úředníci konečně začali zajímat o jejich problémy. „Celní
správa ukázala vstřícný přístup. Pokud to povede ke snížení administrativy, budu spokojený,“ uvedl další účastník
jednání, spolumajitel Zámeckého pivovaru Frýdlant Marek Vávra. Zúčastněné strany se dohodly na dalších setkáních
ohledně problémů malých pivovarů. „Jsou tady stále další možnosti, jak dělat věci jednodušeji,“ řekl Vrtiš. Ministryně
Schillerová potvrdila, že s celní správou připraví semináře, kde společně se zástupci minipivovarů budou hledat způsob,
jak správu jejich daní zjednodušit. „Následně si opět sedneme k jednacímu stolu a přínos těchto praktických
pracovních seminářů vyhodnotíme,“ uvedla Schillerová.
Problémy, které na schůzce zazněly, se týkají velkého množství firem. V Česku už počet
takzvaných malých nezávislých pivovarů překročil 400. Spadají sem varny s roční produkcí do 200 tisíc hektolitrů piva.
Kvůli metanolové kauze z roku 2012 stát zpřísnil dohled nad výrobci alkoholických nápojů, což se dotklo i
malých pivovarů. Podle Českomoravského svazu minipivovarů proto prokazování ekonomické stability nemá valný
smysl. „Český trh s pivem je nasycený a prodat zničehonic více piva je utopie. Stojí to práci a peníze, a když je vydáte
nebo se zadlužíte, jste rázem ekonomicky nestabilní,“ popsal situaci prezident svazu Jan Šuráň.
13.4.2018
Autor: Martin Ťopek
Zdroj: Hospodářské noviny

Šizení potravin pro Východ musí skončit. Evropská komise navrhuje vysoké pokuty
i hromadné žaloby
Spotřebitelský balíček komise má ukončit dvojí kvalitu potravin a dalšího zboží, na kterou si stěžuje Česko a celý
Visegrád. Lidem také otevře cestu k podávání hromadných žalob, aby se mohli lépe bránit v kauzách, jako byl
Dieselgate.
Mají stejný obal, svým obsahem se ale značně liší podle toho, na který evropský trh míří. Řeč je o mase, kečupech,
mražených baleních pizzy, konzervách s ovocem, limonádách, pracích prášcích nebo i toaletních papírech. Všechny
tyto výrobky dodávají nadnárodní výrobci potravin a drogistického zboží do Česka a dalších zemí střední a východní
Evropy v nižší kvalitě, než jaká je běžná na západě kontinentu.
Výrobci většinou dvojí kvalitu zdůvodňují rozdílným apetitem spotřebitelů v odlišných evropských regionech. I přes
četné testy kvality, které takové argumenty staví na hlavu, ale zatím obyvatelé nových členských zemí EU neměli
mnoho možností, jak se proti podobným praktikám bránit. Evropská komise v minulých letech několikrát zopakovala,
že se podobným problémem nehodlá zabývat. Loni ale kvůli tlaku zemí Visegrádu její šéf Jean-Claude Juncker otočil.
Komise tak po dlouhém čekání tuto středu přišla s návrhem řešení, které po vzoru sociálního programu amerického
prezidenta Franklina Roosevelta nazývá New Deal – nový úděl.

„V návrhu, který je součástí širšího spotřebitelského balíčku, popisujeme, že je dvojí kvalita neférovou obchodní
praktikou a že je třeba, aby se na základě testování pokutovala,“ řekla HN eurokomisařka Věra Jourová (ANO), pod
niž v Evropské komisi spadá ochrana spotřebitelů.
Pokuty v desítkách i stovkách milionů korun
Změny by se měly promítnout v úpravě evropské směrnice o nekalých obchodních praktikách a neměly by se týkat
jen potravin. Nově má být ve směrnici uvedeno, že nabízení jakéhokoliv zboží, které je označeno shodně jako jinde v
EU, ale má výrazně odlišné složení, porušuje unijní pravidla. Výrobcům či dovozcům šizených výrobků by měly od
národních úřadů, jako je Česká obchodní inspekce, hrozit vysoké pokuty.
Za prohřešek, k němuž dojde ve více členských státech, by mohla provinilá firma zaplatit sankci až ve výši čtyř procent
svého ročního obratu dosaženého v každé z dotčených zemí. Každý ze států osmadvacítky by pak měl možnost uvalit
na hříšníka ještě další pokutu podle svých národních pravidel. A to by potravinářské či drogistické koncerny mohlo
stát desítky až stovky milionů korun.
Vedle posílení pravomocí úřadů by silnější hlas měli získat i sami spotřebitelé. Ti budou nově moci prostřednictvím
spotřebitelských organizací podávat hromadné žaloby na firmy, které poškodily jejich práva. Komise tím reaguje na
aféru Dieselgate s dieselovými motory automobilky Volkswagen. Německý výrobce odmítl zasažené evropské majitele
svých aut odškodnit právě proto, že na něj nepodali hromadnou žalobu. Stejně poškození Američané, kteří takovou
možnost měli, ovšem na Volkswagenu vysoudili miliardy dolarů.
To by se mělo v budoucnu změnit a lidé by se díky kolektivním žalobám mohli domoci náhrady škod i výměny či
opravy vadného zboží či kompenzace za nekvalitní služby. Stejně jako v případě prokázání dvojí kvality by provinilé
společnosti musely mezi poškozené rozdělit sumu odpovídající až čtyřem procentům svého národního obratu.
Maďaři chtějí kvalitu na obalech, Češi si vystačí s testy
Co se týče výrobců méně kvalitního zboží, národní úřady dosud neměly možnost je pokutovat, pokud jejich výrobky
přímo neohrožovaly zdraví spotřebitelů či neporušovaly národní normy. Kvůli jednotnému unijnímu trhu, na němž
musí platit stejná pravidla, tak státy musely čekat až na rozhodnutí Bruselu. Třeba Maďaři už ale loni přišli s návrhem
zákona, který má výrobcům nařídit, aby na obalech jasně uváděli, že má jejich zboží dodávané na tamní trh nižší
kvalitu než na Západě.
České nebo slovenské úřady se oproti tomu zatím spokojují s prováděním testů kvality. Šetření z loňského října, které
si nechalo zpracovat tuzemské ministerstvo zemědělství, třeba u 11 z 21 testovaných produktů prokázalo značné
rozdíly ve složení stejného zboží určeného pro jiné trhy. Například německý kečup od řetězce Penny měl vyšší obsah
rajčat než maďarský a český. V německé pizze prodávané v Globusu byl použit eidam a mozzarella, zatímco v té,
kterou prodával řetězec v Česku, byla místo sýru náhražka z rostlinného tuku. Podobné výsledky přinesl i srovnávací
test provedený loni na Slovensku nebo několik testů tuzemské spotřebitelské organizace dTest.
Hlavním cílem podobných šetření bylo na problém více upozornit spotřebitele. „Vytvořila ale také tlak na výrobce a
obchodní řetězce. Některé z nich už slíbily, že kvalitu svých výrobků na různých trzích srovnají. Příkladem jsou řetězce
Kaufland a Globus, které řekly, že sjednotí kvalitu zboží prodávaného pod jejich značkami,“ připomíná
mluvčí Potravinářské komory Dana Večeřová. Dodává, že většina testů zatím prokázala, že za šizenými výrobky
obvykle stojí nadnárodní výrobci ze západních členských zemí.
Důvodem, proč se dosud dvojí kvalita v unii neřešila, byly právě západní státy, jejichž představitelé hájili zájmy svých
výrobních společností, a řešení problému proto blokovali. Podle komisařky Jourové už ovšem západní politici ustoupili
ze svých původních pozic. Materiál nového údělu pro spotřebitele ve středu hladce prošel komisí a Jourová očekává,
že podobně dopadne i rozhodování v Radě EU, kde jsou zastoupeny členské státy.
„Ministři ze západních zemí mi řekli, že si takový problém žádá řešení, což je obrovský posun oproti původním
stanoviskům. Východní země samozřejmě opatření podporují, takže věřím, že radou směrnice projde,“ uvádí Jourová.
Komise očekává, že balík spotřebitelských opatření začne v EU platit v příštím roce, tedy ještě předtím, než skončí její
volební období.
Novým pravidlům musí ale ještě dát zelenou také Evropský parlament. „A tam se jistě objeví i nějaké lobbistické tlaky
ze strany výrobců,“ upozorňuje europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), která zákaz dvojí kvality prosazuje.
Nadnárodní potravinářské koncerny v minulosti uváděly, že by tlak na srovnání receptur jejich produktů ve východních
státech EU mohl vést k jejich zdražení. Dvojí kvalitu přitom vedle odlišných chutí spotřebitelů zdůvodňují i rozdílnými
požadavky národních regulátorů.
„Je jasné, že když nahradíte vepřové maso drůbežím separátem, tak jde o jasné klamání spotřebitele. Pak máte ale
případ, kdy se do kakaa prodávaného v Česku přidávají vitaminy, zatímco do výrobku téže značky se v Německu
vitaminy nedávají. Důvodem ale není šizení spotřebitele, ale fakt, že německý zákon obohacování kakaa vitaminy
nedovoluje. A takové případy by měla směrnice zohlednit,“ uvádí Večeřová z Potravinářské komory. Zatím ovšem není
jasné, jak přesně bude unie rozdílnou kvalitu posuzovat a zda bude ve své legislativě myslet i na rozdílné národní
normy. Podle Jourové by měly úřady členských států dostat jednotnou metodiku pro testování zboží na stůl v květnu.
Pokud všechna chystaná spotřebitelská opatření příští rok v Bruselu projdou, Češi si na zákaz dvojí kvality zboží budou
muset přesto počkat do chvíle, než je tuzemští zákonodárci přejmou do národních zákonů.

***
Stejná značka, vyšší cena, nižší kvalita – neveřejný reklamní slogan výrobců pro východní trhy funguje více než dvě
desítky let. Ochranu spotřebitele měly zajistit informace s přesným složením výrobků. Velikost písma, kterým jsou tyto
informace napsány, ovšem většinou vyžaduje elektronový mikroskop. To, že se Evropská komise konečně odhodlala
po dvaceti letech ke změně, může být výsledkem tlaku spotřebitelů. Spíš jde ale o reakci na rostoucí nevoli nových
členů s unií obecně. Rozpad EU kvůli rozdílnému obsahu párků nehodlá riskovat ani Jean-Claude Juncker.
Co znamená větší než malé množství drogy, se v Česku probojovalo až k Ústavnímu i Nejvyššímu soudu. Co přesně
znamená výrazně odlišné složení, které porušuje unijní pravidla, musí politici vyřešit co nejrychleji. A podstatně
jednoznačněji, jinak se výrobci a spotřebitelé utopí v soudních sporech.
Meglena Kunevová, bulharská komisařka pro ochranu spotřebitelů z let 2007–2010, doporučila zemím, aby se o
rozdílnou kvalitu potravin se stejným názvem postaraly samy. Slovenský premiér Fico rozdílnou kvalitu srovnal s
posezením v turistické třídě letadla za cenu byznys třídy a veřejným institucím důrazně doporučil používat pouze
slovenské potraviny. Bojko Borisov, bulharský premiér, pak dvojí kvalitu potravin nazval apartheidem. Poláci dávají
pro jistotu většinově přednost domácím potravinám. Jediné Maďarsko chce, aby na potravinách bylo varování:
„Vyrobeno za použití různých potravin, ale pod stejnou značkou a se stejným vzhledem.“ A už dostalo varování, že
tím může porušovat unijní pravidla.
To, že vyšší cena neznamená vyšší kvalitu, spotřebitelé ve východní Evropě vědí velmi dobře. Argument, že kvalitnější
zboží bude dražší (rozuměj: ještě dražší než to horší, za které často už nyní platí víc než jejich protějšky na Západě
za to lepší), je zhruba stejný, jako když prodejci tvrdí, že za různou cenu stejného zboží v Rakousku a v České
republice může velikost trhu. Stejné složení by konečně jako vedlejší efekt mohlo vést ke stejné ceně.
Kvalita potravin je s jistou nadsázkou tím jediným, na čem se nakonec dokáže Brusel s Visegrádem uspokojivě
domluvit. Jako začátek proč ne, vztah k Evropě v mnoha zemích skutečně prochází žaludkem. Pocit občanů druhé
kategorie ale srovnatelně kvalitní klobása či prací prášek nevyřeší.
13.4.2018
Autor: Jan Úšela, Julie Hrstková
Zdroj: Hospodářské noviny

Utopený sýr v kelímku
Test čerstvých sýrů Cottage
PRAHA – Naslano, nasladko, se zeleninou i s ovocem. Sýr cottage je oblíbenou součástí vyváženého jídelníčku i
svačinkou těch, co po zimě hubnou do plavek. Pro sýr charakteristická sýrová zrna by ale rozhodně neměla v kelímku
plavat...
Stejně jako u jiných sýrů i u přírodního čerstvého sýru cottage je ukazatelem kvality obsah sušiny (laicky sýr cottage
bez veškeré vody), který musí být vždy deklarován na obale. Jenže ze 14 námi testovaných výrobků sliby na obale
nedodržely hned dva. Pět výrobků mělo nižší čísla sušiny, než výrobci deklarovali, a z toho dva se do povolené záporné
odchylky vešly s odřenýma ušima!
***
Polovina marných slibů
Obsah sušiny najdete na obale cottage sýrů vždycky. Zatímco deklarované množství se pohybovalo od minimálně 18
% do 22 %, realita byla trochu jiná, laboratoř naměřila od 17,7 % do 23,9 %. Nejméně měl cottage značky Albert
Quality, nejvíce výrobek Madeta. Výrobcům dělalo především problém dodržet to, co slibují. Víc než polovina sýrů
měla méně sušiny, než slibovala na etiketě. Nicméně většina z nich se vešla do povolené odchylky. Na hraně byly dva
– Pilos a Blaník.
Deklaraci nesplnily y ani s přihlédnutím k odchylce - značky Korrekt a Cremisée.
Co je sušina?
Zjednodušeně řečeno to, co zbyde ze sýra cottage, když se z něj odpaří veškerá voda. Tvoří ji zejména bílkoviny a
tuk, dále laktóza a minerální látky (především vápník). Nejistota měření je nejvýše 3 % z naměřené hodnoty (např. u
výrobku, u nějž bylo deklarováno min. 20 % sušiny, laboratoř naměřila 19,5 % a odchylka byla 0,59 %). Naopak
vyšší podíl sušiny není na závadu a od ní se odvíjí cena. Nejlevnější surovinou je totiž v cottage voda.
Normu by splnily čtyři
Jedním z parametrů je i obsah sušiny, který je stanovený na minimálních 21 %. Jenže v našem testu by tento
požadavek splnily jen čtyři výrobky, z toho tři od jednoho výrobce. Šlo o české výrobky Billa, Báječný český, Madeta
a německý cottage Milbona.
Kvalita v rukou výrobců
Cottage sýry nemají v současné legislativě žádné kvalitativní požadavky, pouze musí splňovat předepsané požadavky
pro sýry. Takže jejich kvalita je plně v rukou výrobců, což je vidět i ve výsledcích testu. Existuje ale tzv. Česká cechovní
norma (ČCN), která předepisuje, jak kvalitní mají cottage sýry být.

Stejní výrobci, různá cena a chuť
Jak už to tak v testech bývá, různé značky často mívají stejného výrobce, a stejně tomu je i u cottage sýrů. Převahu
v testu měli jednoznačně Slováci. Albert Quality, K-Classic, Boni, Meggle a Tesco, všichni od slovenského výrobce
Rajo, měly i velmi podobné analytické výsledky. Z jednoho pásu byly tři polské výrobky. A jeden výrobce stojí i
za produkcí sýrů Madeta, Báječný český a Billa. Z jedné (německé) výroby jsou i značky Cremisée a Korrekt.
Sýry v rámci uvedených skupin mají velmi podobné výsledky a složení. Největším rozdílem byla chuť, a především
cena.
Nejlepší v analýze byly výrobky českého výrobce Madeta (sýry Billa, Báječný český a Madeta). Zatímco stejnojmenná
značka byla v testu nejdražší a ze tří jmenovaných měla v chuti nejhorší hodnocení, privátní značka Billa byla o víc
než 4 koruny levnější a chutnější. Nejchutnější z jmenované trojice byl sýr Báječný český.
Přidanou bílkovinou k lepším výsledkům
V cechovní normě je uvedené, že není povolený přídavek kaseinu a kaseinátů, které patří mezi mléčné bílkoviny. Ty
totiž při analytickém rozboru navyšují čísla celkového obsahu bílkovin. Zajímavé bylo, že »mléčnou bílkovinu« jako
ingredienci ve složení měly pouze tři výrobky, všechny od jednoho polského výrobce. Šlo o značky Pilos, Milki line a
Blaník. Přitom obsah bílkovin měl první zmiňovaný nejnižší a zbylé dva spíš nižší.
Cottage podle ČCN
* obsah sušiny: min. 21 %
* povinné složky: mléko, smetana, jedlá sůl, mlékárenské kultury, syřidlo
* přípustná složka: chlorid vápenatý
* nepřípustné složky: veškeré výše nespecifikované v povinných a přípustných složkách, zejména konzervanty,
barviva, želatina, škroby, stabilizátory, rostlinný tuk, přidaný kasein a kaseináty
Co jsou cechovní normy?
Projekt České cechovní normy (ČCN, http://www.cechovninormy.cz) jsou novodobým nástupcem dřívějších (dnes už
neplatných) Československých státních norem (ČSN). Zajišťuje je Potravinářská komora a výrobci, kteří podmínky
ČCN (technologický postup výroby včetně určených použitých surovin) splňují, mohou mít na etiketách logo
cechovních norem.
Na zmíněných webových stránkách si mohou spotřebitelé také zjistit konkrétní požadavky na výrobu a kvalitu a také
seznam schválených výrobků.
Prodejce není výrobce
Často se na obale setkáte s údajem »prodávající«, »vyrobeno pro« a nebo rovnou jen s názvem prodejce.
A občas se dočtete, že dotyčný výrobek byl vyroben v jiné zemi, než pochází prodejce. Ale abyste nemuseli pročítat
složení cottage sýrů a zdlouhavě hledat zemi původu, stačí najít grafický ovál – tzv. identifikační značku, kterou musí
být označené všechny potraviny živočišného původu.
Ovál prozradí původ
Identifikační značka má oválný tvar
V horní části označení musí být uvedena zkratka zpracovatelské země (např. CZ = Česko, SK = Slovensko, DE =
Německo nebo PL = Polsko). Ve střední části je pak uvedeno veterinární schvalovací číslo podniku. Dole je umístění
země v Evropské unii.
Co je sýr cottage?
Jde o přírodní čerstvý sýr, který je charakteristický pevnějšími sýrovými zrny, jež jsou rozmíchána ve smetaně a
následně dosolena, případně dochucena (např. pažitkou). Mají jemně nakyslou mléčnou chuť a vůni, typickou po
tvarohu, jsou mírně slané.
Se syřidlem, nebo bez?
Některé sýry cottage mají velká sýrová zrna, jiné mají drobné kousky. Je to dáno použitím syřidla. Sýry vyrobené bez
syřidla bývají kyselejší a mají drobné kousky. Sýry se syřidlem mají velké kousky a jsou méně kyselé.
Syřidlo je přírodní komplex enzymů, které urychlují srážení a zabraňují, aby se tvaroh rozpadl. Jeho přidáním se také
zrychluje výroba sýru.
Syřidlo jsme našli ve složení tří sýrů. Ale to, že u některých výrobků není uvedeno ve složení, neznamená, že jej
výrobce nepoužívá. Může být totiž považováno za pomocnou látku, která není součástí výrobku, a v takovém případě
p se deklarovat nemusí.
Bez plísní, kvasinek a listérie
Pozitivní zprávou určitě je, že analýza neodhalila žádné překročení limitů stanovených pro plísně či kvasinky. Většina
sýrů byla bez nálezu, kromě výrobku Madeta Jihočeský Cottage, kterému sice laboratoř naměřila kvasinky, nicméně
hodnota byla hluboko pod doporučeným limitem. Laboratoř zkoumala i přítomnost bakterie listérie, která způsobuje
infekční onemocnění listeriózu a je riziková u potravin, jež se před konzumací tepelně neupravují. U námi testovaných
cottage sýrů ale naštěstí žádný nález nebyl.
Svačinka i hlavní chod

Výborně zasytí, obsahuje dost bílkovin a málo tuku. Výhodou sýru cottage je jeho chuťová neutrálnost, takže se dá
kombinovat nasladko i naslano. „Může být vhodnou součástí svačin i hlavních jídel (např. salátů) a jeho výhodou je
především vyšší obsah bílkovin při nízkém obsahu sacharidů,“ vysvětluje nutriční terapeutka Věra Boháčová z Fóra
zdravé výživy. „Například v porovnání s bílým jogurtem má sacharidů přibližně stejně, ale až čtyřnásobné množství
bílkovin,“ dodává.
JAK ČÍST TEST?
1) První tabulka poskytuje informace o názvu a výrobci. Je zde uvedena cena za balení, a to v době, kdy jsme výrobky
nakupovali (polovina března 2018). Cena je přepočítaná na sumu za 100 gramů sýru, jelikož prodávaná balení nebyla
stejně velká.
2) Druhá tabulka uvádí informace, které jsou uvedené na obale.
3) Ve třetí tabulce se dočtete výsledky testu, jež nám předala laboratoř Eurofins. Potravinový Sherlock barevně odlišil
naměřené hodnoty podle semaforové stupnice.
4) V další tabulce jsou známky laických senzorických hodnotitelů.
5) V páté tabulce jsou známky a verdikt Potravinového Sherlocka.
6)
Poslední
tabulku
tvoří
celková
známka,
která
představuje
průměr
ze
známek
udělených spotřebiteli a Potravinovým Sherlockem.
Laičtí senzoričtí posuzovatelé a Potravinový Sherlock oznámkovali jednotlivé cottage sýry jako ve škole, a to podle
škály od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).
Tuk v sušině vs. celkový tuk
Celkový obsah tuku a podíl tuku v sušině není jedno a to samé. Celkový tuk označuje tučnost celého výrobku, zatímco
tuk v sušině, jak už název napovídá, je podíl tuku v sušině, tedy v sýru zbaveném veškeré vody. Obsah tuku v sušině
se nemusíte u všech cottage sýrů vždy dočíst, ale z výživového hlediska je důležitější vědět celkový obsah tuku. Ten
buď výrobci uvádí u složení, nebo se jej můžete dočíst z tabulky průměrných výživových hodnot, kde je uvedená
gramáž tuků ve 100 g. Například 4,1 g ve 100 g výrobku, což odpovídá 4,1 %.
Báječný Cottage příchuti český bez Billa natur Cottage Boni cheese Cottage K-Cottage Cheese Classic Jihočeský
Cottage Madeta
Výrobce Madeta, ČR Madeta, ČR Rajo, Slovensko ČR; prodávající vyrobeno Kaufl na and, Slovensku Madeta, ČR
Cena za balení 27,90 Kč/200 g 24,90 Kč/200 g 16,90 Kč/150 g 19,90 Kč/200 g 24,90 Kč/150 g
Cena za 100 g 13,95 Kč 12,45 Kč 11,27 Kč 9,95 Kč 16,60 Kč
Údaje na etiketě
Obsah sušiny 21 % 21 % min. 18 % min. 18 % 21 %
Obsah sušině tuku v neuvedeno neuvedeno min. 20 % 20 % neuvedeno
Podíl tuku min.. min. 5 % min. 5,5 % 4,2 % 4,2 % min. 5 %
Složení mléko, mlékařská jedlá 20 % sůl smetany, kultura, 20 mléko, %, mlékařská jedlá smetana sůl, syřidlo kultura,
sůl, mléko, mlékařské smetana, kultury jedlá mléko, sůl, kultury smetana, mlékárenské jedlá mléko, mlékařská 20
jedlá % sůl smetany, kultura,
Výsledky laboratoře Eurofins
Hmotnost 201,4 g 202,4 g 151,6 g 201,5 g 150,4 g
Obsah sušiny 22,7 % 23,4 % 19,6 % 17,8 % 23,9 %
Podíl sušině tuku v 29,6 % 29,7 % 24,6 % 24,6 % 31,4 %
Obsah tuku 6,72 % 6,96 % 4,83 % 4,38 % 7,51 %
Celkové bílkoviny 11,6 % 12,5 % 12,3 % 11,5 % 12,1 %
Kvasinky
(KTJ/g) <10 <10 <10 <10 240
Podíl soli 0,58 % 0,66 % 0,84 % 0,83 % 0,63 %
Senzorické hodnocení
Senzorika 1,6 2,5 2,4 2 2,9
Hodnocení Potravinového Sherlocka
1 Cottage sýr, jak má být. Byl nejchutnější, patřil i k analyticky nejlepším a byl i nejméně slaný. Obsah sušiny měl
jeden ze tří nejvyšších, cechovní normu by splňoval. Obsah bílkovin byl trochu nižší. 1 Analyticky výborný sýr, měl
druhé nejvyšší množství sušiny a obsahoval i hodně bílkovin. Celkovou známku mu zhoršuje senzorika. Podle
spotřebitelů obsahoval »převážně velká zrna« a byl »tučný«.
2 Obsah sušiny má sice vyšší než minimální hodnotu, kterou výrobce deklaruje, cechovní normu by ale nesplnil.
Bílkovin má spíš více a je také slanější. Podle spotřebitelů měl kyselejší chuť a byl »trochu tužší«.
2Výrobce deklaruje minimum sušiny, ale podle laboratoře ani takového obsahu výrobek nedosahuje. Naměřená
hodnota se nicméně vejde do odchylky, na druhou stranu jde o druhý nejnižší podíl v testu. Obsahuje spíš méně
celkových bílkovin.

2 Sýr s nejvyšším obsahem sušiny, měl i vyšší množství bílkovin. Na druhou stranu byl nejdražší a podle laických
senzorických hodnotitelů měl nevýraznou chuť a vůni.
CELKOVÁ ZNÁMKA
11222
Milki Cottage line Cottage Meggle Tesco Cottage Blaník Cottage
cheese Cheese cheese Cheese
prodejce: Alimpex prodejce: Meggle, prodávající Tesco Stores, prodávající Alimpex
food, ČR; vyrobeno v ČR; vyrobeno na Slovensku ČR; vyrobeno na Food, ČR; vyrobeno v
Polsku Slovensku Polsku
16,90 Kč/150 g 25,90 Kč/180 g 24,90 Kč/200 g 18,90 Kč/150 g
11,27 Kč 14,39 Kč 12,45 Kč 12,60 Kč
20 % min. 18 % 18 % 20 %
neuvedeno 20 % neuvedeno neuvedeno
min. 6 % 4,2 % 4,2 % min. 6 %
tvaroh, smetana, mléko, smetana, jedlá mléko, smetana, jedlá tvaroh, smetana,
jedlá sůl, mléčná sůl, mlékárenská sůl, mlékárenská jedlá sůl, mléčná
bílkovina kultura kultura bílkovina
154,2 g 180,4 g 201,1 g 154,6 g
19,7 % 20,1 % 18,7 % 19,5 %
30,5 % 22,8 % 22,5 % 29,3 %
6,01 % 4,59 % 4,21 % 5,72 %
11,5 % 13,5 % 12,1 % 11,5 %
<10 <10 <10 <10
0,63 % 0,72 % 0,79 % 0,62 %
1,7 3,5 2,8 2,3
1 Druhý nejchutnější sýr. Obsahoval ale méně sušiny, než výrobce deklaroval, nicméně se ale vešel do odchylky.
Cechovní normu by ale nesplnil. Bílkovin měl spíš méně. Do složení výrobce přidává mléčnou bílkovinu, která může
jejich obsah navyšovat.
1- Analyticky patří mezi nejlepší, nicméně v senzorice dostal nejhorší hodnocení. Podle laických senzorických
hodnotitelů byl »tuhý« a kyselejší. Podle výsledků laboratoře obsahoval nejvíce bílkovin, podílem sušiny by ale nesplnil
cechovní normu.
2- Podíl sušiny patří k nižším, cechovní normu by nesplnil. Bílkovin obsahoval spíš víc. Oproti ostatním je spíš slanější.
Podle spotřebitelů měl »nepříjemně nahořklou« chuť.
3 Bílkovin má jedno z nejnižších množství, výrobce navíc přidává do složení mléčnou bílkovinu, která obsah celkových
bílkovin může navýšit. Podíl sušiny, který výrobce deklaruje na obale, splňuje s odřenýma ušima. Podle hodnotitelů
byl »tekutější a jemně nakyslý«.
2- 2- 2- 2Albert Quality Pilos Cottage Korrekt Milbona Cremisée
Cottage klasik Cheese Frischkäse Körniger Cottage Cheese Frischkäse Körniger
Okregowa Spoldzielnia prodejce: Globus, prodejce: Norma,
Rajo, Slovensko Mleczarska Polsko w Kole, ČR; vyrobeno v Německu Privatmolken Německo Bechtel, ČR; Německu
vyrobeno v
19,90 Kč/150 g 18,90 Kč/200 g 19,90 Kč/200 g 18,90 Kč/200 g 18,90 Kč/200 g
13,27 Kč 9,45 Kč 9,95 Kč 9,45 Kč 9,45 Kč
min. 18 % min. 20 % 22 % min. 20 % 20 %
min. 20 % neuvedeno 20 % min. 20 % 20 %
4,2 % 6 % 4 % 4,5 % 4 %
mléko, sůl, mlékárenská smetana, jedlá kultura 40 60 jedlá % % sladká bílkovina zrnitý sůl, mléčná smetana,
tvaroh, kvašení, pasterované kultury mléko, syřidlo mikrobiální mléčného jedlá kravské sůl, pasterované mléko,
kultury, jedlá syřidlo kravské sůl, mikrobiální sýrařské čerstvý sýr, sůl
155,1 g 203 g 200,3 g 200,8 g 201,1 g
17,7 % 19,5 % 18,3 % 22,2 % 19,2 %
21,8 % 29,5 % 21,2 % 19,4 % 21,4 %
3,85 % 5,75 % 3,88 % 4,31 % 4,10 %

11,4 % 10,8 % 12,2 % 11,6 % 12,5 %
<10 <10 <10 <10 <10
0,71 % 0,59 % 0,61 % 0,92 % 0,71 %
2,3 3,1 2,1 3,1 2,6
3- Slibovaný podíl sušiny splňuje s odřenýma ušima. Její obsah má ze všech nejnižší a podíl bílkovin má druhý
nejnižší. Je spíš slanější. Podle laických hodnotitelů byl »jemně nahořklý «.
3 Cottage stejného polského výrobce, který do složení přidává mléčnou bílkovinu, jež může navýšit celkový obsah
bílkovin. Těch měl sýr dokonce nejméně ze všech, a to i ve srovnání se sýry vyrobenými tradičním způsobem. Patří
mezi nejméně slané.
4 Jeden ze dvou sýrů, který ani s přihlédnutím k odchylce nesplňuje na etiketě slibovaný podíl sušiny. Oproti
deklaraci jí obsahuje o 3,7 % méně. Bílkovin má spíš více a patří k méně slaným.
3- Nejslanější ze sýrů. Sušiny má jedno z nejvyšších množství, celkovou známku mu však zhoršuje senzorika.
Podle spotřebitelů konzistencí připomínal spíš jogurt.
4 Druhý ze dvou cottage sýrů, který ani s přihlédnutím k odchylce nesplňuje deklaraci sušiny na obale. Složení je
navíc nekonkrétní, dočtete se jen, že cottage, který patří do skupiny čerstvých sýrů, obsahuje čerstvý sýr a sůl.
3 3 3 3- 3Semaforová stupnice
Zelená barva označuje nejvyšší podíl sušiny a celkových bílkovin, nejnižší podíl soli. Vyzdvihuje také sýry bez
přítomnosti kvasinek. Oranžová upozorňuje na nejnižší obsah sušiny a podíly sušiny, které jsou po přihlédnutí k
odchylce na hraně. Dále označuje nejnižší obsah celkových bílkovin a nejvyšší podíl soli. Červeně jsou vyznačené
cottage sýry, které nesplňují deklaraci obsahu sušiny, a to ani s přihlédnutím k odchylce.
Protokol testu
Blesk nechal otestovat celkem 14 cottage sýrů bez příchuti, které byly v době nákupu v obchodech k dostání
Laboratoř Eurofins zjišťovala gramáž spotřebitelského balení, obsah sušiny, podíl tuku v sušině a celkového tuku,
obsah soli a také zjišťovala přítomnost kvasinek, bakterie listérie a plísní. Senzorické vlastnosti cottage sýrů posuzovalo
dvanáct laických hodnotitelů v rámci senzorického testu, který organizovalo Senzorické centrum Výzkumného ústavu
pivovarského a sladařského (VÚPS).
Potravinový Sherlock kvalitativně porovnával jednotlivé výrobky mezi sebou, a to na základě laboratorních výsledků a
požadavků legislativy.
13.4.2018
Autor: Barbora Kabátová
Zdroj: Blesk

Na trh vstupuje po 80 letech nový druh čokolády. Rubínovou vyvíjeli přes 10 let
Společnost Nestlé přichází s novinkou. Kromě klasické hořké, mléčné a bílé čokolády se nyní objeví na britském trhu
nový druh. Růžová čokoláda bude nyní tvořit tyčinku KitKat, která je celosvětově jednou z nejoblíbenějších pochoutek.
Rubínová čokoláda, jak zní její oficiální název, slibuje „intenzivní ovocnou chuť“. Informoval o tom server Guardian.
Ačkoliv růžová čokoláda zní a vypadá dost uměle, nenechte se zmýlit. Je totiž vyrobena ze speciálních rubínových
bobů kakaovníku, jenž roste jen na Pobřeží slonoviny, v Ekvádoru a v Brazílii. Je tedy zcela přírodní.
Po klasické hořké, mléčné a bílé čokoládě tak bude nově na trhu nový druh. Rubínová čokoláda je velkým krokem už
jen z toho důvodu, že naposledy odhalila společnost Nestlé novou přírodní barvu před osmdesáti lety.
Mezi odborníky tak již od loňského září, kdy byla existence nové čokolády poprvé oznámena, vzbuzuje velkou
pozornost. Inovativní tyčinku vytvořila švýcarská čokoládovna Barry Callebaut – největší výrobce kakaa na světě. Ta
podle serveru Guardian strávila více než deset let experimentováním s barvami a chutěmi kakaových bobů.
O vypuštění příchuti na trh se ve Švýcarsku rozhodlo teprve před dvěma lety.
Firma chuť popisuje jako ovocnou, podobající se bobulovitým plodům. Důležitou charakteristikou je prý ale také
„lahodná jemnost“. Není tak sladká jako tradiční mléčná čokoláda a bude prý stoprocentně autentická. Nejsou do ní
totiž přidávána žádná barviva ani umělé příchutě.
Rubínovou pochoutku nyní konzumentům exkluzivně představí společnost Nestlé. Britové si již tento týden budou
moci koupit tyčinku KitKat v růžové podobě. "Víme, že nový typ KitKat je opravdu velkou událostí a jsme velmi rádi,
že pro fanoušky nabídneme jiný druh čokolády," řekl Alex Gonnella, marketingový ředitel firmy Nestlé ve Velké Británii.
"Rubínová čokoláda je v cukrařině velkou inovací a my jsme velmi hrdí na to, že KitKat je první významná značka ve
Velké Británii, která ji nabízí," dodal. V následujících měsících by se tyčinka měla dostat do distribuce také ve
Spojených státech a v Evropě.
"Je to velký výsledek našeho partnerství s Nestlé, které se rozhodlo z naší rubínové čokolády vytvořit ikonickou tyčinku
KitKat. Spotřebitelé po celém světě budou její jedinečnou chutí fascinováni, řekl Pablo Perversi, hlavní ředitel pro
inovace, kvalitu a udržitelnost ve společnosti Barry Callebaut.

Jak moc si lidé novou čokoládu oblíbí, je zatím ve hvězdách. Podle některých odborníků bude hodně záležet na
vlastnostech nové čokolády – jakou bude mít strukturu po rozpuštění a zda se s ní bude dát dobře pracovat, zejména
v kulinářském a cukrářském průmyslu.
13.4.2018
Autor: Andrea Gričová
Zdroj: deník.cz

Za sto let ubyla třetina zemědělské půdy. Řepka zabírá dvojnásobnou plochu
Za posledních sto let ubyla na českém území více než třetina zemědělské půdy. Je méně polí s bramborami a cukrovou
řepou, naopak je více pšenice nebo řepky. Zatímco v roce 1918 hospodařily zemědělské podniky na 5,1 milionech
hektarů, loni obdělávaly jen 3,5 milionu hektarů, uvedl Český statistický úřad.
„Zemědělci stále vysévají převážně obiloviny. Dnes na polích dominuje pšenice. Před sto lety ale převládalo žito a v
hojnější míře se pěstoval také oves. Navzdory tomu, že se osevní plocha obilovin v průběhu času snížila o třetinu,
sklizeň několikanásobně vzrostla – z 2,3 milionu tun v roce 1920 na loňských 7,5 milionu tun. Nejvýrazněji se zvýšila
sklizeň pšenice, kukuřice a ječmene,“ uvedl úřad. Proti dobám první republiky se o 98,5 procenta zvětšila osevní
plocha řepky.
Za poslední století ubyly počty skotu, koní a koz, ale také pracovníků v zemědělství. V roce 1948 pracovalo v
zemědělství 1,3 milionu lidí, většinou žen. Předloni jich byla desetina, ženy tvořily jen třetinu. Ženy se dostaly podle
publikace Českého statistického úřadu do menšiny v roce 1971, kdy v zemědělství pracovalo 684 tisíc lidí. Skoro sto
tisíc lidí v zemědělství ubylo mezi lety 1991 a 1992 a znovu o rok později.
Zatímco zemědělsky obhospodařované půdy ubývá, dřeva v lesích přibývá. Jak již dříve uvedl ředitel Ústavu pro
hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem Jaromír Vašíček, v současnosti je zalesněno 34 procent plochy
republiky, přičemž od roku 1990 kromě let 2006 a 2007 po likvidaci škod po orkánu Kyril byl vždy vyšší přírůstek lesa
než těžba. Proti období první republiky vzrostla hmota stromů na dvojnásobek.
13.4.2018
Autor: ČTK
Zdroj: idnes.cz

KOMENTÁŘ: Češi uspěli v Evropě. Už nebudou jíst hůře než Němci
Evropská komise představila nová pravidla boje proti dvojí kvalitě potravin. Brzy si snad koupíme čokoládu jako na
Západě, píše v komentáři Aleš Chmelař, státní tajemník pro evropské záležitosti.
Salámová pizza téměř bez salámu, lančmít, ve kterém se nachází místo masa kuřecí separát, či rybí prsty, v nichž je
snad více prstů než ryb. Tak vypadá složení některých výrobků prodávaných u nás, které se tváří stejně jako ty
prodávané na Západě.
a nátlak Česka a dalších zemí tohoto regionu to teď Evropská komise aktivně řeší. Jde svým způsobem o revoluci v
pojetí rovnosti na jednotném trhu a v EU jako takové. Před naším vstupem do Unie jsem jako chudý a světem
vyděšený náctiletý výchoďák na první delší cestě Západem ochutnal místní sýr, mléko, chleba, čokoládu, džus. Měl
jsem pocit, že jsem v jiném světě. Od té doby se toho hodně změnilo. Stále ještě však mezi starými a novými členskými
státy panuje obrovský rozdíl v kvalitě potravin v náš neprospěch. A to dokonce za stejnou, ne-li vyšší cenu než u
západních sousedů.
Odborné studie ukazují, že Češi a další občané středoevropského regionu dostávají méně čokoládovou čokoládu či
méně masové masné výrobky. Podle firem, které zboží vyrábějí, mají naši občané „zvláštní“ chutě. A proto je prý v
pořádku systematicky prodávat v některých zemích horší potraviny. Tomu by nyní měl být konec.
Ve středu Evropská komise představila nová pravidla proti nekalým obchodním praktikám. Eurokomisařka Věra
Jourová je hlavní autorkou návrhu na boj proti dvojí kvalitě výrobků. EU poprvé ve své historii výslovně označuje
uvádění rozdílně kvalitního výrobku na trh pod stejnou značkou jako nekalou obchodní praktiku.
Legislativa rozvazuje ruce národním kontrolorům, kteří by nyní měli mít možnost posvítit si i na případy, kdy výrobce
klame nakupující skrze stejné označení. Obchodní inspekce členských států získají pravomoc takové chování
vyšetřovat a postihovat. Dost možná se blíží konec „nájezdů“ do pohraničních oblastí v cizině, kam se rodiny raději
vydávají na velké nákupy.
Česko na problém dvojí kvality potravin upozornilo jako první. S ostatními zeměmi visegrádské čtyřky jsme organizovali
testy a připomínali evropským politikům, že jde o zásadní téma. Opakovali jsme, že dvojí kvalita na trhu EU je problém,
který oslabuje důvěru v evropskou integraci. Zároveň však rozdílnou kvalitu zboží oproti jiným státům nejde řešit bez
EU. Náš tlak netrval měsíce, ale roky.

Návrh nyní projednají členské státy i Evropský parlament. Může se tedy mírně měnit a tlak zejména obchodních
řetězců bude velký. Česká vláda však udělá vše pro to, aby základní myšlenka rovnosti spotřebitelů zůstala součástí
legislativy.
Spolupracovat budeme nejen se státy střední Evropy, ale podporu očekáváme i od Francie a severských států.
To, že z našich regálů mohou brzy zmizet lživě označené potraviny, je důkazem, že trpělivost a hledání spojenců v
EU se vyplatí. Bez Evropské komise bychom nikdy nenalezli řešení. Tak si to pamatujme, až zase budeme proklínat ty
bruselské úředníky. Často se jim totiž povedou i dobré věci.
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V Česku se po dvaceti letech objevil pseudomor drůbeže. Zbytek chovu bude ještě
dnes utracen
Choroba je nebezpečná pro ptáky, u lidí může vyvolat zánět spojivek, který po několika dnech spontánně odezní.
Agrární komora ČR uvedla, že vývozcům by mohly hrozit ztráty ve výši desítek milionů korun.
Praha - V Česku se po 20 letech objevil v chovu drůbeže pseudomor, takzvaná Newcastleská nemoc. V okolí ohniska
pseudomoru v Šanově na Zlínsku vytvoří veterináři tříkilometrové a desetikilometrové ochranné pásmo, kde se zamezí
přemisťování ptáků. Větší pásmo zasáhne i na Slovensko.
Choroba je nebezpečná pro ptáky, u lidí může vyvolat zánět spojivek, který po několika dnech spontánně odezní.
Dnes to sdělili zástupci Státní veterinární správy (SVS). Agrární komora ČR uvedla, že vývozcům by mohly hrozit ztráty
ve výši desítek milionů korun.
Podle předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé jde o druhou nejnebezpečnější nemoc pro
drůbež po ptačí chřipce, kvůli které se loni v ČR utratilo skoro 100 000 kusů opeřenců.
Nosnice ve velkochovech jsou podle ní vakcinované, kuřata ve výkrmu však ne, měly by však mít ochranu z očkování
od svých rodičů. Problém by podle ní mohl nastat v exportu drůbeže do zahraničí a u vodní drůbeže či v malochovech,
které nedostatečně dodržují biologickou ochranu.
Malochovatel na Zlínsku oznámil veterinářům úhyn 11 z 34 chovaných slepic, po vyšetření se nepotvrdila ptačí chřipka,
ale naopak pseudomor.
"Aby se zamezilo možnému šíření nákazy, bude ještě dnes všechna zbývající drůbež v chovu utracena. Dle platných
evropských předpisů bude okolo ohniska nákazy vytýčeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo
dozoru. V těchto pásmech SVS mimo jiné nařídí provedení soupisů drůbeže," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk
Semerád.
Podle něj bude až na výjimky zakázané přemisťovat drůbež do a ven z pásem. "Po dobu platnosti mimořádných
veterinárních opatření nebude možné v pásmech pořádat výstavy, burzy, trhy a svody drůbeže a ostatních ptáků,"
dodal. Podle šanovského starosty Milana Humpoly zasáhl pseudomor malochov slepic jednoho z obyvatel obce. "Chová
nějakých 20 slepic, které mu začaly postupně zdechat. Zdálo se mu to podezřelé, proto si nechal udělat u veterinářů
rozbory, které zjistily nákazu," řekl ČTK starosta.
"Pokud by se opakoval scénář z minulého výskytu virů na našem území, znamenalo by to pro exportéry obchodní
ztráty řádově minimálně v desítkách milionů korun v závislosti na rozsahu a délce trvání opatřeních směřujících k
eradikaci (vymýcení) nákazy," sdělil ČTK mluvčí Agrární komory ČR Jiří Felčárek.
Naposledy se nemoc v chovu holubů objevila v ČR v letech 2012 a 2013, dříve pak v roce 2007. V chovu drůbeže pak
naposledy v roce 1998. Například Rusko v roce 2013 zakázalo dovoz českého drůbežího masa z tří krajů kvůli výskytu
této choroby u holubů. Podle Dlouhé by ruský zákaz znamenal existenciální nejistotu pro několik firem, které už loni
prodělaly kvůli zákazu vývozu násadových vajec, desítky milionů.
Vakcinace je povinná pro chovy, kde se ptáci chovají na produkci vajec od 500 kusů ptáků. V ostatních chovech
veterináři očkování doporučují. "Vzhledem k tomu, že tato nákaza je na seznamu nebezpečných nákaz, přísluší
chovateli v případě vzplanutí nákazy náhrada nákladů za opatření, která jsou přijata ke zdolání nákazy. V případě
zjištěného neprovedení vakcinace se nárokovaná částka krátí," dodala správa.
Závažné virové onemocnění způsobuje u domestikovaných i volně žijících ptáků trávicí, dýchací a nervové potíže s
rizikem následného úhynu. Nemoc může postihnout slepice, krůty, bažanty, holuby či křepelky. Onemocnění se zřídka
objevuje i u kachen a hus, vnímaví jsou vůči němu i pštrosi a mnoho druhů volně žijících ptáků, celkem jde podle
veterinářů o více než 200 druhů.
Podle Dlouhé se do chovu mohla nemoc dostat nejspíš přes kontakt drůbeže s volně žijícím holubem či jiným ptákem.
Zamezení kontaktu s volně žijícími ptáky doporučují také veterináři, chovatelé by podle nich měli sledovat zdravotní
stav, kondici a snášky vajec od chovaných ptáků. V případě změn nebo zvýšeného úhynu by buď je, nebo příslušného
soukromého veterináře měli chovatelé kontaktovat.
Na Zlínsku se kromě této nákazy jako v jediném regionu Česka také vyskytuje africký mor prasat u divočáků.
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Potravinářská inspekce nechala stáhnout z trhu falšované filé. Mělo o 20 procent
méně masa
Výrobce uvedl na obalu, že výrobek obsahuje 97 procent masa. Analýza v laboratoři SZPI ale ukázala podíl masa
pouze v množství 76,5 procenta. Zatím bylo staženo 1700 balení o celkové hmotnosti 500 kilogramů.
Brno - Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nechala stáhnout z trhu falšované filé. Oproti informaci na
obalu měl výrobek o 20 procent menší podíl masa. SZPI to dnes uvedla v tiskové zprávě. Filé pocházelo z Estonska.
Výrobce uvedl na obalu, že výrobek obsahuje 97 procent masa. Analýza v laboratoři SZPI ale ukázala podíl masa
pouze v množství 76,5 procenta. "Informace na obalu je tak pro spotřebitele zavádějící a klame ohledně skutečného
podílu masa ve výrobku," uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.
Inspektoři nevyhovující vzorek odebrali v provozovně obchodního družstva TEMPO v pobočce v Hradci nad Moravicí.
"Kontrolované osobě inspektoři nařídili, aby předmětnou šarži neprodleně stáhla z celé tržní sítě. Dle dosud známých
informací se závadná šarže sestávala z více než 1700 balení o celkové hmotnosti přes 500 kilogramů," uvedl Kopřiva.
Konkrétně jde o výrobek VICI Rybí filé porce, glazované, hluboce zmrazené, hmotnost balení: 300 g, s datem
minimální trvanlivosti 5. května 2019 od výrobce: As Paljassaare Kalatööstus, Paljassaare tee z Estonska. Dovozcem
je společnost VICIUNAI Central Europe, s.r.o.
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Po 20 letech se objevil pseudomor u drůbeže. Na Zlínsku bude karanténa
V Čechách se po letech objevil v chovu drůbeže pseudomor, kterému se také říká Newcasteská nemoc. Informovala
o tom v pátek Státní veterinární správa. Veterináři vytvoří v okolí ohniska tříkilometrové a desetikilometrové ochranné
pásmo, kde se zamezí přemisťování ptáků. Choroba je nebezpečná pro ptáky, u lidí může vyvolat zánět spojivek.
Malochovatel z Šanova ohlásil začátkem tohoto týdne úhyn 11 z 34 chovaných slepic na svém neregistrovaném
hospodářství. Uhynulé kusy byly zaslány k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha.
Vyšetření vyloučilo, že by ptáci byli nakaženi ptačí chřipkou, v pátek se však potvrdilo jinou nebezpečnou nákazu,
Newcastleskou chorobu, jež vyvolává paramyxovirus. „Aby se zamezilo možnému šíření nákazy, bude ještě dnes
všechna zbývající drůbež v chovu utracena. Dle platných evropských předpisů bude okolo ohniska nákazy vytýčeno
tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech Státní veterinární správa (SVS)
mimo jiné nařídí provedení soupisů drůbeže,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád a dodal:
„Až na výjimky stanovené legislativou bude zakázáno přemísťování drůbeže do pásem a z nich. Po dobu platnosti
mimořádných veterinárních opatření nebude možné v pásmech pořádat výstavy, burzy, trhy a svody drůbeže a
ostatních ptáků.“
Newcastleská choroba, neboli pseudomor drůbeže, je závažné virové onemocnění domestikované drůbeže, ptáků
držených v zajetí i volně žijících ptáků charakterizované trávicími, dýchacími a nervovými příznaky, které může
způsobit i hromadné úhyny. Virus Newcastleské choroby může infikovat více jak 200 druhů ptáků. Z nich
nejvnímavější je hrabavá drůbež, zvláště kur domácí, a papouškovití. K přenosu infekce dochází jednak přímým
kontaktem zdravých ptáků s infikovanými a jednak nepřímo – kontaminovaným krmivem, vodou, kuchyňskými odpady
a pracovními pomůckami.
Virus Newcastleské choroby může infikovat člověka a vyvolat u něho jednostranný nebo oboustranný zánět spojivek.
Infekce však spontánně během několika dnů odezní. V chovu drůbeže byla v ČR nákaza zjištěna naposledy v roce
1998. Na přelomu let 2012 a 2013 byl výskyt patogenního kmene Newcastleské choroby potvrzen v zájmových
chovech holubů a u volně žijících ptáků.
SVS připomíná chovatelům v celé ČR nutnost dodržovat obecná preventivní opatření biologické bezpečnosti v chovech,
tj. zejména zamezit kontaktu volně žijících ptáků s chovanými ptáky. Rovněž je třeba zvýšené opatrnosti při přesunech
ptáků, výstavách, nákupech a bonitacích. Je třeba pravidelně sledovat zdravotní stav, především pak chování, kondici,
příjem krmiva, tekutin, případně snášku. V případě změny zdravotního stavu, nebo zvýšeného úhynu, je nutno tuto
situaci konzultovat s veterinárním lékařem, nebo kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.
„Nejúčinnějším preventivním opatřením proti viru Newcastleské choroby je vakcinace, která je v ČR povinná pro
všechny reprodukční chovy kura domácího a všechny chovy nosnic pro produkci konzumních vajec nad 500 ks ptáků.“
doplnil Semerád.

V ostatních chovech je provedení vakcinace s ohledem na závažnost nákazy doporučováno.
Vzhledem k tomu, že tato nákaza je na seznamu nebezpečných nákaz, přísluší chovateli v případě vzplanutí nákazy
náhrada nákladů za opatření, která jsou přijata k jejímu zdolání. V případě zjištěného neprovedení vakcinace se
nárokovaná částka krátí.
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Potravináři

chtějí omezit příliš velké slevové akce

Obchodní řetězce sice začaly omezovat podíl zboží prodávaného ve slevách, podle Potravinářské komory ČR je ale
těchto slevových akcí stále příliš a deformují trh i podnikatelské prostředí.
otravináři proto uvítali úvahy ministra zemědělství v demisi Jiřího Milka (za ANO) zavést povinné minimální marže na
potraviny, aby je řetězce nemohly prodávat v akcích za nižší ceny, než jsou výrobní zemědělců.
K realizaci takového opatření však bude ještě dlouhá cesta. Milek totiž ve čtvrtek zástupcům Potravinářské komory,
Svazu obchodu a cestovního ruchu a Agrární komory ČR na společném setkání sdělil, že jeho úřad na novele, která by
zavedla nějaké změny v oblasti regulace maloobchodu, v této chvíli nepracuje. Zatím jde tedy opravdu jen o úvahy.
Podle Potravinářské komory by se měl prodej za podnákladové ceny jednoznačně zakázat. „Nejenže to poškozuje
dodavatele, ale i státní rozpočet nižšími odvody daně z přidané hodnoty,“ řekla Právu mluvčí Potravinářské komory
Dana Večeřová.
Jak dále uvedla, na prodejní akce svým způsobem doplácejí i spotřebitelé, kteří kvůli četnosti těchto akcí nemají
představu o tom, jaká by měla být reálná cena a spoustu věcí kupují ve skutečnosti dráž.
Dodavatelům dát šanci na lepší ceny
Podobný názor má předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. „Není jistě dobré, když někdo vyrábí pod náklady,
a dochází tak i k daňovým únikům. Opatření, které zvažuje Milek, by navíc mohlo pomoci prvovýrobcům i zpracovatelům
vyjednat s obchodníky lepší dodavatelské ceny,“ řekl Právu Pýcha.
Naopak prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková vítá, že Milkovy úvahy se hned tak v legislativní
změny nepřemění. „Na to, k čemu by zavedení povinné výše marží v obchodních řetězcích a omezení slevových akcí
mohlo vést, by dokázal odpovědět i prvňák. Že to povede ke zvýšení cen potravin. O tom ale naši politici nehovoří,
a kdyby to skutečně nastalo, budou říkat, že za to mohou obchodní řetězce,“ řekla už dříve novinářům Nováková.
Snaha o dohodu
Ministerstvo zemědělství se letos vrátilo i k úvahám o zavedení minimálního povinného objemu českého zboží na
pultech obchodních řetězců, což se už v roce 2016 snažila neúspěšně prosadit Potravinářská komora. „Přesný limit,
který by řetězce musely dodržovat, je záležitost diskuse,“ uvedl k tomu v únoru Milek.
Diskuse o minimálních maržích, snížení počtu slevových akcí i povinném podílu českého zboží na pultech je však teprve
v počátcích. Navíc je třeba přesně definovat, co to vlastně české zboží je.
Potravinářská komora považuje za primární, aby se o zmíněných otázkách spolu dohodli zemědělci, zpracovatelé
a řetězce. To rozhodně nebude jednoduché. A pokud k dohodě nedojde, měly by teprve pak nastoupit legislativní
změny.
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Inspekce nařídila stáhnout z prodeje falšované filé
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila stáhnout z trhu falšované filé. Proti informaci na obalu měl
výrobek o 20 procent menší podíl masa, uvedl v pátek mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Filé pocházelo z Estonska.
Jednalo se o zmrazený výrobek VICI Rybí filé porce v balení po tři sta gramech. Vyrobené bylo v Estonsku, dovážela
a distribuovala jej pražská firma. Nevyhovující vzorek inspektoři odebrali v provozovně obchodního družstva Tempo
v Hradci nad Moravicí.
„Výrobce uvedl na obalu informaci o obsahu masa (filety z mořských ryb) v množství 97 procent hmotnosti výrobku,
analýza v laboratoři SZPI ale potvrdila tento podíl pouze v množství 76,5 procenta. Informace na obalu je tak pro
spotřebitele zavádějící a klame ohledně skutečného podílu masa ve výrobku,” uvedl mluvčí.
Inspektoři nařídili neprodleně stáhnout předmětnou šarži z celé tržní sítě. „Dle dosud známých informací závadná šarže
sestávala z více než 1700 balení o celkové hmotnosti přes 500 kg,” dodal Kopřiva. S prodejcem zahájí inspekce správní
řízení o uložení sankce.
13.4.2018

Autor: tov, Novinky
Zdroj: novinky.cz

V supermarketu pracují sami zákazníci, jídlo pak mají za poloviční cenu
Představte si obchod, kde seženete zeleninu, maso i drogerii od místních farmářů jen za půlku ceny. Nereálné?
Neziskový koncept prodejen Coop ukázal, že to jde. Stačí tisíce stálých zákazníků, kteří na sebe jednou do měsíce
obléknou uniformy pokladních, skladníků nebo uklízeček. A nic za to nechtějí.
Neziskový koncept Coop úspěšně funguje třeba v New Yorku, Paříži či Belgii.
Prodejna v newyorském Brooklynu je otevřena už od roku 1972. Nakupování v supermarketu o rozloze tisíc metrů
čtverečních s názvem Park Slope Food Coop je pro řadu lidí srdcovou záležitostí.
„Výběr je docela malý, ale ceny jsou velmi dobré,“ pochvaluje si na portálu Yelp pro hodnocení služeb Chris, který je
členem družstva v New Yorku už deset let. „Skvělé je koření a sušené ovoce. Chodí ve velkém balení, ale obsluha je
rozdělí do malých sáčků. Můžete si koupit málo, nebo hodně, za fantastickou cenu, už od 39 centů. Také sýry prodávají
za poloviční ceny oproti konkurenci,“ popsal.
Christine zase kvituje, že v obchodě za výborné ceny pořídí bio čokoládu a má široký výběr ze zmrzlin, potravin od
lokálních farmářů nebo piv z minipivovarů. A sežene i ingredience na asijskou kuchyni. Když přešla na zdravou stravu,
utratila denně za nákupy v řetězci Whole Foods třicet dolarů. Tady prý za stejnou cenu pořídí kvalitní jídlo na tři dny.
„Ceny jsou bezkonkurenční,“ líčí. Vidí však i negativa: „Obchod je moc malý na to, kolik toho nabízí, takže si zákazníci
pokaždé vzájemně překážejí. Občas prodejnou táhnou dlouhé fronty, které provoz ještě víc brzdí,“ uvedla.
Dopoledne učitelkou, odpoledne pokladní
Jednoduchý trik, jak nezvykle nízkých cen dosáhnout, má jeden háček. Abyste nakoupili tak levně, musíte být členem
družstva. A musíte se každý měsíc stát na pár hodin „zaměstnancem“ prodejny. Třeba obchod Coop v New Yorku má
takových pracovníků šestnáct tisíc. Jsou mezi nimi učitelé, sociální pracovníci i účetní. Aby zajistili kompletní chod
prodejny od objednávek po logistiku, obsluhu pokladen a skladu, musí každý odpracovat 2,45 hodiny měsíčně a pokrýt
tak veškerou práci.
Samozřejmě vše má svá pevná pravidla. Pokud nepřijdete na předem plánovanou šichtu, mohou vás vyloučit a ztrácíte
výhody, vyplývající z členství. Prodejny jsou svou povahou neziskové. Marže je nastavena tak nízko, aby pokryla
nezbytné náklady a zachovala se výhoda nízkých cen. Vedle řadových členů má Coop volitelné představenstvo, složené
z pěti lidí, a také placené koordinátory, případně další manažery.
Prodejna v newyorském Brooklynu vznikla už v 70. letech dvacátého století. V té době byl koncept poměrně rozšířený,
brzy však tyto prodejny téměř vymizely, nebo alespoň zrušily podmínku práce svých členů bez nároku na odměnu.
Nyní, po odeznění – ale i v důsledku – hypoteční a finanční krize, zažívá opět prodejna v New Yorku boom. Má šestnáct
tisíc členů a další přestala přijímat. Bylo by to už nezvladatelné, u pokladen se tvořily čtyřicetiminutové fronty.
Podobný koncept Coop najdete i v Paříži či jinde. Nový komunitní obchod Bees Coop teď nově otevřel v belgickém
Schaerbeeku. „Snižujeme náklady na provoz obchodu především proto, abychom finančně nezatěžovali výrobce
a dodavatele produktů,“ vysvětlil spoluzakladatel prodejny Enrico de Sanso. Členové si podle něj sami vybírají takové
dodavatele, kteří berou ohled na životní prostředí, dodržují principy fair trade, nezneužívají na práci migranty a nabízejí
férové ceny.
„Když sem přijdete, není to jen o nakupování. Potkáte lidi, které jste viděli jeden den ve frontě, a další den je spatříte
u pokladny a vybalovat zeleninu,“ shrnula své dojmy členka Lucia Ghilardi.
14.4.2018
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V Česku se poprvé po 20 letech objevil pseudomor drůbeže
V Česku se po 20 letech objevil v chovu drůbeže pseudomor, tzv. Newcastleská nemoc. Pro ptáky je nebezpečná,
u člověka může vyvolat zánět spojivek. V okolí ohniska pseudomoru drůbeže v Šanově na Zlínsku vytvoří veterináři
tříkilometrové a 10kilometrové ochranné pásmo, kde zamezí přemisťování ptáků. Větší pásmo zasáhne i na Slovensko,
sdělili zástupci Státní veterinární správy (SVS).
Podle předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé jde o druhou nejnebezpečnější nemoc pro drůbež
po ptačí chřipce, kvůli které se loni v ČR utratilo skoro 100 tisíc opeřenců. Nosnice ve velkochovech jsou podle ní
vakcinované, kuřata ve výkrmu však ne, měla by však mít ochranu z vakcinace od svých rodičů.
Problém by podle ní mohl nastat v exportu drůbeže do zahraničí a u vodní drůbeže či v malochovech, které
nedostatečně dodržují biologickou ochranu.
Malochovatel na Zlínsku oznámil veterinářům úhyn 11 z 34 chovaných slepic, po vyšetření se nepotvrdila ptačí chřipka,
ale naopak pseudomor. „Aby se zamezilo možnému šíření nákazy, bude ještě dnes všechna zbývající drůbež v chovu

utracena. Dle platných evropských předpisů bude okolo ohniska nákazy vytyčeno tříkilometrové ochranné pásmo
a desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech SVS mimo jiné nařídí provedení soupisů drůbeže," uvedl ústřední
ředitel SVS Zbyněk Semerád.
Newcastleská choroba neboli pseudomor drůbeže
Závažné virové onemocnění domestikované drůbeže, ptáků držených v zajetí i volně žijících ptáků charakterizované trávicími,
dýchacími a nervovými příznaky, které může způsobit i hromadné úhyny.
Virus Newcastleské choroby může infikovat více jak 200 druhů ptáků. Z nich nejvnímavější je hrabavá drůbež, zvláště kur domácí,
a papouškovití.
K přenosu infekce dochází jednak přímým kontaktem zdravých ptáků s infikovanými a jednak nepřímo - kontaminovaným krmivem,
vodou, kuchyňskými odpady a pracovními pomůckami.
Virus Newcastleské choroby může infikovat člověka a vyvolat u něho jednostranný nebo oboustranný zánět spojivek. Infekce však
spontánně během několika dnů odezní.
V chovu drůbeže byla v ČR nákaza zjištěna naposledy v roce 1998. Na přelomu let 2012 a 2013 byl výskyt patogenního kmene
Newcastleské choroby potvrzen v zájmových chovech holubů a u volně žijících ptáků.
Zdroj: SVS

Podle něj bude až na výjimky zakázáno přemisťovat drůbež do pásem a ven z nich. „Po dobu platnosti mimořádných
veterinárních opatření nebude možné v pásmech pořádat výstavy, burzy a trhy drůbeže a ostatních ptáků," dodal.
Vakcinace je povinná pro chovy, kde se ptáci chovají na produkci vajec od 500 ptáků. V ostatních chovech veterináři
očkování doporučují. „Vzhledem k tomu, že tato nákaza je na seznamu nebezpečných nákaz, přísluší chovateli v případě
vzplanutí nákazy náhrada nákladů za opatření, která jsou přijata ke zdolání nákazy. V případě zjištěného neprovedení
vakcinace se nárokovaná částka krátí," dodala správa.
Naposledy v chovu holubů
Závažné virové onemocnění způsobuje u domestikovaných i volně žijících ptáků trávicí, dýchací a nervové potíže
s rizikem následného úhynu.
Nemoc může postihnout slepice, krůty, bažanty, holuby či křepelky. Onemocnění se zřídka objevuje i u kachen a hus,
vnímaví jsou vůči němu i pštrosi a mnoho druhů volně žijících ptáků, celkem jde podle veterinářů o více než 200 druhů.
Nemoc byla v tuzemsku předtím naposledy zjištěna v chovu holubů v roce 2007, ve velkochovu drůbeže v roce 1998.
Na Zlínsku se kromě této nákazy jako v jediném regionu Česka také vyskytuje africký mor prasat u divočáků.
14.4.2018
Autor: ČTK, novinky.cz
Zdroj: novinky.cz

Uber cukr, nebo zaplať daň. Británie se pustila do výrobců slazených nápojů
Velká Británie bojuje s epidemií obezity obyvatel omezením cukru. Začátkem dubna tak začala platit zvláštní daň na
slazené nápoje. Výrobce, který překročí stanovené limity, ji odvede do státní pokladny. Z těchto peněz se budou
financovat sportovní aktivity a stravování pro děti. Pro objem cukru v pití teď platí v Británii hranice maximálně 5 gramů
(odpovídá zhruba jedné kostce cukru) na 100 ml nápoje. U nápoje, který tento limit překročí, se zvýší jeho cena o 18
pencí na litr. Při víc než osmi gramech pak vyskočí až na 24 pencí, což je v přepočtu skoro 7 korun. Zdanění se podle
webu The Telegraph netýká čistých ovocných džusů a mléčných nápojů.
„Věříme, že dojde ke změně a do nápojů se bude přidávat méně cukru. Jinak se to odrazí v jejich ceně,“ uvedla Deborah
Shiptonová ze zdravotnické organizace NHS Health Scotland. Boj s obezitou a závislostí na cukru se odráží i na oranžové
limonádě Irn-Bru, národním nápoji Skotska, který se v Glasgow stáčí už přes sto let. Jeho sladkost ale výrobce musel
zredukovat na polovinu, aby se vyhnul nové dani.
Složení nealkoholických nápojů změnila v posledních dvou letech polovina výrobců v Británii. Odhadované výnosy z
nové daně ve výši 520 milionů liber tím srazili na polovinu. Peníze půjdou na zdravější stravování ve školách a podporu
sportu. Další zbraň proti obezitě, kterou trpí 60 procent obyvatel, a nadváhu má každý čtvrtý.
Někteří ale třeba zásah do tradiční receptury Irn-Bru odmítají a chtějí bránit skotský drink, který se už ve světě proslavil
podobně jako jejich whisky. Internetovou petici podepsalo už víc než 50 tisíc lidí. Ryan Allen, který se řadí mezi odpůrce
změny, považuje nápoj za skotské dědictví. Sám si schovává poslední zásoby podle původního receptu.
Britské království není první
Cukrovou daň pro nápoje už v minulosti zavedli ve Francii, Norsku nebo v Mexiku. Spotřeba slazených nápojů tam
klesla zhruba o 10 procent. V roce 2016 ji zavedlo i několik amerických měst v Kalifornii. Akcie Coca-Coly si vzápětí
odepsaly dvě procenta. V litru limonády, kterou propaguje masivní celosvětová kampaň, je rozpuštěno 26 kostek cukru.
Přesto jeho podíl firma ani teď v Británii nesníží. Zmenšila jen lahve na jeden a půl litru a zdražila je v přepočtu o téměř
šest korun.
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Po 20 letech se u drůbeže v Česku objevil pseudomor, u člověka může vyvolat zánět
spojivek
V České republice se po 20 letech objevil v chovu drůbeže pseudomor, takzvaná newcastleská nemoc. Pro ptáky je
nebezpečná, u člověka může vyvolat zánět spojivek. V okolí ohniska pseudomoru v Šanově na Zlínsku vytvoří veterináři
tříkilometrové a desetikilometrové ochranné pásmo, kde zamezí přemisťování ptáků. Větší pásmo zasáhne i na
Slovensko.
Podle předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé jde o druhou nejnebezpečnější nemoc pro drůbež
po ptačí chřipce, kvůli které se loni v tuzemsku utratilo skoro 100 tisíc kusů opeřenců. Nosnice ve velkochovech jsou
podle ní vakcinované, kuřata ve výkrmu však ne, měla by však mít ochranu z vakcinace od svých rodičů. Problém by
podle ní mohl nastat v exportu drůbeže do zahraničí a u vodní drůbeže či v malochovech, které nedostatečně dodržují
biologickou ochranu.
Malochovatel na Zlínsku oznámil veterinářům úhyn 11 z 34 chovaných slepic, po vyšetření se nepotvrdila ptačí chřipka,
ale naopak pseudomor. Aby se zamezilo možnému šíření nákazy, bude ještě v pátek všechna zbývající drůbež v chovu
utracena. „Dle platných evropských předpisů bude okolo ohniska nákazy vytyčeno tříkilometrové ochranné pásmo a
desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech Státní veterinární správa mimo jiné nařídí provedení soupisů
drůbeže,“ uvedl ústřední ředitel správy Zbyněk Semerád. Podle něj bude až na výjimky zakázané přemisťovat drůbež
do a ven z pásem. „Po dobu platnosti mimořádných veterinárních opatření nebude možné v pásmech pořádat výstavy,
burzy, trhy a svody drůbeže a ostatních ptáků,“ dodal.
Vakcinace je povinná pro chovy, kde se ptáci chovají na produkci vajec od 500 kusů ptáků. V ostatních chovech
veterináři očkování doporučují. „Vzhledem k tomu, že je tato nákaza na seznamu nebezpečných nákaz, přísluší chovateli
v případě vzplanutí nákazy náhrada nákladů za opatření, která jsou přijata ke zdolání nákazy,“ dodala správa. Náhrada
je však menší, když se zjistí, že nebyla provedena vakcinace.
Drůbeži způsobuje potíže, které mohou skončit úhynem
Závažné virové onemocnění způsobuje u domestikovaných i volně žijících ptáků trávicí, dýchací a nervové potíže s
rizikem následného úhynu. Nemoc může postihnout slepice, krůty, bažanty, holuby či křepelky. Onemocnění se zřídka
objevuje i u kachen a hus, vnímaví jsou vůči němu i pštrosi a mnoho druhů volně žijících ptáků, celkem jde podle
veterinářů o více než 200 druhů.
Podle Dlouhé se do chovu mohla nemoc dostat nejspíš přes kontakt drůbeže s volně žijícím holubem či jiným ptákem.
Zamezení kontaktu s volně žijícími ptáky doporučují také veterináři, chovatelé by podle nich měli sledovat zdravotní
stav, kondici a snášky vajec od chovaných ptáků. V případě změn nebo zvýšeného úhynu by buď je, nebo příslušného
soukromého veterináře měli chovatelé kontaktovat.
Nemoc byla v tuzemsku předtím naposledy zjištěna v chovu holubů v roce 2007, ve velkochovu drůbeže v roce 1998.
Ztráty ve výši desítek milionů korun?
Agrární komora ČR uvedla, že vývozcům by mohly hrozit ztráty ve výši desítek milionů korun. „Pokud by se opakoval
scénář z minulého výskytu virů na našem území, znamenalo by to pro exportéry obchodní ztráty řádově minimálně v
desítkách milionů korun v závislosti na rozsahu a délce trvání opatření směřujících k eradikaci (vymýcení) nákazy,“ sdělil
ČTK mluvčí Agrární komory ČR Jiří Felčárek.
Naposledy se nemoc v chovu holubů objevila v ČR v letech 2012 a 2013, dříve pak v roce 2007. V chovu drůbeže pak
naposledy v roce 1998. Například Rusko v roce 2013 zakázalo dovoz českého drůbežího masa z tří krajů kvůli výskytu
této choroby u holubů. Podle Dlouhé by ruský zákaz znamenal existenciální nejistotu pro několik firem, které už loni
prodělaly kvůli zákazu vývozu násadových vajec, desítky milionů.
14.4.2018
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Dobrá káva nemusí být drahá. Turek vyjde na stejné peníze jako šálek z kvalitních
zrnek
PRAHA Češi si při vaření kávy zakládají především na rychlé přípravě. Okrádají se tím ale o aroma a chuť kofeinového
nápoje. Tradiční turek, platící za levný nápoj, přitom zákazníka ve skutečnosti vyjde na stejné peníze jako šálek z
kvalitních zrnek.

Den bez kávy by byl pro většinu Čechů méně příjemný nebo nepříliš produktivní. Bez ohledu na způsob přípravy mají
kávová zrna v tuzemských kuchyních své pevné místo.
„Alespoň jednou za rok nějaký druh kávy vloží do košíku 95 procent českých domácností,“ říká Veronika Némethová,
konzultantka ze spotřebitelského panelu GfK. Nejčastěji jde o kávu instantní nebo mletou. Ačkoli je káva
neodmyslitelnou součástí denního režimu Čechů, většina z nich je stále ochotna utratit nemalé peníze především za
nekvalitní surovinu.
„Při jednom nákupu instantní kávy za ni české domácnosti zaplatí nejvíce peněz. Hodnota průměrného nákupu
překračuje 100 korun,“ vypočítává Némethová. Běžně tak šálek uvařený z rozpustného kávového prášku vyjde od čtyř
do 20 korun, zatímco náklady na uvaření kávy z namletých pražených zrn jsou až o polovinu nižší.
Obliba instantní kávy je založena především na rychlé přípravě, spočívající v pouhém ohřátí vody. Rychlost je ale na
úkor chuti. Spotřebitel totiž pije už podruhé uvařený mok – výroba tkví v uvaření velkého množství kávy. Směs se
následně usuší, aby vznikl granulovaný prášek. Veškeré aroma a chuť mizí a na druhé uvaření v domácí kuchyni toho
už příliš nezbývá.
Tradiční „lomcovák“
Další stálicí zdejší kávové kultury jsou dvě vrchovaté lžičky mleté kávy zalité vroucí vodou – takzvaný turek. Jakékoli
návody a zaručené rady na chutnou přípravu jsou nicméně scestné.
Nepomůže kroužení proudem ani dvojité zalévání nápoje. I kdyby byl turek připravován z kvalitně pražené a čerstvě
namleté kávy, zásadní chybou je její neukončená extrakce. Do nápoje se proto dostane vše, co nechutná dobře –
tekutina je hořká a zemitá. „To, že mají Češi nejraději turka, se nikdy nezmění. Tedy možná za 30 let, ale většina lidí
ho bude pít do konce života,“ míní Adam Dvořák, barista a zakladatel Kávového klubu.
Argument, že jde o levný nápoj, v případě kofeinového „lomcováku“ neplatí. Náklady na jednoho turka se pohybují od
1,30 do 12 korun – podobně jako u šálku dobré filtrované kávy.
Český turek přitom nemá s tureckou přípravou kávy mnoho společného. Tradiční nápoj Turků vzniká v nádobce zvané
džezva. Tekutina se v měděné konvičce vaří spolu s cukrem a kardamomem, opakovaně se sklepává pěna na hladině
a při servírování se odděluje sedlina.
Luxus, který se nevyplatí
Moderním trendem v přípravě kávy se v poslední době staly jednotlivě servírované porce mletých zrnek v kapslích.
Náklady přitom nejsou malé a kvalita je diskutabilní. Ceny kapslového kávovaru se pohybují od jednoho do 14 tisíc
korun. Jedna kapsle zákazníka vyjde od pěti do dvaceti korun. Za mnohem nižší cenu lze přitom pořídit zrnkovou kávu
z dobré pražírny.
„Postavíme-li se před otázku, jestli za takové peníze koupit starou předemletou komoditní kávu v piksličce, anebo
voňavá zrnka, která si doma semeleme v ručním mlýnku a připravíme si z nich čistý filtrovaný nápoj, je volba jasná,“
říká barista Dvořák. Káva v kapslích je podle něj variantou pouze pro spotřebitele, kterým výsledný nápoj chutná a
vyhovuje jim pohodlná příprava v podobě pouhého zmáčknutí tlačítka.
„Komfort je ale na úkor chuti. Sice existují i kapsle s kvalitní kávou, ale stejně – zrna jsou již namletá, takže jejich
kvalita jde rychle dolů. Navíc přístroje jsou často takových parametrů, kvůli nimž nic dobrého nevyrobí,“ tvrdí Dvořák.
Kávovar domů raději ne
Mnoho zákazníků se při vidině kvalitní kávy žene do nákupu pákového kávovaru, jenž je schopen vytvořit italské
espresso. Jeho cena se ale pohybuje od několika tisíc až po desítky tisíc korun. Navíc obsluha takového přístroje není
jen otázkou přečtení uživatelské příručky.
„Neinvestujte do kávovaru, ale především do spolehlivého a funkčního mlýnku. Využijete jej při přípravě každého šálku,
ať už to bude espresso, moka konvička, nebo překapávač,“ radí Vladimír Sojka, zakladatel projektu Piccolo neexistuje.
Domácí přípravu espressa nedoporučuje. „Nechcete-li nové hobby s náročností na úrovni pečení kvasového chleba či
fotografování, nepořizujte si domů kávovar a kávu z něj si vychutnejte u baristy.“
Odborníky doporučovaná příprava kávy je časově náročnější, kvalitou a cenou je však ve srovnání s kapslemi nebo
domácím kávovarem výhodnější. I přesto patří u Čechů k nejméně oblíbené variantě. Takzvaně překapávanou kávu
pravidelně pije jen osm procent mužů a šest procent žen.
„Nejjednodušší je příprava v konvičce french press, v níž se připravuje například i čaj. Podobá se oblíbenému turku, jen
se káva scedí. Poskytuje nejlepší a nejméně pracnou přípravu,“ říká Dvořák o principu louhování kávy ve vodě po dobu
průměrně čtyř minut. Stroje jako french press a moka konvička stojí několik stovek korun.
Další variantou je alternativní příprava pomocí skleněné baňky chemex nebo dripper – ty ale fungují na principu
překapávání a je potřeba kávový filtr.
15.4.2018
Autor: Karolína Krupková
Zdroj: idnes.cz

Rosteme, pro stát jsme nestabilní, a proto musíme platit desetitisíce navíc.
Ministryně alespoň slíbila zmírnit byrokracii, říká majitel minipivovaru


Majitel plzeňského pivovaru Raven Ladislav Vrtiš hodnotí schůzku s ministryní financí v demisi Alenou
Schillerovou pozitivně.
 Jeho pivovar má problém s tím, že roste skokově, je tedy hodnocen jako nestabilní, to jej stojí peníze.
 Zákon byl schválený během metanolové aféry a podle ministryně funguje dobře, navíc je nastavený plošně,
takže i Vrtiš souhlasí s tím, že by bylo komplikované dělat ze zákona výjimky.
Březnový status na Facebooku majitele plzeňského pivovaru Raven Ladislava Vrtiše, v němž si stěžoval, že celní správa
drtí malé výrobce piva, měl rychlý spád. O měsíc později už odcházel z jednání s ministryní financí v demisi Alenou
Schillerovou s příslibem, že se stát "polepší". Majitelům takzvaných malých nezávislých pivovarů, tedy těch s roční
produkcí do 200 tisíc hektolitrů piva, vadilo zejména časté dokazování, že nic nedluží, a také zvýšené zálohy na spotřební
daň. Ty musí platit, pokud začne pivovar růst, a tím pádem také investovat. Následné zařazení celní správou do
kategorie nestabilních firem stálo některé varny desetitisíce korun.
Odcházíte z jednání spokojený?
Hodnotím jej pozitivně, zájem řešit ze strany ministerstva tam byl. Dohodli jsme se na tom, že ubude administrativy,
což nás tížilo nejvíc. Paní ministryně slíbila, že se zasadí o to, aby se to povedlo.
Další věc byla, že vás celníci začali považovat za nestabilní firmu jenom proto, že se vám začalo dařit.
Jsme jeden z pivovarů, který roste velmi rychle, a hodně investujeme do technologií. Vše, co utržíme, tak reinvestujeme
do nových zařízení. Protože rosteme skokově, jsme vyhodnoceni jako nestabilní. To nás stojí peníze.
Dosáhnete i tady nějakých změn?
V tomhle nedosáhneme změn žádných. Údajně máme dosahovat lepších hospodářských výsledků, což v našem případě
znamená přestat růst. Z úst celní správy zaznělo, že za pár let nebudeme stabilní. Já se naopak domnívám, že za pár
let ještě pořád budeme růst.
Bylo i tohle součástí debaty s paní ministryní?
Řešili jsme to, ale je to zákon, který byl zpřísněný kvůli metanolové aféře a je údajně nastavený dobře. Zajištění daně
je pro pivovary prý relativně malé a u většiny pivovarů se jedná o zanedbatelná čísla 20 až 30 tisíc korun. A že těch
subjektů, kam jsme spadli my a stojí nás to 100 tisíc korun a víc, je opravdu málo. Uvedli, že z celkového počtu 400
malých pivovarů je nás asi 15. Takže podle nich to není žádný plošný problém, nicméně podle mého názoru to poněkud
ironicky postihuje ty úspěšné a rostoucí firmy. Pokud nerostete a máte třeba jen hospodu se svým pivovarem, a v té
hospodě už nemáte prostor na další růst, tak vyděláváte pěkné peníze, odvádíte daně, a jste tím pádem pro stát stabilní.
Zajištění daně však vzniklo kvůli takzvané metanolové kauze, která skutečně vyžadovala zvýšený dohled
státu nad výrobci alkoholických nápojů. S tím ale malé pivovary nemají nic společného.
To tam padlo, ale bylo nám jasně řečeno, že zákon je nastavený plošně, a i já musím souhlasit s tím, že by bylo
komplikované ze zákona vyjímat některé skupiny výrobců, protože ty ostatní by po tom volaly taky. Tady chápeme, že
by to bylo nesystémové.
Co bylo ještě tématem debaty?
Spousta pivovarů ani orgánů neví, jak správně řešit naše problémy. Dohodli jsme se na dalších schůzkách se zástupci
celní správy, kde si vyjasníme, jaké jsou další možnosti. Je tady obrovská neinformovanost, já jsem se třeba dneska
dozvěděl, že mohu zajišťovat svoji nestabilitu pomocí bankovního úvěru nebo bankovního krytí. O tom jsem sám neměl
potuchy.
Splnila tedy schůzka vaše očekávání?
Budeme rozhodně rádi, pokud ty věci, které nám slíbili, ministerstvo dodrží a ušetří nám tím spoustu času. Problém
vyřešit zvýšené zajištění daně se asi nepovede, stále do něj budou padat firmy, které by v tom být asi neměly. Ale
kvituji, že je tady aspoň snaha naše problémy řešit.
Využijete tuto snahu v nějakých dalších krocích?
Určitě ano. Hodláme postupovat společně se svazem minipivovarů a s paní ministryní jsme se dohodli, že se k jednacímu
stolu po čase vrátíme. Třeba zjistíme, že některé věci jdou v rámci aktuálních zákonů dělat jednodušeji.
15.4.2018
Autor: Martin Ťopek
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Česká whisky hledá investory, nabízí jim vložit peníze do 225litrového sudu, v němž
bude alkohol několik let zrát




Whisky Trebitsch se prodává rok. Vedení firmy Česká whisky, pod niž značka patří, s ní má velké plány.
Za půl milionu korun si investoři mohou koupit sud a investovat tak do skladových zásob firmy.
Whisky české výroby by mohla mít úspěch. Třeba i kvůli tomu, jaké renomé má české pivo.

Tomáš Dyntar rád pil whisky, měl v Třebíči svůj bar a chtěl do něj vlastní whisky. A tak začal experimentovat s její
výrobou, nejdřív doma a pak už standardní průmyslovou cestou v palírně, kterou pojmenoval Trebitsch Old Town
Distillery. Loni si u Úřadu průmyslového vlastnictví nechal zapsat ochrannou známku "česká whisky" a první lahve s
tříletou single malt (jednosladovou) uvedl na trh.
Rostoucí zájem o whisky obecně a atraktivita toho, že jde za poslední roky o jeden z prvních podobných počinů lidí v
českém alkobyznysu, zaujaly. "Loni jsme prodali asi tisíc lahví, letos cílíme na prodej kolem 20 tisíc lahví. V desetiletém
horizontu by při optimistickém scénáři mohlo jít až o jednotky milionů lahví," počítá ředitel firmy Česká whisky, s. r. o.,
Ondřej Chládek.
Tyto ambiciózní plány budou potřebovat nemalé investice. Především pak do výroby a skladování vypáleného alkoholu,
který bude muset několik let zrát. Dnes se tak děje zejména v prostorech bývalého barokního lihovaru v od Třebíče
nedaleko vzdálených Šestajovicích. Ve spolupráci s Dalešickým pivovarem se pod značkou Trebitsch vyrábí i pivo
"dodělávané" v sudech po whisky. To je ale jen doplněk. Budoucnost firmy má stát na whisky a na tom, že jí bude
hodně.
Po roce fungování už má projekt Česká whisky 10 zaměstnanců, za sebou financování také pomocí vlny emise
standardních korporátních dluhopisů. A před sebou nový záměr, jak získat na expanzi potřebný kapitál. Takzvané
investiční sudy pro kohokoliv, kdo má zájem. "Právě spouštíme prodej účelové investice do skladových zásob, budou
to cenné papíry. Minimální investice 500 tisíc, splatnost šest let s úrokem 6,1 procenta ročně," popisuje Chládek.
Ve Skotsku a v Irsku, zemích s tradičnější whisky kulturou, je běžné sledovat cenu takových cenných papírů jednotlivých
palíren v burzovních lístcích. Podobně po celém světě fungují investice do vína. V Česku jde zřejmě o pionýrský počin.
Mezi fanoušky a investory do whisky v tuzemsku je rozšířenější cestou nakupování zahraničních lahví v aukcích a
spekulace na jejich zhodnocení ve formě sbírky.
Zmíněných 500 tisíc korun jako nejnižší možná investice odpovídá 225litrovému sudu whisky, což má být také zárukou
každého investora, v případě, že by se firma dostala do jakýchkoliv potíží. Zájemci budou podle Chládka moci rovněž
spolupracovat na profilu svého sudu. Další zajímavostí, kterou lidé stojící za značkou Trebitsch umožňují, je výroba
whisky na míru, což mohou ocenit třeba bary a restaurace.
Po doběhnutí investice se každopádně uzrálá whisky stane majetkem společnosti Česká whisky a její matky Trebitsch
Holding a ta s ní bude dále nakládat. Dnes už má firma za sebou první exportní úspěchy v Asii, připravuje spolupráci s
distributorem pro Spojené státy. Kromě třebíčského baru v historickém centru tohoto západomoravského města
známého rozšířenou židovskou kulturou a památkami připravuje firma i svůj další vlastní bar v centru Prahy. A čerstvě
se rozběhla spolupráce s Makrem, kde je whisky Trebitsch k dostání.
"České whisky mohou být do budoucna zajímavým segmentem trhu. Zatím ale nic výjimečného na trh v nějakém
zaznamenáníhodném množství nepřišlo," poznamenává Jiří Štětina, ředitel tuzemské pobočky společnosti Rémy
Cointreau, která zde distribuuje řadu populárních zahraničních whisek, jako je třeba irská Tullamore Dew či skotská
Glenfiddich.
Co se whisky české provenience týče, odborníky nedávno zaujala značka Hammerhead od skupiny Stock Spirits, která
má být stočením vypálené a uskladněné whisky ještě z minulého režimu z konce 80. let. Podobná je renesance značky
Gold Cock, jež prodávala starší zásoby. Nyní tato značka patří společnosti Rudolf Jelínek. Postupně se začínají objevovat
i další různé menší takzvané craft whisky. Jednou z nich je třeba ta od českokrumlovské Svach Distillery.
Podle dat IWSR představuje lokální whisky ve spotřebě tohoto typu alkoholu v Česku zatím jen asi dvě procenta.
Celková spotřeba whisky v tuzemsku i ve světě však roste a výrobci v tomto trhu vidí potenciál a následováníhodné
příklady, jako třeba dříve neznámé a dnes uznávané a žádané japonské whisky.
Lokálnost, tedy českost, je pak to, co Trebitsch u sebe hlavně vyzdvihuje. Firma uvádí, že při výrobě používá moravský
slad nebo rašelinu z Bruntálu. "Když se podíváme, jak úspěšné je české pivo, jak vyhledávaný je český slad, proč by to
nemohlo fungovat s whisky, kde slad je ta hlavní součást," uzavírá Chládek.
15.4.2018
Autor: Michal Šenk
Zdroj: ihned.cz

Minipivovary se bouří proti údajné šikaně státu. Resort financí s nimi vyjednává
PLZEŇ Před dvěma lety koupil Ladislav Vrtiš s Filipem Millerem v Plzni krachující minipivovar s jedním zaměstnancem.
Investovali úspory a denně od rána do večera ho zvelebovali. Dnes produkuje jejich Pivovar Raven desetinásobek piva,
živí 12 zaměstnanců, řádně platí odvody a daně, nikomu nedluží.
Přesto ho celní správa vyhodnotila jako nestabilní ekonomický subjekt a vyměřila mu trojnásobně vyšší kauci při výběru
spotřební daně. Až Vrtišův protest na Facebooku rozhýbal ministerstvo financí k úvaze o případné změně podmínek, za
kterých celníci vybírají od malých podnikatelů – v tomto případě minipivovarů – peníze na zajištění spotřební daně.

Potenciální podvodníci
Malí producenti mají nyní šanci na změnu zákona. Pokud se spojí a přesvědčí ministerstvo, že současný způsob výběru
spotřební daně ničí nebo případně „jen“ komplikuje jejich podnikání. Nedávno o společném postupu rokovali v Praze
zástupci desítky minipivovarů a profesního svazu nejmenších výrobců.
„Nechápu, proč se s poctivými podnikateli jedná jako s potenciálními podvodníky. Není to jen o zvyšování částky k
zajištění daně, ale také o obrovské administrativě, každoročním zbytečném prokazování bezdlužnosti a ekonomické
stability,“ vypočítává šéf Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň.
„Chápu, že celní správa dělá svou práci, takže je ale třeba změnit tu absurdní legislativu, která totálně dusí obyčejného
podnikatele,“ říká Vrtiš. Jde o to, že stát v podstatě trestá úspěšné malé podnikatele tím, že jim v případě, že se jim
daří, účtuje vyšší sumu na zajištění daně. Jakousi kauci pro případ, že by se z podnikatele vyklubal neplatič nebo
podvodník. Smůlu má i ten, kdo roky řádně platí daně a všechny požadované odvody. Čím větší investice do rozvoje a
rozšíření výroby, o to větší sumu na zajištění spotřební daně od něj stát může chtít.
Nejde přitom o zvůli celní správy – legislativa podobné kauce umožňuje už několik let jako preventivní opatření před
rozsáhlými daňovými úniky i v obchodech s pohonnými hmotami, tabákovými výrobky nebo lihovinami. Jenže v
pivovarnictví – na rozdíl od těchto oborů – bylo vždy podvodů minimálně.
„Ke konkrétní situaci konkrétního daňového subjektu se nebudeme s ohledem na mlčenlivost stanovenou daňovým
řádem vyjadřovat,“ reagovala Hana Prudičová z Generálního ředitelství cel. Připomněla, že částka na zajištění daně se
většinou pohybuje v úrovni dvanáctiny roční produkce pivovaru, tedy předpokládané daňové povinnosti za měsíc.
V případě zvýšení produkce úměrně tomu stoupá i daňová kauce. To samé platí, pokud sám podnikatel nebo celní
správa při analýze vyhodnotí vyšší riziko, že daň nebude moci zaplatit. Rozvoj Pivovaru Raven vedl k tomu, že mu celní
správa zvýšila částku na zajištění spotřební daně ze 30 na 100 tisíc korun. Pro tak malého výrobce to nejsou malé
peníze.
„Místo abychom si vypláceli manažerské platy, fungujeme oba z minimální mzdy, jezdíme MHD a peníze rveme do
rekonstrukce objektu a nové technologie, abychom mohli zaměstnat ještě víc lidí. To bohužel stojí peníze, tak ten rozvoj
ještě dotujeme ze svého. To se státu asi nelíbí,“ napsal nedávno Vrtiš na Facebooku. „Kdybychom se na to po roce
vy..... a stagnovali, tak jsme ‚nejstabilnější‘ firma v ČR a vše je o.k. Kocourkov hadr,“ svěřil se na svém facebookovém
profilu.
A reakce na sebe nedala dlouho čekat. Druhý den Vrtišovi zazvonil telefon a na druhém konci byla ministryně financí v
demisi Alena Schillerová. A nabídla schůzku. „Podrobně si vyslechneme, s jakým problémem se ve svém oboru setkali
a společně budeme hledat nejvhodnější řešení,“ vyjádřila se pak pro LN.
Změna rychlá nebude
Dnešní jednání se zástupci zhruba desítky minipivovarů a vedení jejich svazu se sice koná na nejvyšší úrovni, tedy i za
účasti šéfa Generálního ředitelství cel a také ředitele ministerského odboru nepřímých daní, ale zásadní změnu těžko
hned přinese.
„Vybírat kauce na daň chápu u petrolejářských či tabákových koncernů, ale u minipivovarů je to absurdní. Obávám se
však, že změna nebude snadná, zejména pokud by Česko muselo žádat o výjimku v Evropské unii,“ reaguje Tomáš
Maier, který přednáší ekonomiku pivovarnictví na České zemědělské univerzitě Praha.
„Stát vybere od minipivovarů ročně jen miliony na daních, což je směšná částka v celkové sumě řádově miliard, které
vybírá celkem především díky velkým průmyslovým pivovarům. Navíc pokud započteme náklady na celou administrativu
s touto daní, je efektivita jejího výběru od minipivovarů chabá,“ dodává Maier.
15.4.2018
Autor: Michal Šenk
Zdroj: lidovky.cz

Koláče, mošt, klobásky. Farmářský trh opět zaplnil olomoucké náměstí
/VIDEO/ Voňavé koláče a uzené, čerstvé květiny, ale třeba i bylinky nebo sýry, byly k mání v sobotu dopoledne v centru
Olomouce. Tradiční Hanácký farmářský trh se konal na Horním náměstí.
„Přišla jsem si pro pečivo a výborný mošt, snažíme se na trhy chodit pravidelně,“ řekla paní Kamila, která se do města
vydala s manželem. Trhy se konají vždy od 8 do 13 hodin, další budou v těchto termínech: 28.4., 12.5., 19.5., 26.5.,
9.6., 16.6., 7.7., 21.7., 28.7., 4.8., 11.8., 25.8., 15.9., 29.9., 6.10. a 13.10.
15.4.2018
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Nevíte si rady s vařením? Nová služba vám zašle odměřené ingredience i fotonávod

Vyhnout se frontám v supermarketech a nekonečnému přemýšlení, co uvařit. Být za hvězdu romantické večeře.
Společně s blízkými vlastnoručně připravit jídlo a být spolu. Studentka VŠE Vendula společně s kamarádem Daliborem
založili nový gastronomický projekt. Vymysleli boxy s přesně odměřenými surovinami, přehledným foto návodem. Uvařit
chutný pokrm tak zvládne i úplný kuchařský amatér.
„Už na základce jsem se nadchla do pečení. A tak jsem se ještě během bakalářského studia ekonomie vyučila na
kuchařku. Celkem jsem tou kombinací bavila rodinu a spolužáky. Všechny moje brigády a také odborná praxe se točily
kolem gastronomie. Je to moje cesta, kdy můžu tvořit, vymýšlet nové recepty a kombinace chutí a zprostředkovávat
tak lidem radost“, vysvětlila Vendula, tvůrčí mozek a ruce projektu, zapálená kuchařská experimentátorka, fotografka
a stále ještě studentka mezinárodního obchodu na VŠE.
S projektem ale nezačala sama. Pomáhá ji kamarád Dalibor, který projekt financuje, drží směr a věcnost projektu.
V kuchyni také drží post hlavního ochutnávače. „Dalibor je puntičkář a vyjednávač, což se nám zatím v rozjezdu firmy
velmi osvědčilo.“ podotkla zakladatelka projektu. Nyní gastronomické duo hledá pomoc i od ostatních, a to na
crowdfundingovém portálu HitHit, kde jim k uzavření kampaně zbývá vybrat 200 tisíc. Pokud na projekt přispějete,
můžete si nechat zorganizovat grilování, romantickou večeři, či pozvat kamarády a ochutnat společně dobroty z Party
Boxu.
Objednat si můžete pokrmy z různých kuchyní světa, ale také osvědčené klasiky, jako burger a těstoviny. Nabídka se
také bude sezónně obměňovat a rozšiřovat. „Zaměříme se na specifické stravování, jako veganství či bezlepkovou
dietu,“ připoměla Vendula. Do košíku k ingrediencím můžete přihodit i víno, dekorace pro stolování nebo základní
kuchyňské potřeby. Vše co vám chybí doma k dokonalosti večera nebo společného oběda.
Projekt pomáhá také v boji proti plýtvání potravinami. Díky vratným obalům nepodporuje jednorázové plasty, které
jsou škodlivé pro životní prostředí. Proto vám domů přijde dřevěná bedýnka a suroviny zabalené ve skle a
v látce.MyFoodBox se bude zaměřovat pouze na Prahu. „Pro mnoho lidí, je již standard nakoupit jednou za čas
potraviny přes internet, a proto je nyní správná doba vstoupit na trh. Lidé mají méně času a chtějí větší kvalitu a
ojedinělost služeb, kterou jim my zaručíme.“ dodala studentka a kuchařka v jednom.
15.4.2018
Autor: Michaela Lišková
Zdroj: deník.cz

Česká televize
ČT1 – Události – 9.4.2018
Zničené sklepy vinařů na Znojemsku
Padající stropy, prasklé zdi. Některé vinaře z Nového Šaldorfu na Znojemsku trápí pohyby jejich vinných sklepů. Sami
to přičítají výstavbě v okolí.
ČT1 – Události – 10.4.2018
Ovesné vločky
Ovesné vločky provází pověst zdravé potraviny, a to především kvůli vysokému obsahu vlákniny. Ve vločkách se ale
mohou skrývat i látky škodlivé, a na ty se zaměřili redaktoři časopisu dTest. Do laboratoří poslali 14 vzorků.
ČT1 – Události – 11.4.2018
Evropská komise proti dvojité kvalitě potravin
Evropská komise vyhověla zemím ze střední a východní Evropy a schválila směrnici, která zakazuje dvojí kvalitu
potravin. Podle ní bude nezákonné uvádět na trh v různých zemích výrobky, které vypadají stejně, ale mají jiné složení.
ČT1 – Události – 13.4.2018
Malé prodejny s potravinami na venkově ve velkém zanikají
Loni jich podle Asociace českého tradičního obchodu meziročně ubyla víc než tisícovka. Obce i obchodní sítě se proto
snaží prodejny na vesnicích udržet nejrůznějšími způsoby. V Kraji Vysočina i dotacemi.
Pseudomor drůbeže na Zlínsku
V Česku se po 20 letech objevil v chovu drůbeže pseudomor, takzvaná Newcastleská nemoc. V okolí ohniska
pseudomoru v Šanově na Zlínsku vytvoří veterináři tříkilometrové a desetikilometrové ochranné pásmo, kde se zamezí
přemisťování ptáků.
ČT1 – Události – 14.4.2018
Pseudomor u slepic na Zlínsku

Dva chovatelé slepic na Zlínsku museli vydezinfikovat své kurníky. Kvůli tzv. pseudomoru, který tam včera potvrdili
veterináři, a preventivně utratili zbývajících sedm desítek slepic. Virové onemocnění se u drůbeže v Česku objevilo po
dvaceti letech.

