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Evropská unie uvalila cla na dovoz rýže z části Asie
Evropská komise (EK) v lednu rozhodla o uvalení cel na dovoz rýže z Kambodži a Barmy (Myanmaru) do Evropské unie
(EU). Podle Bruselu nárůst dovozu odrůdy indica z těchto zemí ekonomicky poškozoval zemědělce z členských států
evropské osmadvacítky.
O uvalení obchodní překážek požádala italská vláda v únoru loňského roku. Přidaly se k ní i ostatní členové EU, v nichž se
pěstuje rýže – Bulharsko, Francie, Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko a Španělsko. Vyšetřování bylo zahájeno
o měsíc později. Podíl rýže dovážené do EU z Kambodže a Barmy se v posledních pěti letech zvýšil z 13 na 21 procent
respektive z 0 na 5 procent.
Podle rozhodnutí EU znovu zavedla cla ve výši 175 eur (4500 korun) na tunu, následující tři roky půjdou postupně dolů.
V průběhu druhého roku by clo mělo klesnout na 150 eur (3850 korun) za tunu a třetí rok na 125 eur (3200 korun) za
tunu. EU se přitom v poslední době především při konfrontacích s americkým prezidentem Donaldem Trumpem snaží
profilovat jako zastánce volného obchodu a odpůrce kladení nových překážek mezinárodnímu obchodu. Přesto nyní
přikračuje k zavádění nových celních povinností.
Ekonom: Návrat k ekonomické teorii z 16. století
Podle ředitele Liberálního institutu Martina Pánka jde o projev merkantilismu. „Je to zbankrotovaná ekonomická teorie,
která dominovala mezinárodnímu obchodu mezi 16. a 18. stoletím. EU věří tomu, že dovozy nám škodí,“ řekl Novinkám.
Podle něj na cla doplatí hlavně nejchudší. „Jsou to právě oni, jejichž nákupní koš má nejsilněji zastoupeno jídlo, ošacení
a obuv,“ vysvětlil.
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Polovina polského hovězího z problematických jatek se dostala k lidem
Celkem 137 z 300 kg problematického polského hovězího už Češi zřejmě snědli nebo mají v mrazáku. Tolik ho prodala
spotřebitelům řeznictví a restaurace. Státní veterinární správa laboratorní analýzou zjišťuje možná zdravotní rizika. Většina
výsledků bude v úterý.
Na problematické polské maso mohli lidé narazit v Praze, kde se 56 kg dostalo do několika pražských restaurací. „Podle
šetření na místě bylo již maso spotřebováno,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Zbylá část, dalších
56 kg, která se v Praze objevila, se podařilo zajistit ve skladu a nedostalo se tak k zákazníkům.
„ Ze zásilky masa byly odebrány vzorky, které byly odeslány na vyšetření na rezidua inhibičních látek (průkaz léčení zvířat
antibiotiky, pozn. red.), senzorické posouzení a salmonelu, výsledky většiny vyšetření budou známé během úterý, vyšetření
na salmonely nejdříve ve čtvrtek,“ řekl Vorlíček. Dvě várky masa, 40 a 21 kg, se dostaly do Kostelce na Labem do řeznictví
a byly prodány zákazníkům. Dalších 20 kg hovězího bylo prodáno zákazníkům řeznictví ve Varnsdorfu.
„V Novém Bydžově na Královéhradecku, kam směřovala zásilka 107 kg hovězího masa, již o problému věděli od dodavatele
a zásilku vrátili ještě před tím, než byla oznámena systémem rychlého varování,“ upřesnil Vorlíček.
Česká republika stále zvažuje zákaz dovozu hovězího masa z Polska, zopakoval ministr zemědělství Miroslav Toman (za
ČSSD). Podle něj jde v případě dodávek hovězího masa z problémových jatek o opakované selhání polské strany. Zpoždění
informací o problémech podle ministra podkopává důvěru ve veškerou polskou potravinářskou produkci. Veterináři začnou
od úterý intenzivně kontrolovat kamiony s potravinami v příhraničních oblastech s Polskem.
Polsko je v posledních dnech terčem zájmu kvůli porážkám nemocných krav a obchodování s jejich masem. Hlavní veterinář
Pawel Niemczuk ve čtvrtek prohlásil, že Polsko vyvezlo 2 700 kilogramů podezřelého hovězího do deseti zemí EU, do ČR
se podle něj maso nedostalo. Podle Evropské komise jsou skandálem podle dosavadních poznatků vedle Polska, Česka
nebo Slovenska zasaženy také Německo, Francie, Španělsko, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko,
Švédsko a Portugalsko.
Toman v pátek prohlásil, že nevěří polskému systému veterinární kontroly, protože se informace od něj postupně měnily.
Občany vyzval, aby se polskému hovězímu vyhýbali a dali přednost české produkci. Česko podle něho případně zavede
mimořádná veterinární opatření, kterými by se omezil obchod, aby se polské hovězí maso do ČR nedostávalo, až po
konzultaci s Evropskou komisí.
Při případném zákazu by podle Tomana bylo třeba postupovat s ostatními evropskými státy jednotně, aby se problematické
maso z Polska nedostalo do ČR přes jiné unijní země. Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená
reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný
dobytek. Viditelně zkažené části masa se odřezávaly a vyhazovaly. Jatka už byla uzavřena. Na trh se dostalo asi 9,5 tuny
masa, z toho třetina do zemí EU, napsala agentura DPA. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují.
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Polsko hlásí atypickou nemoc šílených krav na farmě nedaleko hranic s Českem
Polsko ohlásilo případ atypické formy takzvané nemoci šílených krav na farmě poblíž hranice s ČR, uvedla Světová
organizace pro zdraví zvířat. Případ atypické nákazy bovinní spongiformní encefalopatií byl podle mezinárodní organizace
zjištěn v polském městě Mirsk, které leží severovýchodně od Liberce.
Nakažené zvíře bylo utraceno, napsala agentura Reuters. Atypická BSE se podle odborníků objevuje ve velmi malé míře.
Odhalený případ nemá vliv na oficiální status rizikovosti Polska z hlediska BSE, uvedla OIE. Upozornila, že předchozí známý
případ BSE v Polsku byl zjištěn v březnu 2013.
Na Polsko, které patří k předním vývozcům hovězího, se v posledních dnech soustřeďuje zájem kvůli porážkám nemocných
krav a obchodování s jejich masem. O této praxi informovala koncem ledna polská televize a Evropská komise ohlásila
inspekční návštěvu Polska minulý pátek. Polské zemědělské a veterinární úřady dnes ale prohlásily, že kontroly neodhalily
žádné známky nemoci či nebezpečí pro konzumenty v devíti a půl tunách masa, které podle nich bylo staženo z oběhu
pouze z preventivních důvodů. Polské ministerstvo zemědělství výskyt a prodej podezřelého masa již dříve označilo za
„nahodilý incident“, který ovšem poškozuje pověst polských potravin. Minulý čtvrtek hlavní polský veterinář Pawel
Niemczuk přiznal, že Polsko vyvezlo 2700 kilogramů problémového hovězího do deseti zemí EU.
Podle poznatků Evropské komise je však skandálem zasaženo celkem čtrnáct unijních zemí: vedlo Polska také Česko,
Slovensko, Německo, Francie, Španělsko, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Švédsko a Portugalsko.
Český ministr zemědělství Miroslav Toman v pátek uvedl, že do Česka se dostalo zhruba 300 kilogramů hovězího z polských
jatek, kde poráželi nemocné krávy. Maso skončilo v Praze, Varnsdorfu, Novém Bydžově a Kostelci nad Labem.
Z 300 kg hovězího masa z problematických polských jatek, které se dovezlo do ČR, se 137 kg prodalo spotřebitelům nebo
restauracím, uvedli veterináři.
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Kofola prodá firmu Hoop Polska za 334 milionů korun, v Polsku jí zůstane už jen jedna
společnost
Společnost Kofola ČeskoSlovensko prodá polského výrobce nápojů Hoop Polska firmě ZMB Capital, která vlastní výrobce
polských minerálních vod Ustronianka. Kofola to oznámila v pondělí s tím, že součástí prodeje je výrobní závod v polském
Kutnu. Cena obchodu je minimálně 13 milionů eur, tedy zhruba 334 milionů korun. Na polském trhu tak Kofole zůstane
firma Premium Rosa, která vyrábí rostlinné a bylinné produkty. Prodej Hoopu označují analytici za pozitivní, společnosti
dnes v reakci vzrůstá cena akcií na burze.
Transakci bude ještě muset schválit tamní antimonopolní úřad. Uzavření celého obchodu firma očekává letos na jaře.
Hoop Polska vyrábí a prodává Hoop Colu, sirupy Paola, minerální vody Arctic nebo dětské nápoje Jupik. Od loňského roku
také distribuuje ledové čaje Nestea. Ustronianka získá také ochranné značky, převedou se pod ní zaměstnanci i distribuční
síť. "Věříme, že se nám podařilo zajistit stabilitu pro společnost Hoop Polska i pro její zaměstnance. Jsme rádi, že bude v
rukou Ustronianky, respektované místní společnosti s rodinnou tradicí, která působí na trhu již řadu let," uvedl Jiří Vlasák
z Kofoly. Podle něj nebude mít obchod dopad na ostatní obchodní aktivity na dalších trzích, kde Kofola působí. Podle
majitele Ustronianky Michała Bożka se zlepší konkurenceschopnost skupiny.
"Odchod Kofoly z Polska hodnotím pozitivně. Kofole se totiž v posledních dvou letech na tamním trhu nedařilo zvrátit
negativní trend v hospodaření, když se pohybovala na hraně provozní ziskovosti a celkově dosahovala ztráty. Konkrétně
za rok 2017 se čistá ztráta očištěná o jednorázové transakce pohybovala kolem 80 milionů korun, za rok 2018 pak podle
mého odhadu celkový výsledek z Polska nebude lepší," řekl analytik Fio banky Jan Raška. Kofola se tak podle něj zbaví
zátěže, což bude mít pozitivní dopad. Připomněl také, že obchod nezahrnuje prodej uzavřeného závodu v Grodzisku a
práva k ochranným známkám minerální vody Grodziska. "Cenu transakce hodnotím jako adekvátní a bez výraznějšího
překvapení. Prodej polských aktiv by podle mého názoru měl představovat pozitivní impuls do ceny akcie Kofoly," dodal.
To, že Kofola prodává polská aktiva, není podle analytika J&T Banky Bohumila Trampoty tajemstvím. Pozitivní podle něj
je, že se jí podařilo sehnat kupce. "Výsledky Kofoly v Polsku nebyly uspokojivé. Byly buď ztrátové nebo na nule. Prodej
znamená, že se to již nebude opakovat. Kofola zaúčtuje z této transakce účetní ztrátu, ale zvýší se jí hotovostní pozice,"
uvedl Trampota. Akcie Kofoly podle něj posílily v reakci na zprávu o prodeji o zhruba čtyři procenta.
Ustronianka byla založena v roce 1980, nyní zaměstnává skoro 500 pracovníků. Vyrábí například sycený nealkoholický
nápoj Grappa, dále značku Grapcio nebo Ice Tea Ustronianka Plus.

Kofola má včetně polského Hoopu osm závodů v pěti evropských zemích, po prodeji závodu v Kutnu jich bude mít sedm.
V Evropě zaměstnává více než 2100 lidí, z toho asi 700 v Česku. K výrobkům firmy patří kromě Kofoly ovocné nápoje a
sirupy Jupí, dětské nápoje Jupík, energetické nápoje Semtex, nápoje značky Vinea, Chito, Top Topic nebo Citro Cola.
Většinovým majitelem skupiny je společnost Aetos patřící rodině Samarasů a ostatním zakladatelům Kofoly, jimiž jsou
akcionáři René Musila a Tomáš Jendřejek.
Skupině vzrostly za loňská tři čtvrtletí meziročně tržby o 2,3 procenta na 5,48 miliardy korun. Provozní zisk (EBIT) stoupl
o 39 procent na 423,6 milionu korun a ukazatel EBITDA (provozní zisk před odpisy) o 18,2 procenta na 834,2 milionu
korun.
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Kofola se částečně stahuje z Polska, prodává výrobce nápojů Hoop. Akcie firmy rostou
Společnost Kofola ČeskoSlovensko prodá polského výrobce nápojů Hoop Polska firmě ZMB Capital, která vlastní výrobce
polských minerálních vod Ustronianka. Kofola to oznámila v pondělí s tím, že součástí prodeje je výrobní závod v polském
Kutnu. Cena obchodu je minimálně 13 milionů eur, tedy zhruba 334 milionů korun.
Na polském trhu Kofole zůstane firma Premium Rosa, která vyrábí rostlinné a bylinné produkty. Prodej Hoopu označují
analytici za pozitivní, společnosti v pondělí v reakci vzrůstá cena akcií na burze. Transakci bude ještě muset schválit tamní
antimonopolní úřad. Uzavření celého obchodu firma očekává letos na jaře. Hoop Polska vyrábí a prodává Hoop Colu, sirupy
Paola, minerální vody Arctic nebo dětské nápoje Jupik. Od loňského roku také distribuuje ledové čaje Nestea. Ustronianka
získá také ochranné značky, převedou se pod ni zaměstnanci i distribuční síť.
"Věříme, že se nám podařilo zajistit stabilitu pro společnost Hoop Polska i pro její zaměstnance. Jsme rádi, že bude v rukou
Ustronianky, respektované místní společnosti s rodinnou tradicí, která působí na trhu již řadu let," uvedl Jiří Vlasák z Kofoly.
Podle něj nebude mít obchod dopad na ostatní obchodní aktivity na dalších trzích, kde Kofola působí. Podle majitele
Ustronianky Michała Bożka se zlepší konkurenceschopnost skupiny. "Odchod Kofoly z Polska hodnotím pozitivně. Kofole
se totiž v posledních dvou letech na tamním trhu nedařilo zvrátit negativní trend v hospodaření, když se pohybovala na
hraně provozní ziskovosti a celkově dosahovala ztráty. Konkrétně za rok 2017 se čistá ztráta očištěná o jednorázové
transakce pohybovala kolem 80 milionů korun, za rok 2018 pak podle mého odhadu celkový výsledek z Polska nebude
lepší," řekl analytik Fio banky Jan Raška. Kofola se tak podle něj zbaví zátěže, což bude mít pozitivní dopad. Připomněl
také, že obchod nezahrnuje prodej uzavřeného závodu v Grodzisku a práva k ochranným známkám minerální vody
Grodziska.
"Cenu transakce hodnotím jako adekvátní a bez výraznějšího překvapení. Prodej polských aktiv by podle mého názoru měl
představovat pozitivní impulz do ceny akcie Kofoly," dodal. To, že Kofola prodává polská aktiva, není podle analytika J&T
Banky Bohumila Trampoty tajemstvím. Pozitivní podle něj je, že se jí podařilo sehnat kupce. "Výsledky Kofoly v Polsku
nebyly uspokojivé. Byly buď ztrátové, nebo na nule. Prodej znamená, že se to již nebude opakovat. Kofola zaúčtuje z této
transakce účetní ztrátu, ale zvýší se jí hotovostní pozice," uvedl Trampota. Akcie Kofoly podle něj posílily v reakci na
zprávu o prodeji o zhruba čtyři procenta.
Ustronianka byla založena v roce 1980, nyní zaměstnává skoro 500 pracovníků. Vyrábí například sycený nealkoholický
nápoj Grappa, dále značku Grapcio nebo Ice Tea Ustronianka Plus. ofola má včetně polského Hoopu osm závodů v pěti
evropských zemích, po prodeji závodu v Kutnu jich bude mít sedm. V Evropě zaměstnává více než 2100 lidí, z toho asi
700 v Česku. K výrobkům firmy patří kromě Kofoly ovocné nápoje a sirupy Jupí, dětské nápoje Jupík, energetické nápoje
Semtex, nápoje značky Vinea, Chito, Top Topic nebo Citro Cola. Většinovým majitelem skupiny je společnost Aetos patřící
rodině Samarasů a ostatním zakladatelům Kofoly, jimiž jsou akcionáři René Musila a Tomáš Jendřejek.
Skupině vzrostly za loňská tři čtvrtletí meziročně tržby o 2,3 procenta na 5,48 miliardy korun. Provozní zisk (EBIT) stoupl
o 39 procent na 423,6 milionu korun a ukazatel EBITDA (provozní zisk před odpisy) o 18,2 procenta na 834,2 milionu
korun.
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Veterináři budou od úterý kontrolovat hovězí maso z Polska už na hranicích
Kauza polské hovězí pokračuje. Ministr vnitra Jan Hamáček uvedl, že Česko na hranicích zahájí kontroly masa dováženého
od našich severních sousedů. Dohodl se na tom s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. Nedůvěru vůči polskému
hovězímu rozpoutala reportáž z jatek, kde se vedle běžné produkce tajně porážela i nemocná zvířata.

"S panem ministrem jsme se dnes ráno dohodli, že ve spolupráci s policií připravíme zvýšené kontroly na hranicích polských
kamionů tak, aby policisté ve spolupráci s veterináři mohli provádět kontroly přímo na hraničních přechodech," řekl v
pondělí pro on-line deník Aktuálně.cz ministr vnitra a místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD).
Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD), který před nástupem do funkce vedl Potravinářskou i Agrární komoru ČR,
dodal, že lidé by si měli dávat větší pozor na to, odkud pochází maso, které konzumují.
"Kontroly, které začnou zítra, budou probíhat na hlavních tazích v severních příhraničních regionech sousedících s Polskem,
to znamená v Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém a Moravskoslezském kraj," řekl mluvčí Státní veterinární správy
(SVS) Petr Vorlíček. Podle Hamáčka se tak nebude opakovat situace, kdy polská strana nejdříve prohlásila, že maso z
nemocných krav na export nešlo, aby později přiznala, že se hovězí z chovu, ze kterého pochází záběry nemocného
dobytka, objevilo v několika zemích Evropské unie včetně Česka. O případu jsme psali zde.
Podle Tomana si budou muset spotřebitelé v Česku dávat větší pozor na to, jaké maso kupují, a měli by dbát na to, kde
se zvíře narodilo a kde bylo usmrceno, což jsou údaje, které by měly být uvedeny na obalu masa. Zároveň vyzval
zpracovatele masa, aby se vyhnuli dovozcům z Polska a preferovali české hovězí.
V praxi prý policie ve spolupráci s veterináři nebude kontrolovat pouze polské kamiony, ale může prověřit veškeré nákladní
vozy, které přes hranice převáží potraviny. Společné kontrolní akce se kromě policie a SVS bude účastnit také celníci. Tyto
složky mají možnost zastavovat vozidla, které následně Státní veterinární správa kontroluje, co se týče přepravy živočišných
potravin. Ministr zemědělství se hodlá sejít se svým polským protějškem. Je podle něj především na tamních inspekčních
orgánech, aby dosáhly minimálně stejné kontroly potravin, jaká panuje v České republice.
Podle ministerstva do Česka doputovalo zhruba 300 kilogramů nebezpečného hovězího. Zásilky mířily do Prahy,
Varnsdorfu, Nového Bydžova a Kostelce nad Labem. Konzumace hovězího z nemocných krav může lidem způsobit vážné
zdravotní problémy. Jde o otravy z jídla se závažným průběhem, zánět mozkových blan, zánět kostí a kloubů nebo o těžkou
formu sepse. Veterinární inspektoři budou při zachycení problematického polského masa odebírat vzorky, které budou
vyšetřovány na zbytky antibiotik v mase, ale i salmonelu.
Polsko patří mezi největší vývozce masa v celé Evropské unii. Podle odhadů šlo v roce 2017 na export 415 tisíc tun
hovězího. Velkým odběratelem je například Velká Británie, maso ovšem putuje i do Česka a na Slovensko.
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Ministr zemědělství Toman: Stále zvažujeme zákaz dovozu hovězího masa z Polska
Česká republika stále zvažuje zákaz dovozu hovězího masa z Polska. ČTK to dnes po jednání s polskou velvyslankyní
Barbarou Ćwiorovou řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Podle něj jde v případě dodávek hovězího masa
z problémových jatek o opakované selhání polské strany. Zpoždění o informování o problémech pak podle ministra
podkopává důvěru u veškeré polské potravinářské produkce.
Toman se dnes setká se zástupci Potravinářské komory ČR k nastavení přísnějšího režimu kontrol, v úterý pak chce
telefonovat s polským ministrem zemědělství Krzysztofem Ardanowskim.
"Veřejnost nás velice silně tlačí k razantním opatřením, ideálně k zákazu dovozů z Polska, aktuálně přes mimořádná
veterinární opatření, o kterých vážně uvažujeme," uvedl Toman. Podle něj jsou podvody některých polských producentů
poškozováni nejenom spotřebitelé, ale i firmy, které podnikají řádně.Ministr ocenil snahu o posílení polských kontrol,
například nasazením neustálého kamerového dozoru, tak i změny polské legislativy. Otázkou však podle něj zůstává, kdy
bude reálně přijata.
Polsko je v posledních dnech terčem zájmu kvůli porážkám nemocných krav a obchodování s jejich masem. Hlavní
veterinář Pawel Niemczuk ve čtvrtek prohlásil, že Polsko vyvezlo 2700 kilogramů podezřelého hovězího do deseti zemí EU,
do ČR se podle něj maso nedostalo.
Ministr Toman v pátek uvedl, že se do Česka dostalo zhruba 300 kilogramů hovězího z těchto jatek. Maso skončilo v Praze,
Varnsdorfu, Novém Bydžově a Kostelci nad Labem. O víkendu pak čeští veterináři informovali, že polovina z dodávky se
již vrátila zpátky do Polska, nebo byla zadržena ve skladu obchodníka. Podle Evropské komise jsou skandálem podle
dosavadních poznatků vedle Polska, Česka nebo Slovenska zasaženy také Německo, Francie, Španělsko, Estonsko, Finsko,
Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Švédsko a Portugalsko.
Mimořádná veterinární opatření
Toman v pátek prohlásil, že nevěří polskému systému veterinární kontroly, protože se informace od něj postupně měnily.
Občany vyzval, aby se polskému hovězímu vyhýbali a dali přednost české produkci. Česko podle něho případně zavede
mimořádná veterinární opatření, kterými by se omezil obchod, aby se polské hovězí maso do ČR nedostávalo, až po
konzultaci s Evropskou komisí.
Při případném zákazu by podle Tomana bylo třeba postupovat s ostatními evropskými státy jednotně, aby se problematické
maso z Polska nedostalo do ČR přes jiné unijní země. Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená
reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný

dobytek. Viditelně zkažené části masa se odřezávaly a vyhazovaly. Jatka už byla uzavřena. Na trh se dostalo asi 9,5 tuny
masa, z toho třetina do zemí EU, napsala agentura DPA. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují.
Problémy s polskými potravinami
Problémy kolem polských potravin se v minulosti objevily několikrát. V roce 2012 šlo o skandál s prodejem technické soli
označené za jedlou výrobcům uzenin, zpracovatelům ryb či pekárnám.
Veterináři v minulosti opakovaně našli salmonely v kuřecím, krůtím i vepřovém mase, ale také vejcích dovezených z Polska.
Během roku 2017 se několikrát objevily problémy s polskými jablky a některými druhy zeleniny s nadlimitním množstvím
pesticidů a vypukl také skandál s jedem fipronilem ve vejcích.
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Chtějte znát rodný list masa, radí odborníci
Tři sta kilogramů závadného hovězího masa z problémových jatek v Polsku skončilo v České republice. Část se podařilo
veterinářům zajistit. Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj, stejně jako kolegové v ostatních regionech,
zintenzivnila kontroly. Odborníci radí lidem, ať se zajímají o původ masa, které nakupují, a upřednostňují tuzemskou
produkci.
„Provádíme depistáž na přítomnost masa, které by mohlo být závadné a teoreticky se k nám mohlo dostat z polských
podniků,“ popisoval v pondělí nasazení veterinárních inspektorů ředitel Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj Aleš
Zatloukal. Veterináři se soustředí zejména na podniky, které odebíraly maso ze sousední země ve velkém. „Spolupracujeme
s celníky, kteří nám hlásí dodávky do republiky. My hned překontrolujeme, zda vše odpovídá stanoveným podmínkám,“
vysvětloval spolupráci s celní správou například na Jesenicku.
Veterinářům se ještě v minulém týdnu, kdy aféra propukla, podařilo dohledat část masa z problematických polských jatek,
kde se porážely nemocné krávy. Dohledali ho v Praze, další hovězí šlo do Varnsdorfu, Nového Bydžova a Kostelce nad
Labem. „Pokud již maso bylo zpracováno do výrobků, tak se těžko zjistí. To je ale věcí polské strany, aby tyto věci zajistila
a zabránila něčemu takovému,“ poukazoval ředitel krajské veterinární správy.
Kázeň u nás je jiná než v Polsku
Podle Zatloukala jde o mimořádný případ, který je na tuzemských porážkách nemyslitelný. „Sice nelze nikdy nic vyloučit,
ale u nás jsou taková opatření, že tato možnost je minimální. Kázeň našich provozovatelů je jiná než v Polsku,“ ujistil
Zatloukal. Připomněl, že spotřebitelé v Česku by se měli zajímat o původ masa.
„Každý, kdo prodává hovězí maso, a nejen hovězí, musí mít u produktu jeho původ. Spotřebitel si může zjistit vše až do
chovu. Pokud prodejce nemá takové označení a není schopen údaje doložit, zákazník by neměl takové maso vůbec kupovat
a měl by se ihned obrátit na krajskou veterinární správu, aby provedla kontrolu, protože se jedná o porušení zákona,“
apeloval.
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Maso z problémových polských jatek se dostalo do Varnsdorfu
Maso z problémových polských jatek, kde poráželi i nemocná zvířata, skončilo také ve Varnsdorfu. Podle českých farmářů
by se v Česku podobný případ stát nemohl. O tom, že by maso z problémových jatek mohlo být i ve Varnsdorfu, věděla
Státní veterinární správa již v pátek. Nebylo ale jisté, do kterého řeznictví maso zamířilo a tak vyrazili kontroloři z ústecké
pobočky správy na sever v pondělí ráno. V tu chvíli ještě nebylo jasné, zda je maso pořád ve skladech, nebo si jej už někdo
koupil.
„Podařilo se vše dohledat, všechno maso bylo prodané. Máme i čestné prohlášení prodejce, že jim již žádné takové maso
nezbylo. Bylo 22,4 kilogramu vakuovaného hovězího masa,“ řekl v pondělí odpoledne ředitel Krajské veterinární správy
Petr Pilous.
Celá dodávka šla do prodejny firmy Empeleo na ulici Legií. Tam dorazilo 24. ledna, do soboty pak bylo všechno prodané.
„Takové maso je nedohledatelné, protože si jej koupili lidé po kouscích,“ vysvětlil Petr Pilous. Deník se pokusil kontaktovat
také řeznictví, ve kterém maso z polského masokombinátu bylo. „To musí být nějaký omyl, na shledanou,“ řekl mužský
hlas redaktorovi Deníku, který vytočil telefonní číslo uvedené na stránkách řeznictví a představil se jako novinář.
To, že maso pochází od polského zpracovatele masa v Mazovském vojvodství nedaleko Varšavy ale neznamená, že musí
být infikované. Přesto může přinést problémy v budoucnu. „Zatím nikdo neonemocněl. Ale nevíme, jestli se nejednalo
o krávy léčené antibiotiky nebo sulfonamidy. Pak by u mohla u lidí vzniknout bakteriální rezistence u lidí, kteří takové maso
jedli,“ vysvětlil Petr Pilous.

Pokud by se ale jednalo o poškozené maso, tak by se to na jeho kvalitě projevilo. Podle dokumentů, které má veterinární
správa k dispozici totiž mělo mít vakuované maso trvanlivost do 17. února. A tak dlouho by maso z nemocných kusů podle
Pilouse rozhodně nevydrželo.
V případě importu musí prodejci hlásit dovoz nejméně 24 hodin předem. Na pondělním jednání vlády se pak domluvil
ministr zemědělství Miroslav Toman s ministrem vnitra Janem Hamáčkem, že začnou veterináři spolu s celníky a policií
intenzivně kontrolovat kamiony s potravinami na hlavních tazích u hranic s Polskem.
Podle farmáře chovajícího na Děčínsku dobytek není možné, aby se na českých jatkách stal případ podobný tomu z Polska.
Tedy aby na jatka vozili v noci zvířata a poráželi je, aniž by je viděl veterinář. „Na jatkách mám denně dozor od rána až
do konce porážení. K něčemu podobnému dojít nemůže. Veterinární dozor je tak důsledný, že je to podle mne nesmysl,“
řekla Jakub Douša, majitel Agrokomplexu Verneřice.
Ministr Toman v reakci na skandál s polským masem doporučil, aby lidé kupovali české hovězí.
„Nemyslím si, že by nám aféra uškodila. Dělám si většinou všechno svoje. Takže mi to spíše přilepší, protože by cena
teoreticky měla jít nahoru,“ dodal Jakub Douša, jehož firma se zabývá biozemědělstvím a má i vlastní biojatka.
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Kofola už nebude vyrábět polskou limonádu Hoop Cola, prodá továrnu v Kutnu
Společnost Kofola ČeskoSlovensko prodá polského výrobce nápojů Hoop Polska firmě ZMB Capital, která vlastní výrobce
polských minerálních vod Ustronianka. Kofola to dnes oznámila s tím, že součástí prodeje je výrobní závod v polském
Kutnu. Cena obchodu je minimálně 13 milionů eur, tedy zhruba 334 milionů korun. Na polském trhu tak Kofole zůstane
firma Premium Rosa, která vyrábí rostlinné a bylinné produkty.
Transakci bude ještě muset schválit tamní antimonopolní úřad. Uzavření celého obchodu firma očekává letos na jaře. Hoop
Polska vyrábí a prodává Hoop Colu, sirupy Paola, minerální vody Arctic nebo dětské nápoje Jupik. Od loňského rodu také
distribuuje ledové čaje Nestea. Ustronianka získá také ochranné značky, převedou se pod ní zaměstnanci i distribuční síť.
„Věříme, že se nám podařilo zajistit stabilitu pro společnost Hoop Polska i pro její zaměstnance. Jsme rádi, že bude v rukou
Ustronianky, respektované místní společnosti s rodinnou tradicí, která působí na trhu již řadu let,“ uvedl Jiří Vlasák z Kofoly.
Podle něj nebude mít obchod dopad na ostatní obchodní aktivity na dalších trzích, kde Kofola působí. Podle majitele
Ustronianky Michała Bożka se zlepší konkurenceschopnost skupiny.
Kofole zůstane sedm závodů v pěti zemích
Ustronianka byla založena v roce 1980, nyní zaměstnává skoro 500 pracovníků. Vyrábí například sycený nealkoholický
nápoj Grappa, dále značku Grapcio nebo Ice Tea Ustronianka Plus.
Kofola má včetně polského Hoopu osm závodů v pěti evropských zemích, po prodeji závodu v Kutnu jich bude mít sedm.
V Evropě zaměstnává více než 2100 lidí, z toho asi 700 v Česku. K výrobkům firmy patří kromě Kofoly ovocné nápoje a
sirupy Jupí, dětské nápoje Jupík, energetické nápoje Semtex, nápoje značky Vinea, Chito, Top Topic nebo Citro Cola.
Většinovým majitelem skupiny je společnost Aetos patřící rodině Samarasů a ostatním zakladatelům Kofoly, jimiž jsou
akcionáři René Musila a Tomáš Jendřejek.
Skupině vzrostly za loňská tři čtvrtletí meziročně tržby o 2,3 procenta na 5,48 miliardy korun. Provozní zisk (EBIT) stoupl
o 39 procent na 423,6 milionu korun a ukazatel EBITDA (provozní zisk před odpisy) o 18,2 procenta na 834,2 milionu
korun.
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V Polsku poblíž českých hranic se objevila atypická forma nemoci šílených krav
Polsko ohlásilo případ atypické formy takzvané nemoci šílených krav (BSE) na farmě poblíž hranice s Českou republikou.
Informovala o tom v pondělí Světová organizace pro zdraví zvířat s odvoláním na polské ministerstvo zemědělství. Případ
atypické nákazy bovinní spongiformní encefalopatií (BSE) byl podle mezinárodní organizace zjištěn v polském městě Mirsk,
které leží severovýchodně od Liberce. Nakažené zvíře bylo utraceno, napsala agentura Reuters.
Atypický případ BSE se může objevit v jakémkoli stádě, ale s malou pravděpodobností a jeho výskyt nemá žádný vliv na
změnu hodnocení rizika BSE v Polsku, uvedla OIE. Poslední známý případ nemoci šílených krav v Polsku je z března 2013.
4.2.2019
Autor: ČTK, novinky.cz
Zdroj: novinky.cz

Část podezřelého masa z polských jatek už lidé snědli
Z 300 kg hovězího masa z problematických polských jatek, které se dovezlo do České republiky, se 137 kg prodalo
spotřebitelům nebo restauracím, uvedli veterináři. Část z tohoto masa už zákazníci snědli.
„Z celkového množství 300 kg polského hovězího masa, směřovalo 112 kg do Prahy, kde se podařilo 56 kg zajistit ve
skladu a nedostalo se tak k zákazníkům. Zbylých 56 kg masa bylo distribuováno do několika pražských restaurací. Dle
šetření na místě bylo již maso spotřebováno,“ uvedla Státní veterinární správa na svém webu.
Ze zásilky masa byly odebrány vzorky, které budou podrobeny testům ohledně zdravotní závadnosti, část výsledků by
měla být známá v úterý, část nejdříve ve čtvrtek. Maso snědli zřejmě nejen zákazníci v Praze. „Dvacet kilogramů polského
hovězího masa, které směřovalo k příjemci do Varnsdorfu v Ústeckém kraji, bylo prodáno v provozovně příjemce (řeznictví)
konečným spotřebitelům a v současné době se na místě nenalézá žádné maso z této zásilky,“ uvedli veterináři.
Prodány byly také dvě várky masa (40 a 21 kg), které se dostaly do Kostelce nad Labem. „Byly prodány příjemcem zásilky,
který zde provozuje řeznictví, konečným spotřebitelům,” konstatovala veterinární správa.
Přes 100 kilo masa směřovalo také do Nového Bydžova na Královéhradecku, tam však již o problému věděli a zásilku vrátili
ještě před tím, než byla oznámena systémem rychlého varování RASFF.
Jezte radši české maso, vyzývá Toman
Na konci ledna publikovala polská televize TVN24 reportáž poukazující na to, že na polských jatkách končí z různých
důvodů i uhynulé či těžce nemocné krávy. Odtud pak maso jako nezávadné putuje rovnou na pulty obchodů
a k zákazníkům. Maso z podezřelých jatek putovalo i do zahraničí, dostalo se i do České republiky. Podle ministra
zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) Česko zvažuje zákaz dovozu hovězího masa z Polska.
Toman má pochybnosti o polském systému veterinární kontroly, české spotřebitele vyzval, aby se polskému hovězímu
vyhýbali a dali přednost české produkci.
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Kofola omezí polské aktivity. Prodá výrobce nápojů Hoop Polska
Společnost Kofola ČeskoSlovensko prodá polského výrobce nápojů Hoop Polska firmě ZMB Capital, která vlastní výrobce
polských minerálních vod Ustronianka. Kofola to oznámila s tím, že součástí prodeje je výrobní závod v polském Kutnu.
Cena obchodu je minimálně 13 milionů eur, tedy zhruba 334 milionů korun. Na polském trhu tak Kofole zůstane firma
Premium Rosa, která vyrábí rostlinné a bylinné produkty.
Transakci bude ještě muset schválit tamní antimonopolní úřad. Uzavření celého obchodu firma očekává letos na jaře. Hoop
Polska vyrábí a prodává Hoop Colu, sirupy Paola, minerální vody Arctic nebo dětské nápoje Jupik. Od loňského rodu také
distribuuje ledové čaje Nestea. Ustronianka získá také ochranné značky, převedou se pod ní zaměstnanci i distribuční síť.
„Věříme, že se nám podařilo zajistit stabilitu pro společnost Hoop Polska i pro její zaměstnance. Jsme rádi, že bude v rukou
Ustronianky, respektované místní společnosti s rodinnou tradicí, která působí na trhu již řadu let,“ uvedl Jiří Vlasák z Kofoly.
Podle něj nebude mít obchod dopad na ostatní obchodní aktivity na dalších trzích, kde Kofola působí. Podle majitele
Ustronianky Michała Bożka se zlepší konkurenceschopnost skupiny.
Ustronianka byla založena v roce 1980, nyní zaměstnává skoro 500 pracovníků. Vyrábí například sycený nealkoholický
nápoj Grappa, dále značku Grapcio nebo Ice Tea Ustronianka Plus. Kofola má včetně polského Hoopu osm závodů v pěti
evropských zemích. V Evropě zaměstnává více než 2100 lidí, z toho asi 700 v Česku. K výrobkům firmy patří kromě Kofoly
ovocné nápoje a sirupy Jupí, dětské nápoje Jupík, energetické nápoje Semtex, nápoje značky Vinea, Chito, Top Topic nebo
Citro Cola. Většinovým majitelem skupiny je společnost Aetos patřící rodině Samarasů a ostatním zakladatelům Kofoly,
jimiž jsou akcionáři René Musila a Tomáš Jendřejek. Skupině vzrostly za loňská tři čtvrtletí meziročně tržby o 2,3 procenta
na 5,48 miliardy korun. Provozní zisk (EBIT) stoupl o 39 procent na 423,6 milionu korun a ukazatel EBITDA (provozní zisk
před odpisy) o 18,2 procenta na 834,2 milionu korun.
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Česko zvažuje zákaz dovozu hovězího z Polska. Jak zjistit původ masa? Co uvádějí
etikety?
V případě dodávek hovězího masa z problémových jatek jde o opakované selhání polské strany, řekl po jednání s polskou
velvyslankyní Barbarou Čwiorovou ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Česká republika tak stále zvažuje zákaz
dovozu hovězího masa z Polska. Od úterý pak veterináři s policií a celníky začnou intenzivně kontrolovat kamiony s

potravinami na hlavních silničních tazích v krajích sousedících s Polskem, tedy v Královéhradeckém, Pardubickém,
Libereckém a Moravskoslezském. Olomouckého kraje se kontroly týkat nebudou.
Toman se ještě v pondělí setká se zástupci tuzemské potravinářské komory ohledně nastavení přísnějšího režimu kontrol,
v úterý pak chce telefonovat s polským ministrem zemědělství Krzysztofem Ardanowským. „Veřejnost nás velice silně tlačí
k razantním opatřením, ideálně k zákazu dovozů z Polska, aktuálně přes mimořádná veterinární opatření, o kterých vážně
uvažujeme,“ uvedl Toman.
Podle ministra zemědělství jsou podvody některých polských producentů poškozováni nejenom spotřebitelé, ale i firmy,
které podnikají řádně. Toman ocenil snahu o posílení polských kontrol, například nasazením neustálého kamerového
dozoru, i o změnu polské legislativy. Otázkou však podle něj zůstává, kdy bude reálně přijata.
Polsko je v posledních dnech terčem zájmu kvůli porážkám nemocných krav a obchodování s jejich masem. Tamní hlavní
veterinář Pawel Niemczuk ve čtvrtek prohlásil, že Polsko vyvezlo 2700 kilogramů podezřelého hovězího do deseti zemí EU,
do Česka se podle něj maso nedostalo. Ministr Toman ale v pátek uvedl, že se do Česka dostalo zhruba tři sta kilogramů
hovězího z těchto jatek. Maso skončilo v Praze, Varnsdorfu, Novém Bydžově a Kostelci nad Labem. O víkendu pak čeští
veterináři informovali, že polovina z dodávky se již vrátila zpátky do Polska nebo byla zadržena ve skladu obchodníka.
Konkrétně například do firmy ve Varnsdorfu na Děčínsku bylo dodáno 20,44 kilogramu masa z dobytka poraženého v
Polsku na podezřelých jatkách. Maso už firma prodala, veterináři teď kontrolují, zda je v závodu vše v pořádku, potvrdil
ředitel krajské veterinární správy Petr Pilous.
Maso dorazilo do podniku ve Varnsdorfu v rozmezí od čtvrtka 24. ledna do soboty 2. února. „Všechno firma vyprodala.
Nyní provádíme kontrolu, zda je vše v pořádku,“ uvedl Pilous. Informaci, z jakého polského závodu zásilka přišla, se
veterináři dozvěděli od kolegů z Polska. Inspektoři teď zjišťují, zda podnik splňuje všechna hygienická pravidla. Na případ
upozornil server Seznam Zprávy.
Veterinární správa podle Pilouse nyní pečlivě sleduje všechny dodávky hovězího a vepřového masa z Polska i odjinud.
„Děláme prohloubenou kontrolu, odebíráme vzorky na laboratorní vyšetření na salmonelu a na rezidua inhibičních látek,
což jsou třeba antibiotika,“ uvedl Pilous. Důvodem kontrol je podle něj obava, aby se nedostalo do potravního řetězce to,
co nemá. Inspektoři nejprve na místě zjišťují případné změny barvy, zápachu či konzistence masa. Pokud mají podezření,
posoudí věc ještě komise a odebere se vzorek k vyšetření. Výsledky na přítomnost například salmonely mají veterináři k
dispozici do tří až čtyř dní.
Podle Evropské komise jsou skandálem podle dosavadních poznatků vedle Polska, Česka nebo Slovenska zasaženy také
Německo, Francie, Španělsko, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Švédsko a Portugalsko.
Do Polska dorazili inspektoři EU, aby prověřili situaci na místě
Do Polska také zamířili inspektoři Evropské komise, aby se na místě seznámili s případem porážení nemocných krav a
následného prodeje jejich masa. „Jde o dva inspektory EU, kteří tady mají být do pátku. A oficiálně mají pomáhat polským
orgánům provádět šetření a hodnocení v oblasti problematických jatek. Ale místní média hovoří i o tom, že by zároveň
měli zjišťovat i to, jak reagovala polská vláda na tu krizi, jestli přijala všechna opatření a jestli ta opatření byla dostatečná.
A kontroly mají také zjistit, jestli jsou zachovány standardy Evropské unie,“ uvedla zpravodajka ČT v Polsku Dana
Zlatohlávková.
Přiblížila, že polský ministr zemědělství od začátku kauzy mluví o tom, že porážka a obchodování s vadným masem byl
jen náhodilý incident, který se vyšetří. „Ale televizní reportáž spíš zase mluvila o tom, že problém je systémový,“ dodala.
Reakce polských úřadů byly podle autora reportáže o podezřelých praktikách na jatkách opožděné. „Veterinární inspekce
a policie věděly, co se děje, od okamžiku, kdy jsme je zavolali na místo, čili od 14. ledna. Po dva týdny se ale nic nestalo,“
tvrdí reportér TVN Tomasz Patora.
Na začátku současné aféry s polským hovězím stála právě tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z
masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Viditelně zkažené části masa se
odřezávaly a vyhazovaly. Jatka už byla uzavřena. Na trh se dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho třetina do zemí EU, napsala
agentura DPA. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují.
Toman polskému systému veterinární kontroly nevěří
Toman minulý pátek prohlásil, že nevěří polskému systému veterinární kontroly, protože se informace od něj postupně
měnily. Občany vyzval, aby se polskému hovězímu vyhýbali a dali přednost tuzemské produkci. Česko podle něho případně
zavede mimořádná veterinární opatření, kterými by se omezil obchod, aby se polské hovězí maso do Česka nedostávalo,
až po konzultaci s Evropskou komisí.
Při případném zákazu by podle Tomana bylo třeba postupovat s ostatními evropskými státy jednotně, aby se problematické
maso z Polska nedostalo do České republiky přes jiné unijní země.
Lidé najdou přehledné informace o tom, kde na konkrétním výrobku hledat informace o původu masa,
například na internetovém portálu bezpečnosti potravin ministerstva zemědělství nebo na stránkách Státní
veterinární správy (SVS). Povinnost označení se vztahuje na balené i na nebalené maso.
„Konkrétně z legislativy vyplývá, že povinné označování původu se vztahuje na maso určené pro konečného spotřebitele
a zařízení stravovacích služeb, a to na balené, zabalené i nebalené. V případě nebaleného masa se povinné údaje o původu

uvedou v blízkosti místa nabízení masa k prodeji, například na informační tabuli, na štítku umístěném na prodejní vitríně
a podobně,“ konstatuje zástupce tiskového mluvčího SVS Petr Majer.
A zdůrazňuje, že pokud jde o Česko, všechna zvířata poražená na jatkách procházejí veterinární kontrolou před porážkou
a následně i po porážce, nevyhovující kusy či partie se vyřazují z oběhu a neuvolní se na trh. „Dozorován je také prodej
masa v obchodech, to má v kompetenci Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), ve sdílené kompetenci jsou
pak také restaurace a jídelny,“ dodává Majer.
Kontroly na místě i na cestě
Podle SVS se kontroluje i maso, ale i další potraviny živočišného původu ze zahraničí, a to zejména v rámci takzvaných
kontrol v místě určení. „Tady se jedná zejména o sklady a logistická centra. Ve spolupráci s policií či celníky pak SVS
provádí také kontroly na cestách, kdy jsou zastavována vytipovaná vozidla přepravující potraviny živočišného původu, a
počet těchto kontrol obrovsky roste,“ říká Majer.
Příjemci zásilek v Česku mají povinnost 24 hodin dopředu příchod zásilky hlásit místně příslušné krajské veterinární správě.
Na základě této informace a analýzy rizika je pak možné plánovat a provádět kontroly. Podniky, které dovážejí maso, mají
povinnost 24 hodin před jeho příchodem oznámit věc veterinární správě. „Měli bychom tedy zachytit vše podezřelé,“ uvedl
ředitel krajské veterinární správy Petr Pilous.
Vzhledem k obrovskému objemu zboží, které do Česka v rámci globalizovaného obchodu a volného pohybu zboží v EU
proudí, je však možné fyzicky zkontrolovat pouze zlomek z celkového objemu. „Platí ale i to, že i maso od tuzemských
výrobců je pochopitelně dále kontrolováno v tržní síti ze strany SZPI,“ říká Majer.
„Stejně jako u nás platí i v dalších státech, že odpovědnost za to, aby na trh šlo pouze maso ze zdravých a veterinárné
kontrolovaných kusů, je na tamních kontrolních orgánech,“ doplňuje.
Ceny polského hovězího začaly klesat
Polsko už naplno pociťuje důsledky skandálu kolem porážení nemocných krav a prodeje jejich masa. Ceny polského
hovězího začaly výrazně klesat a producenti by letos mohli přijít o 600 milionů zlotých (asi 3,6 miliardy korun), varoval
podle agentury Reuters předseda sdružení chovatelů a producentů jatečního dobytka Jacek Zarzecki.
Žádná země dovoz polského hovězího ještě nezastavila, mnohé jej však omezily. Polští producenti se podle televize TVN
obávají, že kontrola inspektorů Evropské komise, která v Polsku v pondělí začala, by mohla zablokovat vývoz polského
masa do Evropské unie.
„Od devíti hodin trvá audit inspektorů z Evropské komise,“ řekl hlavní veterinární lékař Pawel Niemczuk. Inspektoři se
současně setkávají s kriminalisty, kteří skandál vyšetřují. Ujistil, že viníci budou povoláni k zodpovědnosti. Současně
Zarzecki podle serveru Onet.pl vyzval k posílení kontrol nad jatkami a zpřísnění trestů za porušování předpisů. Pověst
dobře fungujícího odvětví podle něj ničí jedna „černá ovce“. „Zjevný je pokles cen a neklid na trhu,“ řekl Jerzy Wierzbicki
ze sdružení chovatelů a producentů jatečního dobytka televizi TVN, která aféru odhalila. Čtyři pětiny polského hovězího
přitom podle Wierzbického míří na vývoz. Z nelegálních porážek mohlo podle polských úřadů pocházet 9,5 tuny masa, z
kterého se přes 2,5 tuny prodalo do 14 zemí Evropské unie. Polský ministr zemědělství Krzysztof Ardanowski mezitím
připustil, že skandál ohrožuje pověst Polska v zahraničí i vývoz polských potravin, který je pro polské producenty nesmírně
důležitý. „Přece jestli toto obrovské množství potravin nevyvezeme, tak my Poláci to všechno nesníme.“
Krzysztof Ardanowski, polský ministr zemědělství
TVN podotkla, že ministr si dělá starosti s pověstí a vývozem, ale měl by se starat rovněž o polské spotřebitele. Do polských
obchodů se dostalo třikrát více podezřelého masa než do ciziny. „Bohužel až dosud lze počínání ministerstva, veterinární
inspekce a masného odvětví hodnotit stručně jako další pokus zamést případ pod koberec,“ uvedla TVN, která černý trh s
pochybným masem odhalila.
Televize dodala, že zvláště ostře na skandál zareagovalo Slovensko a Francie. Důsledky by měly být známy koncem týdne.
Než skončí inspekce, ministerstvo zemědělství nechce kontrolu z Bruselu komentovat.
Problémy kolem polských potravin se v minulosti objevily několikrát. V roce 2012 šlo o skandál s prodejem technické soli
označené za jedlou výrobcům uzenin, zpracovatelům ryb či pekárnám. Veterináři v minulosti opakovaně našli salmonely v
kuřecím, krůtím i vepřovém mase, ale také vejcích dovezených z Polska. Během roku 2017 se několikrát objevily problémy
s polskými jablky a některými druhy zeleniny s nadlimitním množstvím pesticidů a vypukl také skandál s jedem fipronilem
ve vejcích.
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Víčka na PET lahvích brzy jen s poutky. Nařízení EU dělá výrobcům starosti
Že se blíží konec plastových brček, tácků nebo příborů, ví asi každý. Ale že PET lahve budou muset mít k sobě pevně
přidělaná víčka, o tom se příliš nemluví. Nařízení obsahuje nová evropská směrnice o zákazu jednorázových plastových
výrobků, která má být na jaře schválena. Víčka přitom patří k nejčastěji nalezeným plastům na evropských plážích.

Směrnice dělá starosti výrobcům, hlavně těm menším. Připevnit víčka k lahvím totiž bude znamenat upravit výrobní linky,
což vyjde celé odvětví na desítky miliard korun navíc plus – z hlediska ekologie – jeden paradox: podle studie poradenské
společnosti PriceWaterhouse Coopers propojení víčka s lahví si vyžádá zpracovat odhadem 50 až 200 tisíc tun ročně
dodatečného plastu.
To jde proti trendu snižování hmotnosti PET lahví, snižování, které nejen šetří životní prostředí, ale každý uspořený gram
znamená při milionech produkovaných lahví velkou úsporu jak při výrobě, tak při placení poplatků za sběr odpadu.
Studie PwC odhaduje, že úpravy linek na výrobu plastových lahví, kterých po Evropě napočítala 1 300, budou stát
minimálně 2,7 miliardy eur (přes 68 miliard korun). „Znamenalo by to zvýšení množství materiálu a upravení zavíračky na
všech našich linkách,“ potvrzuje za Kofolu Jaroslava Musilová.
Zatím se zdá, že výrobci s argumenty neuspějí. V posledním návrhu směrnice, který byl zveřejněn v lednu, víčka s poutky
zůstala jako jedna z priorit a podle lidí z byznysu už se návrh nezmění. Velcí zpracovatelé plastů se tak už raději připravují.
„Někteří zahraniční výrobci v Evropské unii již toto praktikují,“ potvrzuje Romana Nýdrle za obchodní řetězec Makro, který
problematiku pečlivě sleduje. Zmíněná směrnice zakazující některé jednorázové plasty a regulující řadu dalších má být
definitivně schválena letos na jaře. „Pak budou mít členské státy dva roky na zapracování této směrnice do národní
legislativy,“ říká za ministerstvo životního prostředí Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení.
Konec boomu bioplastů
Když byl loni na jaře oznámen první záměr Evropské komise zatočit s jednorázovým nádobím a brčky, začali všichni rychle
hledat možné alternativy. A jako jedna z nich se objevily výrobky z takzvaných bioplastů. Jde o široký pojem, nicméně
nejvíce jde o plasty z PLA, což je kyselina polymléčná vyráběná nejčastěji ze škrobu. I tyto materiály nová směrnice zakáže.
Vysvětlení Unie zní, že ani bioplasty se přirozeně nevyskytují. „Definice plastů by proto měla zahrnovat plastové výrobky
na bázi gumy, plasty z přírodních materiálů a biodegradabilní plasty bez ohledu na to, zda jsou vyrobeny z biomasy a jsou
určeny k tomu, že se za čas rozloží,“ píše se v doprovodné části směrnice.
„PLA, jako nejčastěji používaný alternativní materiál, není přírodním polymerem, je vyroben chemickou cestou z přírodních
látek, a proto se na výrobky z tohoto materiálu uplatní stejná omezení jako na konvenční plasty,“ vysvětluje Ladislav Trylč
z ministerstva životního prostředí, kde má na starosti odpady. Logika tohoto přístupu je postavena na předcházení vzniku
odpadů, ne na jejich nahrazování. „Pokud by byly zakázány pouze konvenční plasty, mohlo by to vést pouze k jejich
náhradě jinými materiály, výrobky na bázi PLA, které mají na životní prostředí také mnoho negativních dopadů,“ upozorňuje
ministerstvo životního prostředí.
V Česku je problém s bioplasty hlavně ten, že zde není dobře vyřešené koncové zpracování. Biodegradabilní plasty,
vyráběné z kukuřice, cukrové třtiny či řepy, patří správně do kontejnerů na bioodpad. Pokud se tam ale dostanou, jsou
většinou v kompostárně nebo bioplynové stanici vytříděny jako běžné plasty a zamíří na skládku. Od běžných plastů jsou
totiž k nerozeznání a kompostárny je tak raději vyloučí dříve, než jdou na kompost.
U biodegradabilních materiálů navíc může být problém, že se rozkládají příliš dlouho. V ideálním případě by totiž měly být
před vstupem do kompostu nadrceny. Fungovat tak mohou hlavně uzavřené okruhy, v jejichž rámci nějaký provozovatel
používá bioplast, který jde cíleně do speciální kompostárny. Takto to dělají například v pražské zoologické zahradě, jejíž
občerstvení přešla na bioplasty. Ty po sběru a vytřídění putují do elektrického kompostéru přímo v zoo. Zatím jde o
testovací provoz, ale podle ředitele společnosti Ipodec-Čisté město Karla Vančury se neobjevily komplikace.
Ani zoo, ani většina prodejců a uživatelů biodegradabilních plastů zatím netuší, že i ty se ocitnou na indexu. „Tyto výrobky
by měly směrnici vyhovovat, protože jde právě o jednu z ekologičtějších alternativ. Už jenom tím, že se nejedná o klasické
nerozložitelné plasty, ale o produkty rostlinného původu s vysokou mírou biologické rozložitelnosti,“ uvedl před týdnem
Jiří Dluhoš, majitel společnosti Eko-plasty. Právě o tyto výrobky je podle něj od loňského roku velký zájem.
Na bioplasty z kukuřičného a dalšího škrobu přešel například řetězec fresh barů Fruitisimo, a to u kelímků na čerstvé džusy
a šťávy. Jsou ale i tací, kteří raději vyčkávají. Salatérie Ugo přešly při stravování na místě z plastu na porcelán, a pokud
jde o odnos jídel, alternativu hledají. „Sledujeme trendy, ale zatím jsme v tomto směru nenašli dlouhodobě udržitelnou
cestu,“ říká ředitel Ugo Marek Farník s tím, že do bioplastů se pustit nehodlají.
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Lokální farmáři se o půdu starají lépe než velké firmy, říká sociální geograf Radim
Perlín

Rozvoji venkova by pomohlo zastropování dotací i větší množství malých a lokálních farmářů, kteří mají vztah k místu, kde
působí. Současný venkov trápí nejen sucho, ale i nedostatek sociálního života, tvrdí sociální geograf Radim Perlín. Vedoucí
Výzkumného centra rurální geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy se zároveň věnuje dlouhodobému
sledování vývoje venkovského osídlení a vlivu změn v zemědělské politice státu na stabilitu venkovského osídlení.
Specializuje se rovněž na územní plánování se zaměřením na rozvoj nejmenších obcí a venkovské krajiny. Aktivní je i v
komunální politice, momentálně je zastupitelem v Praze 2.
HN: Jaké problémy nejvíce trápí současný český venkov?
Především nemáme jen jeden typ venkova. Jsou rozdíly mezi suburbánní zónou u velkých měst, jako je Praha, Ostrava či
Plzeň. Jiné problémy má zemědělský venkov s velkými obcemi a jiné zase mají malé obce.
Na zemědělském venkově je největší problém zajištění podnikání a pracovních míst. Zároveň se musí vypořádávat s
environmentálními a ekologickými problémy, jako je například sucho. Problém je, že více než dvě třetiny orné půdy
obdělávají velké zemědělské podniky, což není jen Agrofert. Ty se zaměřují hlavně na zisk a prvovýrobu, ne až tak na
dlouhodobé využívání krajiny a kvalitu půdy. Jejich pozemky jsou zatíženy erozí. Zároveň také často blokují budování
protierozních opatření, jako jsou cesty nebo meze.
U velmi malých obcí je zase problém udržení sociálního života a alespoň základní osídlení. Když máte vesnici s jednou
rodinou s dětmi a zbytek jsou důchodkyně, je tam těžké dělat cokoliv.
5.2.2019
Autor: Přemysl Danda
Zdroj: ihned.cz

Polské úřady zametají skandál se závadným masem pod koberec, tvrdí autoři
reportáže
Do Polska dorazili v pondělí inspektoři Evropské unie, kteří mají vyšetřit detaily velkého skandálu s exportem hovězího
masa z nemocných nebo mrtvých krav. Autoři výbušné reportáže televizní stanice TVN, novináři Patryk Szczepaniak a
Tomasz Patora, ale varují, že výnosný černý trh se zkaženým masem se v Polsku neomezuje jen na konkrétní
masokombinát, do kterého pronikli. "Jsou jich v zemi desítky. Byznys je natolik lukrativní, že úřady zametají problém pod
koberec," tvrdí novináři v písemném rozhovoru pro deník Aktuálně.cz.
Do Polska v pondělí dorazili inspektoři Evropské unie, kteří mají vyšetřit detaily skandálu, který jste
nedávno detailně popsali ve své reportáži. Týkal se nelegální porážky nemocných a mrtvých krav, jejichž
maso se skrze zfalšovaná veterinární potvrzení dostávalo do běžného oběhu. Podle evropských úřadů se
mohlo v rámci exportu dostat do 14 zemí EU včetně Česka. Pomůže podle vás evropská kontrola celý případ
vyšetřit?
Tomasz Patora: Myslím, že ano. Zdá se mi, že příjezd těch kontrolorů donutil naši veterinární inspekci ke konkrétním
krokům. Objevují se návrhy, jak veterináře oddělit od konkrétních masokombinátů a daleko těsněji je zapojit do činnosti
regionálních úřadů. Otázkou ale je, co z toho se reálně stane.
Polské úřady nicméně stále vykazují ve varováních před konkrétním masem do zahraničí pouze čtyři dny, během kterých
pracoval náš reportér (Patryk Szczepaniak - pozn. red) na konkrétních jatkách, tedy v momentě, kdy jsme už zalarmovali
policii a další úřady. Varuje pouze před masem zpracovaným v tomto období.
Vůbec nevěnuje pozornost produkci z celého listopadu, kdy byl náš reportér zaměstnaný v tomto zařízení.
Podle vás je tedy problém s potenciálně závadným hovězím masem z Polska daleko větší?
Tomasz Patora: Nejsem naivní, abych věřil, že veterinární inspekce sama od sebe provede reálné kroky, aby ten problém
vyřešila a nebude aktivitu jen předstírat. Prozatím ohlásili kontroly na jatkách. A protože je ohlásili před jejich spuštěním,
bude klid. Zařízení navíc stejně nebudou kontrolovat po nocích, kdy porážky takzvaných "ležáků" (zraněné, nemocné nebo
mrtvé krávy - pozn. red.) probíhaly.
Jak mi řekla okresní veterinářka z města Ostrów Mazowiecka, v noci se kontroly nedělají.
Jiskřičku naděje mi ale dává velmi silná reakce západních médií. Tématu se chytila celá Evropa, protože devadesát procent
polského hovězího jde na vývoz. Ze spisu v kauze jatek v Białé Rawské, která také (před 6 lety) kupovala nemocný a
raněný dobytek, víme, že odběrateli tohoto masa byly největší masokombináty v Polsku i mezinárodní obchodní sítě. Není
proto divu, že západní odběratelé reagují tak citlivě.
Takže úspěšný může být až tlak ze zahraničí?
Tomasz Patora: Mám signály, že odběratelé masa z Německa už od polských zprostředkovatelů požadují kompletní
veterinární vyšetření pro každou várku masa. Pro vývozce to v praxi znamená až dvojnásobné zvýšení nákladů. Branži to
tedy velmi silně zasáhne a už jen z tohoto důvodu se může chtít očistit.
Jatka ve městě Ostrów Mazowiecka, na kterých se nechal zaměstnat kolega Patryk a která po skandálu
úřady zavřely, byla relativně malá. Vy mluvíte o daleko větším problému, který se neomezuje jen na tento
podnik. Kolik podobných nelegálních jatek, která porušují zákon a porážejí nemocné nebo uhynulé krávy,
podle vašeho odhadu v současném Polsku funguje?

Patryk Szczepaniak: V naší reportáži jsme popsali případy třech jatek, která využívala stejnou praxi. V roce 2013 byl
odhalen případ v Białé Rawské. Tamní jatka to dělala úplně stejně jako ta, kde jsem pracoval já. Kromě toho jsou ještě
jedna jatka v Bielsku Podlaském, kde policie před několika měsíci odhalila porážení "ležáků". Po naší reportáži uzavřely
úřady další dvoje jatka, která úzce spolupracovala s těmi, kde jsem pracoval já.
Další stopou, která potvrzuje naše domněnky, je inzerce na internetu. Stačí do Googlu napsat "koupím nemocný dobytek"
a vyskočí vám desítky či stovky inzerátů z celého Polska. S Tomkem jsme navíc dostali velké množství e-mailů o podobných
jatkách v celém Polsku.
Tomasz Patora: Na polském trhu podle našich odhadů působí kolem 150 až 200 překupníků nemocného dobytka.
Po publikování reportáže jsme dostali také několik set zpráv týkajících se takovýchto jatek, mimo jiné od jejich bývalých
zaměstnanců. To nám dává určitou představu o rozsahu problému. Na území Polska podle nás funguje několik desítek
takových jatek.
Úřady musí spolupracovat
Polský hlavní veterinární lékař požádal po zveřejnění vaší reportáže policii, aby pátrala po lidech, kteří na
internet umisťují inzeráty o koupi nemocných krav. Je to způsob, který může problém vyřešit?
Tomasz Patora: Samotné stíhání překupníků policií stačit nebude. Musí začít spolupracovat policie, Hlavní dopravní inspekce
a Hlavní veterinární inspekce. Musí se taky zlepšit dokumentace. Není možné, aby si zemědělec napsal, že zvíře je zdravé,
jatka porazila nemocnou krávu a na papíře bylo všechno v pořádku, protože veterinář, který v době porážky spal, ráno
napíše, že všechno je v pořádku. Veterinární inspekce ostatně před několika lety plánovala program "nulové tolerance",
který měl podobné aktivity potlačit, do praxe ale uveden nebyl.
Šest let stará kauza s nelegálními jatkami z Białé Rawské, kterou jste ukázali ve své reportáži, taky vyšla
najevo vlastně náhodou…
Tomasz Patora: V březnu 2013 dopravní policie náhodou zastavila transport krav na cestě na jatka a ukázalo se, že všechny
krávy leží. Jeden z policistů se nenechal obelhat klasickým vysvětlením, že zvířata si lehla, protože byla unavená. Úřady
jatka prohledaly, načež se ukázalo, že tam mají tajný sklad ukrytý za dvojitou stěnou, ve kterém bylo na paletách sto tun
masa z nemocných a uhynulých krav.
Tím se vracíme k otázce místních dohod a krytí. Vyšetřování se týkalo jen samotných jatek, ačkoli tam byly viditelné
například politické vazby na místní úrovni. "Zajímavě" se k tomu postavila i veterinární samospráva. Proti lékařům, kteří
do toho byli zapletení, nebylo zahájeno žádné disciplinární řízení, žádný z nich nedostal profesní trest.
Na jedné straně tedy v Polsku existují špatně placení a nepočetní veterináři a na druhé straně je dohoda
místních úřadů a institucí, které disponují značnými finančními prostředky?
Tomasz Patora: Jedná se opravdu o obrovské částky. Zisk z masa nemocné krávy je osmkrát vyšší než z masa té zdravé.
Pokud středně velká jatka poráží jenom "ležáky", můžou si ročně vydělat zhruba 2,5 milionu zlotých (15 milionů korun
českých - pozn. red.) oproti 400 000 (2,4 mln. korun - pozn. red.) z porážky zdravých krav. To je neskutečný rozdíl.
Den po odvysílání vaší reportáže vystoupil v zemědělském pořadu jedné z polských televizí zástupce
hlavního veterinárního lékaře. Na aféru vůbec nereagoval a vychvaloval skvělé polské hovězí.
Tomasz Patora: To je jen další důkaz naprostého chaosu v činnosti těchto institucí. Je to absurdní.
Byl jsem úplně v šoku
Nelegální jatka v městě Ostrów Mazowiecka, na která se Patryk vydal, jste vybrali náhodně nebo jste věděli,
že se tam děje něco špatného?
Patryk Szczepaniak: Od informátora jsme věděli, že to jsou jatka, která se na takzvané "ležáky" specializují. V určitou chvíli
už odebírali jen takové krávy.
Zabývali se nelegální činností, přesto přijali úplně neznámého člověka?
Patryk Szczepaniak: Tak snadné to nebylo. Musel jsem změnit vzhled, aby mě nepoznali. Ostříhal jsem se, oholil, změnil
oblečení. Měl jsem taky připravenou legendu: Rozešel jsem se s holkou v nějakém vzdáleném městě, měl jsem problém
platit alimenty, potřeboval jsem rychle najít práci, a tak jsem se dostal ke kamarádovi v městečku Ostrów Mazowiecka.
Ptali se na spoustu podrobností, nevím, jak pečlivě si mě prověřovali, ale uvěřili tomu. Pro potřeby reportáže jsem měl
taky auto: Renault Clio, ročník 1999, které se samozřejmě porouchalo hned první den. To ale nakonec zafungovalo v můj
prospěch.
Nejdřív mě poslali pryč, ale když mi nenastartovalo auto a vrátil jsem se k nim s prosbou o pomoc, slitovali se nade mnou
a další den jsem tam nastoupil do práce.
Bez školení?
Patryk Szczepaniak: Bez školení. První dva týdny jsem pracoval na denní směně, kde se porážela prasata. Dali mi řeznický
nůž, pracovní oblečení a gumovou zástěru, abych se nepolil krví. Na začátku jsem měl nejjednodušší úkol - odřezávat
sádlo od kůže.
Což vám šlo natolik dobře, že vás přesunuli na noční směnu k "ležákům"?
Patryk Szczepaniak: Trvalo to dva týdny. Jakmile jsem se něco naučil, požádal jsem o přeložení na noční. Všichni z denní
směny mi to kupodivu rozmlouvali, říkali: "Nechoď tam, je to odporné, já už tam v životě znovu nechci." Nikdo neřekl
přímo, co se tam děje, ale dávali mi najevo, že něco není v pořádku.

Ta jatka ostatně nebyla velká a ráno bylo vidět stopy, že se v nich v noci něco dělo. Ve dne porážíme jenom prasata, jenže
po noční tady visí nějaké krávy. A to v jiné hale, která byla ve dne úplně prázdná. Ptal jsem se, proč se krávy neporážejí
ve dne. "Protože se to tady tak dělá," odpovídali.
Nakonec si mě jeden z chlapů vzal stranou a řekl mi, co to jsou "ležáci". Že když kráva upadne, zlomí si nohu, rozjedou se
jí kosti po porodu nebo se nachladí a leží, pro zemědělce už je k ničemu. Zato pro jatka je to čistý výdělek.
Místo toho, aby zaplatili za krávu 2500 zlotých (15 000 Kč. - pozn. red.), mají za 400 zlotých (2400 Kč - pozn. red.) takového
"ležáka". Vzal mě do chladírny a ukázal mi: "Podívej, tady byl nějaký zánět, tady nějaké proleženiny. Všude jsou stopy po
odřezání špatného masa. Na těch půlkách je to vidět."
Jednou z mých povinností na denní směně bylo také vyhazovat kůže po nočních porážkách. Vzal jsem do ruky jednu, která
byla fialovo-zelená. Zeptal jsem se nadřízené, co to je. Odpověděla: "Tahle kravka měla těžký život." Potom jsem v
chladírně hledal zbytek téhle krávy. Našel jsem jenom čtvrtku. Zbylé tři čtvrtky jsem nenašel ani v kontejneru pro odpad.
Nemám ponětí, co se s nimi stalo. Někdy jsem přes den v hale viděl nějaké zhnisané kosti. V jakém stavu pak musely být
ty krávy v noci?
Nakonec se vám povedlo se na noční směnu dostat.
Patryk Szczepaniak: Zavolali mi, ať přijdu už na pátou. Tři další kolegové už na mě čekali. Z jatek jsem vyšel v sedm ráno,
po čtrnácti hodinách těžké práce. První kráva, kterou jsme do jatek přitáhli, neměla hlavu.
Neměla hlavu?
Patryk Szczepaniak: Měla odříznutou hlavu. Mršina. Ztratil jsem řeč. Zapomněl jsem, že jsem reportér v utajení. Byl jsem v
takovém šoku, že jsem vůbec nevěděl, co se děje. Ráno jsem viděl, že jeden ze zaměstnanců tu hlavu vyhodil do
kontejneru, aby ji neviděl veterinář. Ten samozřejmě u noční porážky nebyl.
Všechny další krávy, které tam přivezli, ležely. Z huby jim kapala pěna. Byly úplně potichu, umíraly. Když jsem vyšel z
jatek, modlil jsem se, abych měl všechno nahrané, aby ta moje práce nebyla zbytečná.
Během těch nočních služeb jste někdy viděl veterináře?
Patryk Szczepaniak: Nikdy. Přicházel vždy o deváté ráno.
A co se stalo, když třeba zvířeti chyběla hlava, jak jste popisoval?
Patryk Szczepaniak: Nic. On přece nechodil do chladírny kontrolovat konkrétní kusy. Stačilo, když to sedělo v papírech.
Navíc kupec byl natolik zkušený, že se na nic neptal. Celé by se nemohlo odehrávat nebýt konkrétních nakupujících
takového masa. Později všichni tvrdí, že nic nevěděli. Pokud kupuješ zelenající, hnijící maso, nemůžeš tvrdit, že jsi nic
nevěděl.
Kdo to maso kupoval?
Patryk Szczepaniak: Podařilo se nám zjistit jméno jedné firmy od města Nowy Sacz. Dvakrát za týden od nich přijíždělo
auto a nakládalo to maso. Šlo pak mimo jiné do kebabů a na vývoz do členských zemí Evropské unie. Byl to nejhorší
odpad. Lidem přece svým způsobem musí docházet, proč stojí hovězí kebab v krámku za rohem 13 zlotých (cca.78 korun
českých - pozn red.). To přece není při reálných cenách hovězího možné.
Odkud se všichni ti "ležáci" brali?
Patryk Szczepaniak: V Polsku existuje obrovský průmyslový chov mléčných krav. Tihle "ležáci" jsou hlavně mléčné krávy.
Šéf mi jednou řekl: "Mléčné krávy, to je hlavně kůže, kostra, vnitřnosti a trochu masa."
Jsme světová mlékárenská velmoc. Ale něco za něco. Na farmách se vždycky stává, že kráva spadne nebo si zlomí nohu.
Mají málo pohybu, slabé kosti. Někdy se zraní nebo nastydnou. Jindy se kráva zraní během porodu.
Podle předpisů ji pak máte uspat a mršinu zlikvidovat. To stojí přes 1000 zlotých (6000 korun českých - pozn red.). Přitom
můžete zavolat takovému překupníkovi a on vám za tu krávu ještě dá 400 zlotých (2400 korun českých - pozn red.).
Věříte, že po zveřejnění vaší reportáže se konečně v zemi něco zásadnějšího změní?
Patryk Szczepaniak: Hlavní veterinární lékař nařídit zavřít jatka, kde jsem pracoval, a zkontrolovat všechna jatka v zemi.
Lidé se možná na několik týdnů poschovávají a přečkají to, ale nepochybuji o tom, že se tato praxe vrátí.
Při práci na reportáži jsem na internetu a v místním tisku uveřejnil inzeráty, že vykupuji nemocný nebo zraněný dobytek.
Volala mi paní z Podlaského vojvodství, že mi chce prodat takového "ležáka". Říkám jí, že je venku aféra, jestli o tom
neslyšela? V televizi ukazovali, že taková zvířata se prodávat nesmějí. Odpověděla: "Jaká aféra? Mám tu ležáka, 500 kilo,
tak vezmete si ho, nebo ne?"
5.2.2019
Autor: Josef Pazderka, Szymon Jadczak
Zdroj: aktuálně.cz

Vybíjení stád. Na jatka šlo loni kvůli dlouhému suchu více krav
/INFOGRAFIKA/ Hovězí maso je jedním z nejdůležitějších témat posledních dní. Nejen to polské, které aktuálně vzbuzuje
pochyby u veterinářů i spotřebitelů. Statistici informovali, že se loni v Česku vyrobilo více hovězího masa než v předchozím
roce.

Zemědělci ale nejásají. Důvodem vyšší produkce bylo sucho, jež se promítlo do nižší sklizně pícnin. „Nedostatek krmiva se
projevil v tom, že zemědělci začali snižovat stavy dobytka,“ řekl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.
„Situace byla enormně špatná, chovatelé se zbavovali více dobytka než roky předtím a samozřejmě ten tlak byl v celé
Evropě,“ potvrdil ředitel Českého svazu chovatelů masného skotu Kamil Malát. „Produkce hovězího masa v roce
2018 vzrostla téměř o šest procent,“ řekl Jiří Hrbek z Českého statistického úřadu. Hovězího masa se loni vyrobilo
71 579 tun. Jen v posledním čtvrtletí přitom na jatkách porazili téměř 66 tisíc kusů skotu, což bylo o 8,6 procenta více než
ve stejném období předchozího roku. Šlo o 27,1 tisíce býků, 28,7 tisíce krav a 7,5 tisíce jalovic. Hovězího masa bylo
vyrobeno 19,8 tisíce tuny.
„Pokud bych to chtěl hodně tvrdě zjednodušit, tak bych řekl, že kvůli suchu zemědělci vybili zhruba 5000 kusů hovězího
skotu,“ konstatoval Pýcha. Chovatelé by se přitom podle něj rádi zbavili i dalších krav. Jatka je však nestíhají zpracovat,
proto si vytvořila pořadníky na několik měsíců dopředu. Vyšší počet porážek zřejmě bude pokračovat i v příštích měsících.
Cena šla dolů
„Pozitivní je, že se nezhroutila cena hovězího masa,“ konstatoval Pýcha. Přesto byla loni v prosinci výkupní cena kilogramu
hovězího masa o 3,8 koruny nižší než v březnu, kdy byla na vrcholu.
Zemědělci si pochvalují strukturu vývozu živého skotu – do zahraničí se totiž z Česka vyvážejí především zvířata určená
k dalšímu chovu. „Vyvážíme genetický materiál a kvalitní zvířata. Ukazuje to na vysokou úroveň chovu v České republice,“
dodal Pýcha.
5.2.2019
Autor: Jiří Janda
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Pálenice mají sezonu snů. Ovoce bylo rekordní množství, lidé ho nabízeli zdarma
Od léta se nezastavili. Ovoce zahrádkáři sklidili loni rekordní množství a do pálenic vozí stále spoustu kvasu, nyní
švestkového a jablečného. Takovou sezonu za dvanáct let nepamatuje třeba Ladislav Vančura z pěstitelské pálenice Rudici
na Blanensku. „V posledních týdnech zpracováváme asi trojnásobné množství kvasu než v předchozích letech. Nyní lidé
vozí švestky a jablka, která se sklízela později a v chladu déle kvasila. Obojího se urodilo i přes značné sucho tolik, že lidé
nabízeli ovoce zdarma za odvoz,“ řekl Vančura.
Říká, že únor má už téměř zaplněný a přijímá objednávky na březen. Podobně mluvili také další provozovatelé pěstitelských
pálenic na jihu Moravy. „Za dvacet let, co pálenici provozuji, je to jednoznačně nejsilnější sezona,“ zhodnotil Jiří Novák ze
znojemské pálenice.
Úrodu už vypálil například František Koudelka z Lipovce na Blanensku. Poslední várku kvasu z rynglí odvezl do palírny
koncem roku. „Ze švestek a jablek se však ještě pálí dál. Loňská úroda ovoce byla abnormální. Já mám nejradši pálenku
z třešní, se kterou budu teď v sobotu soutěžit u nás na tradičním koštu,“ poznamenal zahrádkář. Za ilegální pálení alkoholu
nicméně hrozí vysoká pokuta až deset milionů korun. „Spousta lidí to ale buď neví, nebo to neřeší. Kořalku doma ve sklepě
pálil už jejich otec, děda či praděda, a tak prostě pokračují v rodinné tradici. Je s tím ale spojená řada rizik. Ať už
zdravotních, nebo co se týká výše pokut,“ řekla Jana Vanková z pálenice v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku.
Od července podle ní pálí bez přerušení a díky velké úrodě ovoce letos evidují dvojnásobný počet zákazníků. Podle Vančury
se pálí načerno dál, ale stále více lidí využívá služeb pěstitelských pálenic. „Mají jistotu, že alkohol je správně vypálený.
Vědí, z čeho je destilát vyrobený a od koho. A ceny jsou přijatelné, i když kvůli zdražení energií a odvozu odpadu budeme
muset asi o deset procent zdražit,“ odhadl.
Odhalit ilegální palírny je těžké
Větší množství nelegálního podomácku vypáleného alkoholu zajistili celníci před třemi lety na Blanensku. Šlo asi o 350 litrů
pálenky. Na neodvedené dani přišel stát o padesát tisíc korun. „Podobný případ jsme v poslední době na jižní Moravě
nezaznamenali.
Odhalit ilegální palírny je obtížné. Občas se to podaří při výjezdech hasičů, kdy nelegální pálení zaviní požár. Legální palírny
kontrolujeme pravidelně a provozovatelé se rozsáhlých přestupků v letošní a loňské sezoně nedopustili. Šlo o drobná
pochybení s celkovou pokutou za několik tisíc korun,“ popsala mluvčí krajských celníků Lada Temňáková.
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Pivovar Samson bojuje se ztrátou. Přesáhla už půl miliardy
Tuzemská společnost Pivovar Samson dosahuje jedné z největších kumulovaných ztrát v českém pivovarnickém byznysu.
Ke konci roku 2017 činila téměř 543 milionů korun. Samson se nedostává ze ztráty podle výroční zprávy už pátý rok v
řadě, předloni bylo hospodaření pivovaru v minusu 82,4 milionu korun. Propad nastal také v tržbách, které se snížily o 45

milionů na 123 milionů korun. Překlopení do zisku pivovar neočekává ani za loňský rok. „Zisk stále nevykazujeme, je to i
kvůli velkým investicím,“ sdělil loni v září šéf Samsonu Daniel Dřevikovský pro ČTK. Firma, která provozuje pivovar v
Českých Budějovicích, investovala v posledních letech do modernizace výrobní technologie. „V příštích letech očekáváme
růst tržeb a růst výstavu při klesajících výrobních nákladech na hektolitr, což povede k výrazně lepším výsledkům,“ uvedl
někdejší člen představenstva firmy Jaromír Staroba.
Na prohlubující se ztrátu upozornila ve výroční zprávě také auditorská společnost Deloitte. „Tyto události a podmínky spolu
s dalšími záležitostmi ukazují na existenci významné materiální nejistoty, která může zásadním způsobem zpochybnit
schopnost společnosti nepřetržitě trvat,“ uvedl auditor Ladislav Šauer. Nicméně vlastník Samsonu slíbil českou
pivovarnickou firmu dotovat nejméně další rok. „Společnost obdržela prohlášení od jediného akcionáře Anheuser-Busch
Worldwide Investments, že bude podporovat aktivitu společnosti po dobu minimálně následujících dvanácti měsíců a
poskytne jí potřebnou finanční podporu pro plnění jejích závazků,“ dodal Staroba. Pivovar Samson, který na českém trhu
prodává značky Samson, Pito nebo Ležák 1795, patří do brazilsko-belgické skupiny AB InBev. Jedničkou na českém trhu
je Plzeňský Prazdroj, který v roce 2017 utržil šestnáct miliard korun. Následují Pivovary Staropramen s obratem 8,98
miliardy korun v roce 2017 a Heineken s obratem 3,13 miliardy korun ve stejném roce.
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Polská jatka budou sledovat kamery. Země pod nátlakem zpřísní kontroly
Polsko pod nátlakem zemí Evropské unie včetně Česka do konce března upraví zákony, které stanovují pravidla porážek.
Provoz na jatkách mají non-stop sledovat kamery. Nebude zároveň možné, aby měl dozor na starosti soukromý veterinář.
Ministru zemědělství České republiky Miroslavu Tomanovi to v telefonickém rozhovoru přislíbil jeho polský protějšek Jan
Krzysztof Ardanowski.
Povinnost vybavit jatka kamerami trochu připomíná tu, která vznikla před lety tuzemským lihovarům kvůli smrtící
metanolové aféře. Prostory, kde dochází k manipulaci s tvrdým alkoholem, musely začít podniky nahrávat pro účely kontrol
celní správou. S povinnými kamerami zároveň v Polsku skončí praxe, kdy mohli státní veterinární inspektoři delegovat
dozor na jatkách na soukromé veterináře.
„S panem ministrem Ardanowskim jsme se dohodli na užší spolupráci našich dozorových orgánů. Přesvědčil jsem pana
ministra, že naši veterinární inspektoři vyrazí do Polska, aby si ujasnili technické detaily spolupráce a osobně se podívali,
zda opatření v Polsku fungují,“ řekl Toman.
Opatření Polsko zavádí kvůli týden staré aféře, kterou spustila reportáž televizní stanice TVN24. Reportér v roli řezníka v
ní popsal šokující praxi menších jatek z východního Polska, kde docházelo k porážkám krav, které se ani neudržely na
nohou. Řezníci z poražených zvířat okrajovali zapáchající a shnilé maso, na místě navíc vůbec nebyl veterinář.
Kauza otřásla celou Evropskou unií. Evropská komise dokonce vyslala do země tento týden vyšetřovatele, kteří na místě
prověřují praktiky tamních podniků. Změna legislativy, týkající se systému kontrol na polských jatkách, by měla být podle
polského ministra přijata do konce března.
„Než budou přijata všechna nutná opatření, přetrvává naše nedůvěra ve funkčnost polského systému. Ministra
Ardanowského jsem ujistil, že nechci žádnou obchodní válku, nejdůležitější je pro mě ale ochrana našich spotřebitelů,
proto budeme nadále intenzivně kontrolovat dovozy,“ uvedl ministr Toman s tím, že v případě zhoršení situace je ČR stále
připravena přijmout mimořádná veterinární opatření, která by zakázala dovoz polského hovězího masa.
Dle sdělení polského ministra se na trh nedostalo maso zvířat, která by byla nemocná nebo léčena antibiotiky. Polsko také
zahájilo kontrolu všech jatek v zemi, na kterých se poráží prasata a skot a prověřuje inzeráty, které nabízely výkup
zraněného dobytka. V Polsku také od pondělí 4. února probíhá audit Evropské komise.
Z předchozích informací Státní veterinární správy ČR vyplývá, že do Česka se ze zmíněných jatek dostalo zhruba 300
kilogramů hovězího masa. Celkem 137 kilogramů již Češi zkonzumovali, případně ještě mají doma. Zbytek již odběratelé
vrátili překupníkům do Polska.
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Francie zakázala prodej jídla za náklady. Obchod musí přirazit 10 procent
Pomazánka Nutella, plísňový sýr Président, pastis Ricard a káva Carte Noire jsou mezi značkami, které ve Francii zdražují.
Nový zákon totiž obchodům nařizuje, aby si od 1. února k cenám přirazily nejméně desetiprocentní marži. Podobné diskuse
probíhají v České republice.

Mnoho produktů privátních značek ve Francii by mohlo naopak zlevnit. Vláda se tak snaží pomoct menším výrobcům.
Existují obavy, jestli bude nový zákon fungovat tak, jak se předpokládá. Desetiprocentní marže znamená, že jídlo nebo
nápoj, které se dosud prodávaly za euro (25,70 Kč), musí nově stát 1,1 eura (28,30 Kč). Podle francouzských médií ale
nevzrostou všechny ceny stejně. Nová legislativa dopadne na supermarkety a hypermarkety víc než na malé lokální
obchody, píše BBC.
Některé velké obchody totiž nabízely populární značky za ceny blížící nebo rovnající se nákladům. Důvodem je zuřivá
cenová válka ve snaze přilákat co nejvíc zákazníků. Zisky mají tyto obchody z velkých obratů. Malé obchody ale nemohou
tak nízkým maržím konkurovat.
Řetězec supermarketů Carrefour novým pravidlům vyhoví, ale zároveň zvýší slevy pro držitele věrnostních karet. Firma
očekává, že ceny vzrostou v průměru o 35 eurocentů (9 Kč). Přecenění se dotkne zhruba jednoho tisíce značek potravin z
25 tisíc v jejím sortimentu. Velký řetězec, který už ceny zvýšil, poskytl pod podmínkou zachování anonymity seznam
značek, kterých se zdražení dotkne. Jsou mezi nimi camemberty Président (zdražení o 8,6 %), anýzový likér Ricard Pastis
(9,9 %), Nutella (8,4 %), káva Carte Noire (4,4 %) a Coca-Cola (5 %). Hypermarkety E Leclerc zdražují tisíc položek o 3
procenta.
Podle francouzského ministra zemědělství Didiera Guillauma je cílem nového zákona účinného od února prodávat
zemědělské výrobky za jejich hodnotu. Zdůraznil, že masa a ryb se zdražení nedotkne. V supermarketech má podle něj
zdražit 500 z 13 tisíc výrobků, v hypermarketech 800 z 20 tisíc. Podobné diskuse o stanovení minimální marže probíhají
právě i v České republice mezi Ministerstvem zemědělství a Svazem obchodu a cestovního ruchu. Obchod se jakémukoli
nátlaku brání. Právě francouzský zákon loni ministr Miroslav Toman v rozhovoru pro MF DNES zmiňoval jako možnou
inspiraci pro ČR.
Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by protekcionistická opatření, jako jsou regulace slev,
povinný podíl zboží od tuzemských producentů či stanovování minimálních prodejních cen, vedla jen ke zdražení a
zmenšení výběru zboží pro spotřebitele. „Tlak některých výrobců na vytváření protekcionistických opatření ze strany vlád
je jenom důkazem, že nemohou obstát v otevřené evropské konkurenci, ať již jde o zaostávání v produktivitě práce či v
inovačních technologiích,“ uvedl Prouza v úterý dopoledne na konferenci Retail Summit.
Zákon je kontroverzní
Francouzská vláda doufá, že kvůli vyšším cenám pro konečné spotřebitele budou obchody víc platit svým dodavatelům z
řad velkoobchodníků a ti zas zaplatí víc francouzským výrobcům potravin a nápojů.
Organizace na ochranu práv spotřebitelů UFC Que Choisir vyjádřila obavy, že zákon nebude fungovat. Jeden z jejích
analytiků Mathieu Escot tvrdí, že malé řetězce jako třeba Monoprix ceny nezvednou, protože jejich marže už jsou vyšší
než 10 procent. A poznamenal, že žluté vesty ve velkých supermarketech a obchodech za městem, kde ceny půjdou
nahoru, hodně nakupují. „Takže za změny zaplatí Francouzi s nejmenšími příjmy a malou kupní sílou,“ míní.
Zákon zároveň nenařizuje velkoobchodům, aby platili víc francouzským zemědělcům. Velké zemědělské
odbory Confédération paysanne prohlásily, že neexistuje žádná jasná záruka, že výrobci dostanou víc.
Miliony francouzských zákazníků jsou naštvané kvůli vysokým životním nákladům, vláda tak riskuje. Už tak má co dělat,
aby zkrotila mnohdy násilné protesty tzv. žlutých vest. Protesty zažehlo loňské zvýšení cen pohonných hmot. To později
prezident Emmanuel Macron zrušil. Protesty žlutých vest se ale brzy změnily na kritiku celkové těžké ekonomické situace.
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Pět kontrol a dost. Ministryně slíbila i zrušení regulace prodejní doby
Obchodník by měl mít maximálně pět kontrol ze strany státních dozorových orgánů za rok. Uvedla to ministryně průmyslu
a obchodu Marta Nováková (za ANO). Ministerstvo již zpracovalo analýzu kontrol podnikatelů ze strany státu. Nováková
také řekla, že bude bojovat za to, aby byl zrušen zákon o regulaci prodejní doby.
„Začínáme jednání s jednotlivými ministerstvy, abychom dosáhli toho, že obchodník bude mít maximálně pět kontrol za
rok a že mu nebudou chodit kontroly tak, aby by jich měl v jeden den třeba pět,“ uvedla Nováková na konferenci Retail
Summit. Jednání s jednotlivými resorty jsou podle ní komplikovaná, zejména s ministerstvem zemědělství.
Nováková také chce zrušit omezení otvírací doby velkých řetězců o některých státních svátcích. „Já budu osobně bojovat
za to, aby v rámci liberalizace (tržního prostředí) byl zrušen zákon regulace prodejní doby v maloobchodu. Ten zákon je
přežitý,“ uvedla ministryně.
Podle zákona musí obchody zavřít na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na
Štědrý den mohou mít otevřeno do 12:00. Zákaz prodeje se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů
čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích či nádražích nebo na prodejny v nemocnicích. Zrušit zákon chce
u Ústavního soudu skupina senátorů.

Ministryně také odmítla krok slovenské vlády, která na konci roku zavedla sektorovou daň v maloobchodu. Slovenský
parlament na konci roku potvrdil zavedení zvláštní daně na velké obchodní řetězce, které prodávají i potraviny. Řetězce
jsou zatíženy odvodem 2,5 procenta z obratu sníženého o obrat některých prodejen.
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Plány pravicové ministryně levicové vlády Novákové: povolit prodeje o svátcích a
pomoct obchodníkům s evropskými dotacemi
"Cítím se tu mezi vámi doma," prohlásila ministryně průmyslu Marta Nováková, do loňska šéfka Svazu obchodu a
cestovního ruchu, na tradiční akci tuzemského maloobchodu Retail Summit. "Pan premiér o mně říká, že jsem pravicová
ministryně v levicové vládě," dodala, čímž chtěla říct, že ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nebude chtít pod jejím
vedením zvyšovat regulaci obchodu. Mnoho z asi tisícovky delegátů konference konané v hotelu Clarion v Praze Vysočanech
to v kuloárech hodnotilo tak, že konečně je na MPO člověk, který není jen ministrem průmyslu, ale i obchodu. Ale dost
zdvořilostí...
Ministryně nominovaná za hnutí ANO upozornila v prezentaci na několik priorit svého resortu směrem k obchodníkům. Od
příštího roku si budou nově moci i oni sáhnout na podporu z Evropských fondů a MPO chce případným žadatelům vytvořit
podmínky proto, aby měli šanci uspět. Jak konkrétně to úřad provede, ale ministryně nepřiblížila.
Ještě dřív bude muset ministerstvo řešit očekávané zavedení směrnice EU o nekalých obchodních praktikách. Ta zakazuje
téměř dvě desítky konkrétních praktik, které jsou ve vztahu mezi dodavateli a odběrateli rozšířeny. Jde například o rušení
objednávek na poslední chvíli nebo odmítání psaných smluvních ujednání. Schválení unijními orgány se čeká v nejbližších
měsících, jednotlivé státy pak budou muset opatření zapracovat do svých zákonů do roku 2021.
"Chceme čistou transpozici směrnice bez takzvaného Gold Platingu, ale jednání o těchto věcech s ministerstvem
zemědělství (MZe) jsou velmi komplikovaná," upozornila Nováková na to, že v příštích měsících bude česká veřejnost
pravděpodobně sledovat lobbistické tlaky a spory mezi MPO, které hájí zájmy obchodníků a MZe, které stojí spíše na straně
dodavatelů. "Pak budeme také ve sněmovně podporovat zrušení zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě,"
dodala ministryně. Ten v prodejnách o prodejní ploše nad 200 metrů čtverečních nakazuje mít o vybraných svátcích
zavřeno.
Regulací maloobchodu přibývá i za hranicemi Česka v celé Evropské unii. Například ve Francii začal od února platit zákon,
který obchodním řetězcům přikazuje ke zboží přidávat povinnou marži minimálně deset procent. Má se tím zamezit tlaku
na cenu, který podle tvůrců zákona mohou mezi dodavateli zvládat velcí výrobci, ale ne nutně ti menší.
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Polská jatka budou nepřetržitě sledovat kamery, uklidňuje situaci polský ministr
zemědělství
Praha Polská jatka budou pod stálým kamerovým dohledem, změna bude schválena do konce března, řekl v úterý
ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi (za ČSSD) jeho polský protějšek. Zároveň skončí praxe, kdy mohli státní
veterinární inspektoři delegovat dozor na jatkách na soukromé veterináře. Toman měl v úterý s polským ministrem
Krzysztofem Ardanowským telefonický rozhovor, o jeho obsahu informoval mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
Změny jsou reakcí na odhalení, že v masokombinátu v Mazovském vojvodství se porážely nemocné krávy a jejich maso se
dostávalo na trh. Toman uvedl, že se dohodl s Ardanowským na užší spolupráci dozorových orgánů. „Přesvědčil jsem pana
ministra, že naši veterinární inspektoři vyrazí do Polska, aby si ujasnili technické detaily spolupráce a osobně se podívali,
zda opatření v Polsku fungují,“ dodal ministr.
Po schválení změn v legislativě budou muset být polská jatka snímána 24 hodin denně kamerami. „Než budou přijata
všechna nutná opatření, přetrvává naše nedůvěra ve funkčnost polského systému. Ministra Ardanowského jsem ujistil, že
nechci žádnou obchodní válku, nejdůležitější je pro mě ale ochrana našich spotřebitelů, proto budeme nadále intenzivně
kontrolovat dovozy,“ podotkl Toman. V případě zhoršení situace je ČR stále připravena zakázat dovoz polského hovězího
masa.
Podle polského ministra se na trh nedostalo maso zvířat, která by byla nemocná nebo léčena antibiotiky, uvedlo české
ministerstvo zemědělství. Polsko také zahájilo kontrolu všech jatek v zemi, na kterých se poráží prasata a skot, a prověřuje
inzeráty nabízející výkup zraněného dobytka.

Čeští veterináři kontrolují kamiony s potravinami
V Polsku od pondělí pracují inspektoři Evropské unie, aby vyšetřili podrobnosti porážek nemocných krav. Čeští veterináři s
policií a celníky v úterý začali kontrolovat kamiony s potravinami ve čtyřech krajích sousedících s Polskem. V Libereckém
kraji veterináři při noční kontrole odhalili čtyři pochybení, nebyla ale podle nich příliš vážná. Jedno se týkalo
přepravovaného zboží, jedno pochybení bylo administrativní a ve dvou případech šlo o nenahlášené zásilky.
Aféru s polským hovězím spustila tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském
vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Viditelně zkažené části masa se odřezávaly a vyhazovaly. Jatka
už přišla o licenci k provozu. Na trh se podle agentury DPA dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho třetina do zemí EU.
Hovězí podle Evropské komise směřovalo do 14 unijních zemí, včetně České republiky. Podle Státní veterinární správy
(SVS) se do restaurací a ke spotřebitelům v Česku dostalo 137 ze zhruba 300 kilogramů hovězího dovezeného do ČR z
problematického masokombinátu. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují. Ministr Ardanowski dříve
uvedl, že jde o nahodilý případ, který silně poškozuje pověst polských potravin.
5.2.2019
Autor: ČTK, lidovky.cz
Zdroj: lidovky.cz

Levné maso? Za 60 korun buď někoho okrádám, nebo je to šunt, říká farmář
/ROZHOVOR/ Dobré hovězí za sto padesát korun? Vepřové za šedesát? Podle farmáře Václava Osičky, který chová na
farmě Doubravský dvůr u Červenky na Olomoucku 300 kusů holštýnského skotu, což je speciální skot na výrobu mléka,
by se měl spotřebitel důsledně zajímat o to, co kupuje a jí.
„Naši předci dali většinu svého času na to, aby se uživili a oblékli. Dnes musíme na jídlo obětovat jen malou část mzdy,
tedy našeho „prodaného času“, který máme, když nespíme. Je potřeba se bavit o tom, jak je možné, že umíme udělat
potraviny tak levně. A pokud by někdo chtěl, aby prase, které jí, před tím žilo venku a rylo v hlíně, je ochoten za to
zaplatit?“ poukazoval zkušený farmář, který uvažuje, že v dohledné době nabídne zákazníkům čerstvé telecí maso ze svého
chovu.
Je zájem o čerstvé hovězí maso přímo od farmáře?
Ano, je skupina spotřebitelů, která se po takovém mase shání. Vloni jsme testovali poptávku a odezva byla.
Ale větší část lidí jde do supermarketu a spokojí se s „masem v akci“ , nejlépe v akci za pár desítek korun,
nebo ne?
Je potřeba apelovat na lidi, aby si ověřovali původ. Jeli na farmu, kde to znají. Obecně by se měli lidé více zajímat o to,
co kupují a jí. Základem je, aby lidé pochopili, že za 60 korun (kilogram masa na pultě v obchodě) není možné prase
odchovat. Takže, když si ho koupím, někde musí být chyba: buďto někoho okrádám a neohodnotím jeho práci nebo je to
šunt, který má vadu.
Sice narůstá počet spotřebitelů, kteří se rozhodují podle kvality, ale je stále velká skupina těch, kteří
nakupují výhradně podle ceny. Jak to vidíte?
Rozhodující je stále cena. A dá se to pochopit, ale je třeba mít trochu reálné představy o ceně toho, co kupuji a chápat
souvislosti. Za 45 korun téměř jistě nekoupíme maso ani průměrné kvality. Za 90 korun máme současnou realitu vepřového
boku, ovšem za podmínek, že jsou prasata chovaná v průmyslových podmínkách chovu. Tato prasata se mají dobře, jsou
zdravá, výborně rostou, mají kvalitní směs z obilí a ze soje, v plastových kotcích mají pověšený řetěz na hraní.
Mají řízenou ventilaci, rozměry kotců v souladu s požadavky na pohodu zvířat, v zimě se jim topí…, nikdy ve svém životě
nebyla léčená antibiotiky ani hormony. Nikdy ale neryla v zemi a nikdy neviděla slunce, nemají téměř žádný prostor
k volnému pohybu… Taková prasata se u nás běžně chovají, je to realita. Když je někomu zle z pohledu na záběry
z takového chovu a kritizuje tento způsob chovu, kolik je ochotný zaplatit za produkty z chovu podle jeho představ?
Jaké jsou ceny v živé váze?
Zemědělský podnik v Července, který se specializuje na chov prasat, prodával v roce 1995 prasata v živém za 32,60 Kč,
v roce 2000 za 34,60 Kč a v roce 2018 za 26,70 Kč. Připadá nám to normální vzhledem k nárůstu všech nákladů? Můžeme
očekávat, že chov bude investovat do ekologie, do pohody zvířat?
Potraviny bychom chtěli mít ideálně zadarmo, ale od farmářů očekáváme zázraky…
Jako spotřebitelé si neuvědomujeme, že za potraviny vynakládáme velmi málo. Částečně to kompenzují dotace, a částečně
to nesou na bedrech zemědělci, jejichž práce je mizerně ohodnocená. Vynakládáme za potraviny peníze neadekvátní tomu,
za kolik se potraviny vyrobí. A už vůbec není v těchto cenách prostor pro výrobu potravin v podmínkách, jaké bychom si
pro výrobu potravin přáli. Lidé sice mají představu, že by zvířata měla mít komfort, pohodu, přístup k trávě, ale pak by
některé produkty stály možná pětkrát, možná desetkrát tolik.
Debata začíná u toho, jak je možné, že umíme potraviny udělat tak levně. Je to díky stále intenzivnějšímu způsobu chovu
zvířat (velké farmy, málo pracovníků), díky intenzivnější rostlinné výrobě – hnojení, pesticidy, výkonné stroje, málo lidí.
Na takovou diskusi, ale společnost pravděpodobně není připravena. Znamenalo by to totiž, že bychom se bavili o tom, že

potraviny nás prostě budou víc stát. Naše zemědělství nejvíce ovlivníme jako spotřebitelé tím, co a za kolik jsme ochotni
koupit!
Jaké máte plány, pokud jde o výrobu masa?
V létě bychom chtěli nabídnout zkusmo čerstvé telecí maso, zatím na základě spolupráce s nějakými blízkými jatkami.
Pokud se bude dařit, chtěli bychom vlastní bourárnu a případně i porážku. Ale to určitě není debata pro letošní rok.
5.2.2019
Autor: Daniela Tauberová
Zdroj: deník.cz

Veterináři kontrolovali na hranicích hovězí z Polska, 120 kilo zabavili
Při úterních kontrolách na česko-polských hranicích veterináři s celníky zkontrolovali 151 vozidel, z nichž 28 vezlo
veterinární zboží. Zjistili 15 závad, veskrze administrativních, ze tří zásilek odebrali vzorky, které také zkontrolují na
salmonelu a zbytky veterinárních léčiv. Nejzávažnější pochybení bylo nejspíš v Libereckém kraji, kde veterináři našli 120
kg hovězího masa bez průkazů původu.
Veterináři zastavovali vozidla také v Královéhradeckém, Pardubickém a Moravskoslezském kraji. „Pokud jde o zjištěné
závady, v naprosté většině se jednalo o závady administrativního rázu. Veterinární inspektoři při zachycení polského
hovězího masa odebírají vzorky, které budou následně vyšetřovány na rezidua inhibičních látek, což by znamenalo léčení
zvířat antibiotiky, bude provedeno senzorické posouzení a vyšetření na přítomnost salmonel,” uvedl Petr Majer ze Státní
veterinární správy (SVS). V polském hovězím mase z problematických jatek, které bylo přivezeno do Prahy, nezjistili zbytky
léčiv.
Nejspíš největší chybu zjistili veterináři první den při kontrole v obci Rynoltice v Libereckém kraji, 120 kg masa bez průkazů
o původu bylo na místě znehodnoceno barvou, zásilka bude zlikvidována v asanačním podniku. Zatím veterináři od 28.
ledna do pondělí odebrali skoro 80 vzorků zásilek polského hovězího, vyšetřena byla zatím třetina, všechny byly v pořádku.
Ze zhruba 300 kilogramů hovězího masa z problematických polských jatek, které se dostalo do ČR, se 137 kilogramů
prodalo spotřebitelům nebo restauracím. Na polských jatkách se údajně porážely nemocné krávy. [celá zpráva]
Dvacet kilogramů hovězího z problematických jatek směřovalo do Varnsdorfu v Ústeckém kraji, kde řezník všechno prodal
zákazníkům. Dvě dodávky masa o hmotnosti 40 a 21 kilogramů byly v Kostelci nad Labem také prodány konečným
spotřebitelům. Dalších 56 kilogramů bylo prodáno právě pražským restauracím. Obchodníci, kteří maso prodávali, podle
veterinářů nepochybili - maso prodali ještě před výstrahou evropského systému rychlého varování.
5.2.2019
Autor: ČTK
Zdroj: novinky.cz

Šéf Teska Simister: V on-line prodeji se letos v Česku dostaneme poprvé do zisku
Internetový obchod řetězce Tesco se v letošním roce dostane poprvé do zisku. E-shop se na celkových tržbách řetězce
podílí asi z 1,5 procenta. Tesco se v Česku v posledních letech zbavilo řady obchodů a nákupních center, například OC
Letňany. Poslední nemovitostí, která je nyní na prodej, je obchodní dům v Pardubicích. V rozhovoru s ČTK to řekl generální
ředitel Tesco pro střední Evropu Matt Simister.
Tesco se podle něj poučilo ze zavádění on-line prodeje ve své mateřské společnosti v Británii, kde firma zavádění prodeje
přes internet uspěchala. „Učíme se z chyb, nechceme je opakovat. Tento rok budeme poprvé v on-line prodeji v zisku v
ČR,“ uvedl ředitel. Tesco letos bude pokračovat v procesu restrukturalizace, který firma začala před dvěma lety. „Udělali
jsme velký pokrok ve snižování nákladů. Například naše obchodní domy fungují nyní mnohem efektivněji,“ dodal ředitel.
Brexit podle Simistera byznys společnosti ve střední Evropě téměř neovlivní.
Simister na konferenci Retail Summit také oznámil, že Tesco v České republice sníží dopad obalů na životní prostředí.
Cílem společnosti je odstranit všechny obtížně recyklovatelné materiály z obalů výrobků vlastních značek do roku 2020.
Dále chce navrhnout obaly tak, aby byly vyrobené ze 100procentně recyklovatelných nebo opakovaně použitelných
materiálů do roku 2025. Řetězec chce také navázat spolupráci s dalšími maloobchodníky, dodavateli, firmami z obalového
a odpadového průmyslu a maximalizovat využití, recyklaci a opětovné použití plastových obalových materiálů. Tesco se v
posledních letech zbavilo v Česku řady nemovitostí. Britský řetězec prodal mimo jiné svůj třetinový podíl v nákupním centru
Nový Smíchov jeho majoritnímu vlastníkovi, francouzské realitní společnosti Klepierre. Pražské Obchodní centrum Letňany
od něj koupila německá společnost Union Institutional Investment GmbH. Společnost prodala také obchodní domy v
některých velkých městech. Obchodní řetězec Tesco se ve finančním roce 2017/2018 vrátil v Česku do zisku, vydělal 1,3
miliardy korun. Tržby se zvýšily o tři procenta na 45,4 miliardy korun.
5.2.2019
Autor: ČTK
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Polská jatka budou sledovat kamery. Maso zadržené v Praze neobsahovalo antibiotika
ani bakterie
Polská jatka budou sledovat kamery, změna bude schválena do konce března, řekl českému ministrovi zemědělství
Miroslavovi Tomanovi (za ČSSD) jeho polský protějšek Krzysztof Ardanowski. Dozor na jatkách bude jen státní, skončí tak
praxe, kdy mohli státní veterinární inspektoři delegovat dozor na jatkách na soukromé veterináře. Čeští veterináři mezitím
pro Českou televizi uvedli, že při testech polského masa zadrženého v Praze se nenašly antibiotika ani nebezpečné bakterie,
testovat se bude ještě salmonela.
Změny jsou reakcí na odhalení, že v masokombinátu v Mazovském vojvodství se porážely nemocné krávy a jejich maso se
dostávalo na trh. Toman uvedl, že se dohodl s Ardanowským na užší spolupráci dozorových orgánů. „Přesvědčil jsem pana
ministra, že naši veterinární inspektoři vyrazí do Polska, aby si ujasnili technické detaily spolupráce a osobně se podívali,
zda opatření v Polsku fungují,“ dodal ministr.
Po schválení změn v legislativě budou muset být polská jatka snímána 24 hodin denně kamerami. „Než budou přijata
všechna nutná opatření, přetrvává naše nedůvěra ve funkčnost polského systému. Ministra Ardanowského jsem ujistil, že
nechci žádnou obchodní válku, nejdůležitější je pro mě ale ochrana našich spotřebitelů, proto budeme nadále intenzivně
kontrolovat dovozy,“ podotkl Toman. V případě zhoršení situace je Česko stále připraveno zakázat dovoz polského hovězího
masa.
„Budou probíhat důsledné a intenzivnější kontroly polského masa do té doby, než se přesvědčíme, že v Polsku vše funguje,“
doplnil v Událostech, komentářích. „V okamžiku, kdy bychom našli cokoliv v mase nebo v jakékoliv další potravině, která
by nás přesvědčila o tom, že maso je škodlivé, tak dovoz zastavíme.“
Fakta
Co ukázaly testy polského masa zadrženého v Praze
 Žádná antibiotika se nenašla v hovězím mase z Polska, které inspektoři zajistili v pražském skladu. České televizi
to sdělil zástupce mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer. Dosavadní testy podle něj neodhalily ani žádné
škodlivé bakterie.
Až do čtvrtka 7. 2. ale nebude jasné, jestli maso obsahovalo bakterii salmonely. Státní veterinární správa provádí
testy i na ni, výsledky ale zatím nezná.
Do České republiky se dostalo celkem 300 kilogramů hovězího z polských jatek, kde probíhaly nelegální porážky
zvířat. Většina masa skončila právě v Praze (maso se prodávalo i ve Varnsdorfu a Kostelci nad Labem). Inspektoři
tu zajistili 55 kilogramů hovězího. Dalších 56 kilo už spotřebovaly pražské restaurace.
Podle polského ministra se na trh nedostalo maso zvířat, která by byla nemocná nebo léčena antibiotiky, uvedlo české
ministerstvo zemědělství. Polsko také zahájilo kontrolu všech jatek v zemi, na kterých se poráží prasata a skot. A také
prověřuje inzeráty nabízející výkup zraněného dobytka.
V Polsku od pondělí zároveň pracují inspektoři Evropské unie, aby vyšetřili podrobnosti porážek nemocných krav. Čeští
veterináři s policií a celníky začali od úterního rána také kontrolovat kamiony s potravinami ve čtyřech krajích sousedících
s Polskem. V Libereckém kraji veterináři při noční kontrole odhalili čtyři pochybení, nebyla ale podle nich příliš vážná. Jedno
se týkalo přepravovaného zboží, jedno pochybení bylo administrativní a ve dvou případech šlo o nenahlášené zásilky.
A kontroly v úterý probíhaly i například u Rynoltic na Liberecku, kde veterináři prověřovali auta s masem z českých jatek.
„Je to potřeba. Nemyslím si o těch kontrolách nic špatného,“ řekl jeden z řidičů Robin Prošek. Kontrola ani její průběh ho
nepřekvapily. „Párkrát už mě stavěli. Vždy jsem to měl v pořádku, akorát jednou mi chyběly kódy k masu. Jak jsem spěchal,
tak jsem na ně zapomněl,“ dodal.
Čeští veterináři v úterý zkontrolovali 151 aut z Polska, 28 vezlo veterinární zboží. Zjistili 15 závad, veskrze administrativních.
Z 3 zásilek odebrali vzorky. Kontrola jednoho auta zabrala veterinářům deset až 15 minut. Podle vedoucí oddělení
veterinární hygieny v Liberci Jitky Dvořákové se při kontrolách zaměřují na stav vozidla, doklady, registrace i podmínky
přepravy. „Zda je dodržovaná hygiena, jestli je živočišný produkt označený, jestli se dá vysledovat původ,“ uvedla
Dvořáková. U masa se kontroluje i teplota, zda je v době použitelnosti či zda je chráněné před kontaminací. V případě
pochyb mohou podle Dvořákové odebrat i vzorky na rozbor.
Veterináři v úterý v Libereckém kraji při kontrole aut s potravinami v jednom případě zabavili zhruba 120 kilogramů
hovězího masa a nechali zlikvidovat v asanačním podniku. Šlo o maso s neprokazatelným původem, řekl krajský ředitel
Státní veterinární správy (SVS) Roman Šebesta. „To znamená, že nebylo řádně označené a nedalo se ztotožnit s obchodním
dokladem,“ dodal. Podle něj zjistili v kraji pochybení v dalších sedmi případech, k likvidaci potravin ale u ostatních přistoupit
nemuseli.
Lidé každopádně najdou přehledné informace o tom, kde na konkrétním výrobku hledat informace o původu masa,
například na internetovém portálu bezpečnosti potravin ministerstva zemědělství nebo na stránkách Státní veterinární
správy (SVS). Povinnost označení se vztahuje na balené i na nebalené maso.

„Konkrétně z legislativy vyplývá, že povinné označování původu se vztahuje na maso určené pro konečného spotřebitele
a zařízení stravovacích služeb, a to na balené, zabalené i nebalené. V případě nebaleného masa se povinné údaje o původu
uvedou v blízkosti místa nabízení masa k prodeji, například na informační tabuli, na štítku umístěném na prodejní vitríně
a podobně,“ konstatuje zástupce tiskového mluvčího SVS Petr Majer.
A zdůrazňuje, že pokud jde o Česko, všechna zvířata poražená na jatkách procházejí veterinární kontrolou před porážkou
a následně i po porážce, nevyhovující kusy či partie se vyřazují z oběhu a neuvolní se na trh. „Dozorován je také prodej
masa v obchodech, to má v kompetenci Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), ve sdílené kompetenci jsou
pak také restaurace a jídelny,“ dodává Majer.
Polské úřady nebezpečí hovězího pro zdraví a život člověka vylučují
Aféru s polským hovězím spustila tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském
vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Viditelně zkažené části masa se odřezávaly a vyhazovaly. Jatka
už přišla o licenci k provozu. Na trh se podle agentury DPA dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho třetina do zemí EU.
Hovězí podle Evropské komise směřovalo do 14 unijních zemí, včetně České republiky. Podle Státní veterinární správy
(SVS) se do restaurací a ke spotřebitelům v Česku dostalo 137 ze zhruba 300 kilogramů hovězího dovezeného do Česka z
problematického masokombinátu. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují. Ministr Ardanowski dříve
uvedl, že jde o nahodilý případ, který však silně poškozuje pověst polských potravin.
Řada standardně hospodařících polských chovů a masokombinátů tak bude nyní podle hlavního ekonoma Czech Fund
Lukáše Kovandy poškozena, aniž by se fakticky nějak provinila. „Tento efekt by však měl být pouze přechodný. Pokud se
tedy neobjeví další podobný skandál,“ konstatuje. Polští zpracovatelé se každopádně nyní ocitnou pod dvojitým tlakem.
Na jedné straně pro ně přísnější kontroly znamenají růst nákladovosti produkce a na straně druhé se budou potýkat s
krátkodobým oslabením poptávky z důvodu poklesu důvěry. „V důsledku reputačního šrámu dojde k přechodnému poklesu
ceny polského hovězího a tedy i tamního dobytka. Cena skotu se však v Polsku pohybuje dlouhodobě na poměrně vysoké
úrovni, tudíž pokles ceny by pro chovy neměl být likvidační,“ míní Kovanda.
Zatím totiž podle něj těží polské hovězí ze své cenové výhody na trhu Evropské unie. „Jatečně zpracovaný skot s polským
původem se na jednotném trhu EU loni prodával za cenu o jedenáct procent nižší, než kolik činil průměr EU. To odpovídá
cenovému rozdílu čtyřiceti eur na sto kilogramů hovězího masa,“ říká Kovanda.
Připomíná, že do České republiky Polsko vyváží tři procenta svého hovězího exportu, do Německa pak třináct procent.
Tyto dvě země, kde je mediální „poprask“ kolem celé kauzy nejintenzivnější, tedy představují šestnáct procent odbytu
polského hovězího, i když se dá očekávat, že negativní dopad kauzy nezůstane omezen jen na tyto dvě země.
Nicméně, pokud podle Kovandy nenastanou další podobné případy, spotřebitel na věc celkem rychle „zapomene“, neboť
obava z konzumace potenciálně škodlivého polského masa bude tlumena jeho zlevněnou cenou.
Polská Žabka stahuje některé výrobky s hovězím
Polský obchodní řetězec Žabka stahuje z prodeje několik výrobků s hovězím, a to kvůli „pravděpodobné přítomnosti masa,
které neprošlo kontrolou“ po zabití zvířete na jatkách. Stažení podezřelých výrobků z prodeje je důsledek rozhodnutí
veterináře, uvedla v úterý polská zpravodajská televize TVN 24 na svém webu. Polské a české obchody Žabka mají v
současnosti různé vlastníky.
Žabka podle firemního komuniké stahuje z prodeje hovězí hamburgery Szam Amm a klobásky s hovězím od firmy Konspol
Holding. Řetězec vyzval zákazníky, kteří si zboží koupili, aby je nekonzumovali, ale odnesli do nejbližšího obchodu, kde jim
budou vráceny peníze.
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Toman: Polské maso prodávaly luxusní restaurace v Praze i za tisíc korun, vydávaly ho
za argentinské
Restaurace, které odebíraly v Praze hovězí z problematických polských jatek, je následně vydávaly například za
argentinské. Takové jídlo pak stálo i tisíc korun. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) to řekl na sněmovním
zemědělském výboru. Odpoledne uvedl, že inspektoři kontrolují pražské restaurace, v jedné už maso z problémových jatek
našli – podle Tomana jde o karlínskou restauraci U Moťáka.
„Chci vás ubezpečit, že to nešlo do žádných lowcostových restaurací, byly to luxusní restaurace, speciálně v Praze. Braly
to restaurace, které pak vydávají polské maso za argentinské, aby ho mohly prodávat za tisíc korun porci,“ řekl ministr.
Nechtěl konkrétní podniky uvádět, jsou však podle něj nazývané asijsky. „A tím nemyslím čínské restaurace,“ dodal.
Podle mluvčího ministerstva Vojtěcha Bílého dotčené restaurace nyní kontroluje Státní zemědělská a potravinářská
inspekce a Státní veterinární správa pro podezření z klamání spotřebitelů.
Ministr odpoledne uvedl, že záměnu polského masa za argentinské zmínil jako příklad. Zopakoval, že maso končilo v
dražších restauracích – zveřejnil však název jen jednoho zařízení v pražském Karlíně, které mezi luxusní podniky nepatří.

„Státní veterinární správa zajistila 31 kilogramů masa neznámého původu v restauraci U Moťáka v Praze. Maso bylo
znehodnoceno, hrozí pokuta až 50 milionů korun. V průvodních dokladech k hovězímu masu byl v dodacích listech uveden
původ ČR, ale originálně balené maso mělo vyznačeno původ Polsko,“ řekl Toman. Inspektoři podle něj v kontrolách
restaurací pokračují.
Všechny vzorky zatím byly v pořádku
Veterináři v polském hovězím mase z problematických jatek, které bylo přivezeno do Prahy, nezjistili zbytky léčiv. Maso
bylo v pořádku i vzhledově. Zatím však nejsou hotové testy na salmonelu, sdělil v úterý Petr Majer ze Státní veterinární
správy. Nejspíš tak bylo v pořádku i 56 kilogramů masa, které odebraly právě pražské restaurace, neboť šlo o stejnou
zásilku.
Zatím veterináři za týden od 28. ledna do 4. února odebrali skoro osmdesát vzorků zásilek polského hovězího. Vyšetřili
zatím třetinu, všechny vzorky byly v pořádku. Ze zhruba tří set kilogramů hovězího masa z problematických polských jatek,
které se dostalo do Česka, se 137 kilogramů prodalo spotřebitelům nebo restauracím. Na polských jatkách se údajně
porážely nemocné krávy.
Ministr Toman v pátek prohlásil, že nevěří polskému systému veterinární kontroly, protože se informace od něj postupně
měnily. Občany vyzval, aby se polskému hovězímu vyhýbali a dali přednost české produkci.
Česko podle něho případně zavede mimořádná veterinární opatření, kterými by se omezil dovoz polského hovězího do
Česka, až po konzultaci s Evropskou komisí. Při případném zákazu by podle Tomana bylo třeba postupovat s ostatními
evropskými státy jednotně, aby se problematické maso z Polska nedostalo do Česka přes jiné unijní země.
Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z
masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde během noci poráželi nemocný dobytek. Viditelně zkažené části masa se
odřezávaly a vyhazovaly. Jatka už byla uzavřena. Na trh se dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho třetina do zemí EU, napsala
agentura DPA. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují.
6.2.2019
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Restaurace U Moťáka zvažuje právní kroky proti ministerstvu zemědělství
Pražská restaurace U Moťáka zvažuje právní kroky vůči ministerstvu zemědělství. Cítí se poškozena slovy ministra Miroslava
Tomana (ČSSD), jež pronesl v souvislosti s polským hovězím. Jednatel restaurace Roman Moťovský řekl, že se podnik cítí
poškozen. „Zvažuji se svým právním zástupcem právní kroky,” uvedl. Úterní kontrola Státní veterinární správy (SVS) podle
něj hledala svíčkovou, kterou ale podnik vůbec nebere. Kontrola prý našla jen maso se špatně označenou expirací, což prý
byla chyba kuchaře, a po dohodě bylo maso zlikvidováno.
SVS na svém webu uvedla, že „v souvislosti s šetřením případu dovozu podezřelého hovězího masa z Polska do České
republiky“ zjistila U Moťáka 31 kilogramů „různých druhů neoznačeného masa, u něhož nebylo možné dohledat původ
a datum zamražení“. Moťovský upřesnil, že ve zmíněných 31 kilogramech nešlo jen o hovězí, ale i o vepřové a kuřecí.
Trvá na tom, že u hovězího masa odebíraného od firmy nevěděli, že pochází z Polska.
Hrozí jim pokuta 50 milionů, tvrdil Toman
Ministr Toman ve středu v souvislosti s kauzou výskytu údajně závadného polského hovězího masa v ČR označil karlínskou
restauraci za provozovnu, kde bylo nalezeno maso neznámého původu. „Kontroly našly zatím jednu restauraci, kde bylo
zabaveno 31 kilogramů masa neznámého původu. Podle mých informací je to restaurace U Moťáka v Praze. Restauraci
hrozí zabavení masa, odebrání vzorku a zároveň pokuta až do 50 milionů korun,” řekl Toman v souvislosti s kauzou
polského masa.
Dopoledne mluvil i o restauracích s asijskými jmény, které údajně polské maso vydávaly za argentinské, ale u nich podle
něj ještě kontroly hotové nejsou. „Chci vás ubezpečit, že to nešlo do žádných low-costových restaurací, byly to luxusní
restaurace, speciálně v Praze. Braly to restaurace, které pak vydávají polské maso za argentinské, aby mohly prodávat za
1000 korun porci,” řekl poslancům.
Státní veterinární správa hledá maso z polských jatek, kde se podle reportáže polské televize TVN24 mělo zpracovávat
maso z nemocných krav, které pak mělo jít do volné distribuce.
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Polské hovězí? Pražské restaurace je vydávaly za argentinské, řekl ministr Toman
Restaurace, které odebíraly v Praze hovězí z problematických polských jatek, je následně vydávaly za argentinské. Ministr
zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) to dnes řekl na sněmovním zemědělském výboru. Dodal, že pokud by se v polském

hovězím našly zbytky veterinárních léčiv, přijme stát mimořádná veterinární opatření. "Chci vás ubezpečit, že to nešlo do
žádných low-costových restaurací, byly to luxusní restaurace, speciálně v Praze. Braly to restaurace, které pak vydávají
polské maso za argentinské, aby mohly prodávat za 1000 korun porci," řekl poslancům. Toman nechtěl konkrétní podniky
uvádět, jsou však podle něj nazývané asijsky. "A tím nemyslím čínské restaurace," dodal.
Veterináři v polském hovězím mase z problematických jatek, které bylo přivezeno do Prahy, nezjistili zbytky léčiv. Maso
bylo i vzhledově v pořádku. Zatím však nejsou hotové testy na salmonelu, sdělil v úterý ČTK Petr Majer ze Státní veterinární
správy (SVS). Nejspíš tak bylo v pořádku i 56 kilogramů masa, které odebraly právě pražské restaurace, neboť šlo
o stejnou zásilku.
Podle Státní veterinární správy byly zjištěny nedostatky v průvodních dokladech doprovázejících hovězí maso do pražských
restaurací. Na dodacích listech byl uveden původ Česká republika, přestože maso bylo originálně balené a na etiketách byl
jasně vyznačen původ Polsko.
V souvislosti s šetřením případu zjistila SVS v pražské restauraci U Moťáka, která se nachází na Sokolovské ulici, uložení
31 kilogramů různých druhů neoznačeného masa, u něhož nebylo možné dohledat původ a datum zamražení. Inspektoři
proto maso na místě znehodnotili barvou. Za porušení zákona o potravinách mohou udělit sankci až ve výši 50 milionů
korun.
Všechny vzorky v pořádku
Zatím veterináři od 28. ledna do pondělí odebrali skoro 80 vzorků zásilek polského hovězího. Vyšetřili zatím třetinu, všechny
vzorky byly v pořádku. Ze zhruba 300 kilogramů hovězího masa z problematických polských jatek, které se dostalo do ČR,
se 137 kilogramů prodalo spotřebitelům nebo restauracím. Na polských jatkách se údajně porážely nemocné krávy. Toman
v pátek prohlásil, že nevěří polskému systému veterinární kontroly, protože se informace od něj postupně měnily. Občany
vyzval, aby se polskému hovězímu vyhýbali a dali přednost české produkci.
Mimořádná opatření
Česko podle něho případně zavede mimořádná veterinární opatření, kterými by se omezil obchod, aby se polské hovězí
maso do ČR nedostávalo, až po konzultaci s Evropskou komisí. Při případném zákazu by podle Tomana bylo třeba
postupovat s ostatními evropskými státy jednotně, aby se problematické maso z Polska nedostalo do ČR přes jiné unijní
země.
Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24
z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Viditelně zkažené části masa
se odřezávaly a vyhazovaly. Jatka už byla uzavřena. Na trh se dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho třetina do zemí EU, napsala
agentura DPA. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují.
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Tesco vyhlásilo válku plastům. Všechny jeho obaly budou plně recyklovatelné
Obchodní řetězec Tesco se v rámci své nové strategie zaměří na ochranu životního prostředí. Obaly výrobků jeho značky
budou do šesti let stoprocentně recyklovatelné. Vedení společnosti zároveň hodlá zavést taková opatření, která přispějí
k vytváření významně menšího množství plastových obalů.
„Do roku 2020 snížíme ve spolupráci s našimi dodavateli množství obalových materiálů, které se obtížně recyklují, a
zároveň změníme jejich design,“ uvedl generální ředitel Tesca pro střední Evropu Matt Simister. „Bude to pozitivní krok na
cestě k tomu, aby do roku 2025 byly obaly vlastní značky plně recyklovatelné nebo znovu použitelné. Navíc náš konečný
cíl je nulový odpad z našich provozů, který by jinak mířil na skládky.“ V boji proti plastům chce Tesco spojit síly
s institucemi, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají.
„Budeme spolupracovat s dalšími zainteresovanými organizacemi, abychom zvýšili množství plastového odpadu určeného
k recyklaci. V ideálním případě bychom rádi měli náš provoz v systému s tzv. uzavřenou smyčkou (systém správy obalů,
ve kterém jsou všechny materiály opětovně využity nebo vráceny a poté recyklovány, přičemž žádná část obalu se nestane
odpadem – pozn. red.)," přibližuje Simister.
Dodavatelé musejí spolupracovat
Podle ředitelky Institutu cirkulární ekonomiky Soni Jonášové je spolupráce mezi jednotlivými částmi dodavatelského řetězce
z pohledu efektivnosti boje proti platovému odpadu nanejvýš důležitá: „Vítáme, že při nastavování podobně ambiciózních
cílů společnosti zakládají expertní pracovní skupiny, protože jedině spolupráce od výrobců až po zpracovatele určí, jestli
obal skutečně zapadá do konceptu cirkulární ekonomiky, tedy uzavřeného systému, ve kterém odpady neztrácejí
materiálovou ani ekonomickou hodnotu.“
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Jak poznám pochybné polské hovězí? Poradí kód na obalu, podívejte se, co vše
prozradí
Kauza polského hovězího masa pocházejícího z utajených porážek nemocných zvířat hýbe Evropou. Systém evidence a
monitoringu masa je přitom v Evropské unii propracovaný a z etikety lze vyčíst ledaco. Podívejte se na přehled
nejdůležitějších faktů ohledně bezpečnosti potravin v aktuální kauze i na to, jak podle ministerstva zemědělství máme
maso vybírat.
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Vietnamci s podivnými vízy a otřesné podmínky. Německý web popsal Babišovu
drůbežárnu
Web německé rozhlasové stanice Deutsche Welle popsal případ vietnamského migranta, který pracoval ve společnosti
Vodňanská drůbež. Firma, která spadá do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše, zaměstnávala Van Ga Nguyena
ani ne rok. Do Česka si jel přivydělat, aby se sem dostal, musel zaplatit statisíce "prostředníkovi". Ve finále ovšem dostal
nižší plat, než měl slíbeno, a na směně trávil náročné přesčasy u pásu s porcovanou drůbeží.
Podle Deutsche Welle (DW) byla jeho pracovní víza vázána právě na drůbežárnu sídlící v Mirovicích. Po výpovědi tak
zůstává Nguyen v zemi ilegálně a pracuje ve stavební firmě. Holding Agrofert, pod který podnik Vodňanská drůbež spadá,
však jakékoliv nelegální či nemorální praktiky popírá.
O příběhu šestatřicetiletého Van Ga Nguyena (jméno bylo změněno) informoval německý investigativní novinář Keno
Verseck. Podle jeho zjištění zaplatil původně vyučený svářeč vietnamskému zprostředkovateli 14 tisíc dolarů (315 tisíc
korun), aby mu pomohl s byrokracií kolem pracovních víz.
Poté byl pozván na český konzulát v Hanoji. "Znal jsem otázky úředníka předem a brzy jsem dostal doklady," řekl Nguyen
německému webu. Po několikaměsíčním řízení skončil v české drůbežárně s platem přibližně 14 500 korun a pracovním
úvazkem 200 hodin měsíčně. "Domnívám se, že pracovníci konzulátu o těchto praktikách vědí a že je tu možnost, že
Agrofert řekl: Potřebujeme dělníky. Tou dobou byl Andrej Babiš ministrem financí," komentuje situaci pro Aktuálně.cz sám
novinář a dodává, že se mu zdá velmi nepravděpodobné, že by o těchto praktikách čeští diplomaté v Hanoji nevěděli.
Podle Versecka vietnamští prostředníci příchozím slibují lehkou práci v továrně na drůbež za asi 1000 dolarů (asi 23 000
korun) měsíčně, tedy téměř dvojnásobek toho, co ve skutečnosti dostávali. Nabídka byla zajímavá právě tím, že
představovala asi pětinásobek průměrné vietnamské mzdy.
"Nguyen a další mi vyprávěli, že ze začátku dostávali 36 korun na hodinu. Nemám pro to žádný důkaz, ale více mi jich
říkalo, že na začátku měli hodně málo," vzpomíná na návštěvu Mirovic novinář. Ministerstvo zahraničních věcí se pro DW
vyjádřilo, že žádní čeští diplomaté nejsou v těchto praktikách zapletení.
O problémech s udělováním českých víz v Hanoji a tamním korupčním prostředí však opakovaně česká média informovala.
Vláda loni v červenci dokonce rozhodla, že pozastaví přijímání žádostí o pracovní víza z Vietnamu. Ambasáda v Hanoji prý
nestíhala žádosti vyřizovat a zároveň se české úřady obávaly bezpečnostních rizik spojených s vietnamskou komunitou v
Česku. Mluvčí Agrofertu Jan Pavlů označil otázky německého webu za "hrubě urážlivé". Také popírá, že by Agrofert
zaměstnával pracovníky ze zahraničí prostřednictvím pracovních agentur.
S tím však nesouhlasí novinářka a publicistka Saša Uhlová, která se nechala v roce 2017 ve stejné drůbežárně zaměstnat
v rámci dokumentárního projektu Hranice práce. "Právě zahraniční dělníci jsou často zaměstnaní přes agentury, sama jsem
mluvila s lidmi, kteří byli mí kolegové, byli cizinci a ti se od nás kmenových českých zaměstnanců lišili právě tím, že je
zaměstnávaly agentury a měli jinou, delší, pracovní dobu," vysvětlila Uhlová Aktuálně.cz.
Cizinec se podle ní sice mohl stát i kmenovým zaměstnancem, ale byla to spíš výjimka než pravidlo.
Slova o nevyužívání pracovních agentur se nezdají ani Verseckovi. "Agrofert přece nejede do Vietnamu do nějaké vesnice
a neřekne: Hele, nechceš u nás pracovat? Tam musí být nějací zprostředkovatelé," konstatuje pro Aktuálně.cz.
Práce na krvavé lince
Van Ga Nguyen byl podle DW ve firmě Vodňanské kuře jedním z celkem 40 Vietnamců, kteří tu v roce 2016 pracovali. Ani
ne po roce podal výpověď, protože marně žádal o zvýšení platu na slíbenou částku. Spolu s ním odešla řada dalších - nyní
pracuje podle německého webu v drůbežárně z původní skupiny už jen 16 lidí.
Při prosincové návštěvě Mirovic se německý novinář nedostal do samotné drůbežárny, zato měl možnost mluvit s několika
dalšími pracovníky. V areálu nedaleké opuštěné továrny, která také patří pod Agrofert, žije podle jeho slov ve dvou pokojích
deset Vietnamců. Podle novináře ubytovna vypadá, jako by se šedesát let nerenovovala a za nemorální považuje fakt, že
se za postel v této ubikaci musí měsíčně platit 100 eur.
"S Andrejem Babišem jsem v minulosti osobně mluvil a on mi zdůraznil, že dbá na to, aby jeho zaměstnanci měli dobré
pracovní podmínky. A pak jsem viděl tohle," dává novinář do kontrastu slova premiéra a skutečnost.

Současné podmínky vietnamských obyvatel ubytovny jsou téměř totožné s těmi, o kterých mluví Van Ga Nguyen. Vydělávají
15 500 korun za 200 pracovních hodin měsíčně. Pracovní smlouvu nemá podle německého webu ani jeden z nich.
Podle novináře jsou všechny pracovní podmínky domlouvány ústně. "Doklady a pracovní víza dostanou v Hanoji. A pak
přijdou do Prahy, nevědí předem ani přesnou adresu, kam jedou, a zprostředkovatelé, nejčastěji Vietnamci, je odvezou
přímo do Mirovic nebo jiných továren," přibližuje cestu pracovníků novinář.
Mluvčí Agrofertu Jan Pavlů však upozorňuje, že v podniku jsou dodržovány všechny zákony a že zahraniční pracovníci mají
stejné pracovní podmínky jako Češi. Pavlů trvá také na tom, že všichni jejich zaměstnanci mají pracovní smlouvy.
Minimálně v délce pracovní doby však byly podmínky zahraničních agenturních zaměstnanců podle Uhlové odlišné. "Denně
pracovali dvanáct a více hodin, kdežto kmenoví zaměstnanci měli v jednom týdnu ranní šichtu v délce osm hodin patnáct
minut, v druhém týdnu pak odpolední, která byla vždy delší, a nikdy nebylo jasné, jak dlouhá bude, ale nikdy nepřekročila
dvanáct hodin," uzavírá česká novinářka.
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Strašné podmínky i mzda, popsal exzaměstnanec Agrofertu. Lžou, tvrdí Babiš
Ve firmách z holdingu Agrofert pracují zahraniční dělníci často za velmi špatných podmínek, řada z nich navíc do Česka
přišla za podezřelých okolností, píše Deutsche Welle. Mluvil s jedním z Vietnamců, který pracoval pro Vodňanskou drůbež.
Andrej Babiš to označil za lži a sprosťárny.
Německá rozhlasová a televizní stanice Deutsche Welle českého premiéra, který sice Agrofert převedl do svěřenského
fondu, ale je nadále považován za „silného muže v pozadí“, označuje za populistického politika, který u voličů boduje
lacinou propagandou proti uprchlíkům, zatímco jeho firmy migranty zaměstnávají. „Placeni jsou mizerně, většina z nich do
Česka přišla za nanejvýš podivných okolností,“ podotýká DW. V konkrétním případě šestatřicetiletého Vietnamce šlo o to,
že musel zaplatit 14 tisíc dolarů (317 tisíc korun) zprostředkovateli za to, aby mu pomohl překonat všechny byrokratické
překážky. Když pak šel na pohovor na českou ambasádu, znal podle svých slov už dopředu všechny otázky.
Česká realita však muže, který ve Vietnamu nechal manželku se dvěma malými dětmi, zaskočila a neměla nic společného
se slibem „lehké práce v drůbeží fabrice za zhruba tisíc dolarů (necelých 23 tisíc korun) měsíčně“. „Byla to špinavá, zčásti
krvavá, velmi nehygienická a špatně placená práce,“ řekl o své zkušenosti Vietnamec, který si měsíčně přišel na v přepočtu
550 eur (přes 14 tisíc korun), tedy jen o něco více, než činí minimální mzda.
Po zhruba roce ze zaměstnání odešel a stejně podle něj postupně učinila i většina jeho vietnamských kolegů. „Továrna
Vodňanské drůbeže je kvůli špatným pracovním podmínkám a údajnému nelegálnímu zaměstnávání už léta v titulcích
českých médií,“ píše DW, podle níž tajně natočené záběry z fabriky slova Vietnamce potvrzují.
I bydlení pro pracovníky působí neútulným a sešlým dojmem. V jednom ze dvoupokojových bytů podle DW bydlí deset
Vietnamců, z nichž žádný podle svých slov nemá řádnou pracovní smlouvu. „Pracovní a životní podmínky obyvatel stojí v
příkrém kontrastu s Babišovým opakovaným ujišťováním, jak jsou pro něj dobré pracovní podmínky důležité,“ konstatuje
web. Mluvčí Agrofertu na dotazy DW reagoval slovy o tom, že jsou „hrubě urážející“. Zároveň poznamenal, že Agrofert
dodržuje zákony. Zahraniční pracovníci mají podle něj stejné podmínky jako Češi a také pracovní smlouvy.
Mluvčí ministerstva zahraničí zase na otázku týkající se udělování pracovních víz poznamenal, že úřad nemá informace o
žádných korupčních případech v této souvislosti. Zároveň uvedl, že program pracovních víz pro Vietnamce je od léta 2018
z „důvodů národní bezpečnosti“ pozastaven. Česko má programy pro řízenou migraci s kvótami na počet pracovníků s
kvalifikací ze zemí mimo EU. Zaměstnávat je tak možné lidi z Ukrajiny, Mongolska, Filipín či Indie. Zástupci firem ale
vyzývají vládu, aby dál zmírnila pravidla pro přijímání cizinců a usilují o navýšení kvót i rozšíření seznamu zemí.
Ke kauze se ve čtvrtek krátce před odletem na summit lídrů V4 vyjádřil i český premiér Andrej Babiš. „Článek začíná, že
jsem populista protimigrantský. Sprosťáren ze strany těchto promigrantských médií, jako Guardian nebo Deutsche Welle,
stále přibývá, protože evidentně v Evropě vadím lidem, když kriticky mluvím o migraci.
Je to vymyšlený článek, samá nepravda,“ řekl Babiš. „Už dnes vnímám, jak některá promigrantská média publikují o mně
nepravdy a lži,“ uzavřel premiér.
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Polské maso nabízely podniky v Praze jako argentinské, steak za tisícovku
Restaurace, které odebíraly v Praze hovězí z problematických polských jatek, je následně vydávaly za argentinské. Ministr
zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) to ve středu řekl na sněmovním zemědělském výboru. Dodal, že pokud by se v
polském hovězím našly zbytky veterinárních léčiv, přijme stát mimořádná veterinární opatření.

„Chci vás ubezpečit, že maso nešlo do žádných low-costových restaurací, byly to luxusní restaurace, speciálně v Praze.
Braly to restaurace, které pak vydávají polské maso za argentinské, aby mohly prodávat za 1000 korun porci,“ řekl
poslancům. Toman nechtěl konkrétní podniky uvádět, jsou však podle něj nazývané asijsky. „A tím nemyslím čínské
restaurace,“ dodal.
Při odpolední tiskové konferenci byl ministr Toman sdílnější a oznámil, že jednou z pražských restaurací, ve které se
objevilo problematické maso, je karlínská restaurace U Moťáka. Tam potravinářská inspekce objevila více než třicet
kilogramů neoznačeného masa. Karlínský podnik zvažuje právní kroky vůči ministerstvu zemědělství, slovy ministra v
souvislosti s problematickým polským hovězím se cítí podle svého jednatele Romana Motovského poškozen.
„Pan ministr neví, co říká. Hovězí, o kterém se mluví, dodává firma Gaube. Nevěděli jsme, že jde o maso z Polska,“ řekl
jednatel restaurace Motovský webu iROZHLAS.cz. Zdůraznil, že maso na základě kontroly veterinářů zlikvidovali, k
zákazníkům se žádné nedostalo. Odmítl také, že by maso z Polska zaměňovali v restauraci za argentinské. „Argentinské
maso bereme úplně od jiné firmy,“ uvedl Motovský. Hovězí maso z Polska používají například do guláše.
Veterináři v polském hovězím mase z problematických jatek, které bylo přivezeno do Prahy, nezjistili zbytky léčiv. Maso
bylo i vzhledově v pořádku. Zatím však nejsou hotové testy na salmonelu, sdělil v ve středu Petr Majer ze Státní veterinární
správy (SVS). Nejspíš tak bylo v pořádku i 56 kilogramů masa, které odebraly právě pražské restaurace, neboť šlo o
stejnou zásilku.
Zatím veterináři od 28. ledna do pondělí odebrali skoro 80 vzorků zásilek polského hovězího. Vyšetřili zatím třetinu, všechny
vzorky byly v pořádku.
Český ministr polské straně nevěří
Ze zhruba 300 kilogramů hovězího masa z problematických polských jatek, které se dostalo do ČR, se 137 kilogramů
prodalo spotřebitelům nebo restauracím. Na polských jatkách se údajně porážely nemocné krávy.
Toman v pátek prohlásil, že nevěří polskému systému veterinární kontroly, protože se informace od něj postupně měnily.
Občany vyzval, aby se polskému hovězímu vyhýbali a dali přednost české produkci. Česko podle něho případně zavede
mimořádná veterinární opatření, kterými by se omezil obchod, aby se polské hovězí maso do ČR nedostávalo, až po
konzultaci s Evropskou komisí. Při případném zákazu by podle Tomana bylo třeba postupovat s ostatními evropskými státy
jednotně, aby se problematické maso z Polska nedostalo do ČR přes jiné unijní země.
Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z
masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Viditelně zkažené části masa se
odřezávaly a vyhazovaly. Jatka už byla uzavřena. Na trh se dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho třetina do zemí EU, napsala
agentura DPA. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují.
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Pražská restaurace chystá žalobu. Zmínil ji Toman v kauze polského masa
Pražská restauraci U Moťáka zvažuje, že podá žalobu na ministerstvo zemědělství, protože její jméno zaznělo v kauze
pochybného masa z polských jatek. Restaurace včera zela prázdnotou.
Ministr zemědělství Miroslav Toman nejdříve včera dopoledne na zemědělském výboru řekl, že hovězí maso z polských
jatek prodávaly luxusní pražské restaurace s asijskými názvy. Steaky za cenu kolem 1000 korun prý přitom vydávaly za
argentinské hovězí. Ministr i Státní veterinární správa na dotaz iDNES.cz jména těchto podniků neprozradily.
Místo toho však na tiskové konferenci ke kauze masa z Polska zaznělo jméno pražské restaurace U Moťáka. V té v
souvislosti s pátráním po rizikovém mase inspekce našla 31 kilogramů různých druhů neoznačeného masa. Není však
prokázáno, že jde maso z polských jatek. Veterináři na místě maso znehodnotili barvou a podniku teď hrozí sankce až 50
milionů korun.
Jednatel restaurace se podle deníku Právo cítí poškozen a v součinnosti s právníkem zvažuje žalobu na ministerstvo.
Pražská restaurace, která se nachází nedaleko metra Florenc, včera v podvečer podle listu zela prázdnotou. V zařízení pro
zhruba šedesát lidí sedělo osm hostů, z nichž polovinu tvořili kamarádi hospodského. „Nikde není napsáno, že je maso z
Polska, a už vůbec ne od té polské firmy a šarže, po které pátrá veterinární správa,“ ukazoval majitel doklady od svého
dodavatele. V prohlášení pro Český rozhlas byl ještě ostřejší. „Pan ministr neví, co říká. Hovězí, o kterém se mluví, dodává
firma Gaube. Nevěděli jsme, že jde o maso z Polska,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.
Podle něj se k zákazníkům žádné toto maso nedostalo. Odmítl také, že by maso z Polska zaměňovali v restauraci za
argentinské. „Argentinské maso bereme úplně od jiné firmy,“ uvedl Moťovský. Hovězí maso z Polska používají například
do guláše. Toman na odpolední tiskové konferenci své prohlášení o luxusních pražských restauracích, které odebíraly
hovězí z problematických polských jatek, označil za „příklad“. A následně na dotaz novinářů zmínil jen restauraci U Moťáka
v pražské Sokolovské ulici. Ta přes oběd nabízí klasické „hotovky“ a stálé menu nevybočuje z průměrných pražských cen.

Veterináři v tiskové zprávě sdělili, že se v této restauraci nejednalo jenom o hovězí maso – zajistili necelých deset kilogramů
neoznačeného vepřového, necelý kilogram kuřecího a krůtího ořezu, kilogram mletého masa, přes dva kilogramy krůty a
dále pak masa označená jako daněk, jelen či losos. Hovězího masa, které bylo neoznačené, našli veterináři 9,56 kilogramu.
Veterináři dále konstatovali, že v průvodních dokladech doprovázejících hovězí maso do několika restaurací v Praze byly
zjištěny nedostatky. „Na dodacích listech byl uveden původ Česká republika, přestože maso bylo originálně balené a na
etiketách byl jasně vyznačen původ Polsko. Státní veterinární správa zjištění dále šetří jako nesprávné značení původu
masa v průvodních dokladech,“ uvedli.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) při kontrolách vytipovaných pražských restaurací nezjistila žádné
pochybení ve vztahu k původu masa, ani nenašla žádné maso neznámého původu, řekl mluvčí Pavel Kopřiva. Kontroly
byly reakcí na podněty související s kauzu polského hovězího z mrtvých či nemocných zvířat. V kontrolách bude inspekce
pokračovat.
SZPI při kontrole restaurací prohlíží veškerou dokumentaci, která se vztahuje k původu masa. „Dokumentace musí být
nejen u restauratéra, ale i u všech předchozích článků řetězu v takovém stavu, aby bylo možné původ masa sledovat až
k chovu,“ uvedl Kopřiva. Vzhledem k závažnosti polského případu bude SZPI pokračovat v intenzivních kontrolách nejen
restaurací v celém Česku, ale bude se pohybovat v celé tržní síti.
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Zákon, který zavřel obchody o některých svátcích, teď může padnout
Odpůrci zákona, který nařídil, aby byly velké obchody uzavřené o několika státních svátcích v průběhu roku, dostali naději,
že opatření, které společně prosadili sociální demokraté, komunisté a lidovci, padne. Hospodářský výbor doporučil zrušení
zákona, když pro byli zástupci ODS, TOP 09, SPD, jeden poslanec Pirátů a také dva poslanci vládního ANO.
Byli to Pavel Juříček a Patrik Nacher, který předložil původně zákon, aby byly ze zákazu prodeje při některých svátcích
vyňaty velkoobchody. Podpořili návrh exministra financí Miroslava Kalouska z TOP 09, který předložila jeho kolegyně
Helena Langšádlová, aby byl zrušen celý zákon, podle nějž musí být velké obchody zavřeny na Nový rok, na Velikonoční
pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, na Štědrý den od 12 hodin i během obou následujících vánočních svátků. „Nejsem
si jista, zda to schválí i Sněmovna jako celek, nedokážu odhadnout, jak bude hlasovat poslanecký klub ANO, to bude
rozhodující,“ řekla iDNES.cz Langšádlová.
„Já osobně budu pro zrušení, ale určitě nebudu přesvědčovat kolegy, jak mají hlasovat oni,“ řekl iDNES.cz Nacher, který
patří stejně jako Juříček v klubu ANO mezi pravicověji orientované poslance. Tomu, že klub ANO je v této věci
rozpolcený, nasvědčuje i to, že tři kolegové Nachera a Juříčka z vládního hnutí se při hlasování o zrušení zákona jako
celku zdrželi a Jiří Bláha byl proti.
„Pro zrušení toho zákona jako celku může být v našem klubu tak deset poslanců, zbytek bude určitě pro vynětí
velkoobchodů, tak jak to bylo původně navrženo. To věřím, že projde, protože by pro to měly být ODS, TOP 09, SPD a
také část Pirátů,“ uvedl Nacher. K tomu, že bude zrušen celý zákon, je sice stále skeptický, ale říká: „Není to úplně
vyloučeno.“
I ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, která je ve vládě za ANO, už řekla, že bude bojovat za to, aby byl
zrušen zákon o regulaci prodejní doby. Loni v lednu už o tom Sněmovna na návrh ODS jednou hlasovala, ale snaha o
zrušení celého zákona o prodejní době tehdy neprošla.
Zcela bez šance je tentokrát iniciativa KSČM a KDU-ČSL, které naopak chtějí rozšířit zákaz prodeje na všechny svátky,
nejen státní, ale i ostatní, jako je třeba Velký pátek nebo 1. květen. Ve Sněmovně nemají dostatečnou sílu.
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Nevěřím, že chybovaly restaurace. Nikdo na mase nepozná, ze které je země, říká
šéfkuchař
„Argentinské od uruguayského či peruánského masa, pokud je jen trochu prorostlé tukem, nepozná nikdo,“ říká přední
český šéfkuchař Radek David. Kauza zkaženého masa, které k nám doputovala z Polska, hýbe českým veřejným prostorem.
Naposled debatu ve středu rozvířil ministr zemědělství Miroslav Toman, když na sněmovním výboru prohlásil že restaurace,
které odebíraly v Praze hovězí z problematických polských jatek, je následně vydávaly za argentinské.
Lidovky.cz: Ministr zemědělství Miroslav Toman prohlásil, že restaurace, které odebíraly v Praze hovězí z
problematických polských jatek, je následně vydávaly za argentinské. Jak to funguje?

Každá restaurace má svoje dodavatele. Každý dodavatel má ve svém portfoliu sortiment masa - různé partie masa a z
různých zemí. Pokud restaurace vytváří jídelní lístek, tak buď chce určitou část například hovězí pupek a nebo chce maso
z určité země - Argentiny, Brazílie, USA, Austrálie či Uruguaye. Někdy jen napíši partii a původ země mění, jelikož se může
stát, že dojde zrovna ta partie z určité země a nahradí se to tedy masem ze země jiné. Když si pak hosté objednávají jídlo,
obsluhující servis je seznámí se zemí původu. Informace se tedy v lístku nemusí objevit.
Lidovky.cz: Je chyba na straně restauratérů, nebo dodavatelů?
Většina masa ze zahraničí chodí po partií tak jak to vidíte v Makru. Zavákuovaná část, kde je napsán název, země původu,
datum porážky, a do kdy je nutné spotřebovat. Takže pokud maso restaurace brala od prověřeného dodavatele a na
faktuře je deklarovaná země původu a i na mase byla správně země původu, tak to není chyba restaurace ale dodavatele.
Pokud restaurace kupovala volně nevákuované maso od řezníka, deklarované že je z Argentiny, tak je to podezřelé. Maso
pluje lodí dost dlouho a proto je zavákuované po partích, aby se ušetřily náklady na dopravu.
Pokud dodavatel dodal maso se správnou etiketou, tak by byl problém ještě dál. Od dodavatele dodavatele. Je potřeba
vědět zdali dodavatel falšoval etikety nebo nefalšoval. Zdali restaurace kupovala maso a věděla odkud je. Ale tomu se mi
nechce moc věřit. Přeci jen je to velké riziko a moji kolegové jsou velký kluci a určitě by takhle neriskovali.
Lidovky.cz: Lze poznat odkud maso, které kupujete od dodavatelů, pochází?
Nelze. Poznáte partii. Třeba u pupku poznáte - namibijské hovězí je menší než australské. Ale pokud dáte na stůl 10
různých svíčkových a každá bude z jiného státu, tak to nepoznáte a budete pouze hádat.
Lidovky.cz: Ministr Toman ještě poznamenal, že šlo především o pražské luxusní restaurace, které polské
maso vydávaly za argentinské, aby mohly prodávat za 1000 korun porci... Není to vzhledem k tomu, co jste
řekl přehnané?
Tisíc korun za porci masa je opravdu přehnané. To už je cena za Wagyu hovězí maso ( nejdražší maso na světě, pozn.red.).
Lidovky.cz: Které restaurace tím podle vás poškodil?
Mnoho restaurací. Třeba prvních 30 nejlepších restaurací v Praze. Je škoda, že neřekl, které restaurace to byly. V tu chvíli
by restaurace zveřejnily od jakého dodavatele kupují maso. A tím by samozřejmě pomohly mnoha lidem. Jak šéfkuchařům,
kteří by od dodavatele přestali brát, protože by tím ztratily kredit. Tak i lidem, jelikož dodavatel mohl být řeznický obchod,
který dodává i do restaurací.
Lidovky.cz: Co si myslíte o potravinách, které z Polska pochází?
Jsem patriot. Pokud vím že dokážeme vypěstovat nebo vyprodukovat stejný produkt, tak proč ho kupovat ze zahraničí?
Letos jsem viděl v sadech jablka, které nikdo nesbíral. Ptal jsem se proč? Pak jsem viděl v televizi reportáž, ve které český
pěstitel říkal: „Drahá pracovní síla a levná polská jablka, které se sem vozí, jelikož tam dostávají štědré dotace. S každou
takovou aférou se o problému mluví víc a lidé se snaží kontrolovat zemi původu. Já sám se snažím eliminovat potraviny z
Polska.
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Jde hlavně o konkurenční boj, kontroly masa nejsou nutné, říká k hovězí kauze expert
Veterináři hlídkují na hranicích s Polskem a zastavují kamiony, inspektoři procházejí restaurace a hledají hovězí bez
dokladů. Kauza podezřelého masa nelegálně vyrobeného na polských jatkách bez veterinárního dohledu zaktivizovala
české dozorové orgány v nebývalé míře. Ministr zemědělství Miroslav Toman dokonce vyzval veřejnost, aby nekupovala
polské hovězí. Podle agrárního analytika Petra Havla jsou mnohé z těchto kroků nepřiměřené a stojí za nimi především
konkurenční boj.
Aktuální kauza polského masa vyrobeného bez kontroly veterinářů z nemocných zvířat se velmi podobá
několik let staré kauze použití technické soli v uzeninách. Problémy se tak opakují. Jak podle vás funguje
polská veterinární správa v porovnání s tou českou? Jsou zde zásadní rozdíly, co se týče dohledu úřadů na
výrobu potravin?
V Polsku je umožněn veterinární dozor na jatkách i soukromým veterinářům, to je jediný oficiální rozdíl, který mě napadá.
Zásadní rozdíly by být neměly, obě země jsou členy EU a platí pro ně stejná základní veterinární legislativa, Česko má
ovšem ještě nad rámec EU další kontrolní mechanismy, například povinnost prvních příjemců zboží dovezeného ze zahraničí
hlásit to kontrolním orgánům. To v Polsku není, ale EU legislativa to nevyžaduje.
Je podle vás možné, že k podobným utajeným porážkám dochází i v Česku, nebo český systém toto
vylučuje?
Český systém to teoreticky vylučuje, lidský faktor ale nelze vyloučit nikdy.
Setkal jste se v minulosti s porušováním zákona a předpisů u českých zpracovatelů masa?
Pokud vím, jednotlivé případy existují, netýkají se ale uvolnění masa do oběhu bez veterinárního osvědčení, jak k tomu
došlo v Polsku.

Jak se liší polský masný průmysl od toho tuzemského? Polští novináři například upozorňují, že tamní trh je
velmi rozdrobený na tisíce malých závodů a kontrola je tam mnohem obtížnější než u nás.
V tom mají pravdu, a také proto je pravděpodobnost četnosti nějakých pochybení vyšší.
V souvislosti s kauzou technické soli se hovořilo o snaze polských úřadů zamést věc pod koberec a
neinformovat dostatečně okolní země. Domníváte se, že současné kroky a varování jsou dostatečné?
To se netýká jen Polska, vzpomeňme třeba na kauzu fipronil (skandál s toxickým insekticidem fipronilem zasáhl v létě

2017 prakticky všechny členské země EU, v nichž se dohromady objevily desítky milionů kontaminovaných vajec - pozn.
red.). Snahy pokud možno různá pochybení utajit jsou dle mne největším problémem, protože nabourávají důvěru
spotřebitele v kontrolní systémy.
V minulosti existovala síť takzvaných "nucených výseků", mezi lidmi bylo toto levnější maso oblíbené. O co
vlastně šlo, nebylo to de facto také maso z nemocných zvířat?
K nucené porážce nemusí docházet jen při nemocech zvířat, ale třeba proto, že jsou nějak zraněna, což nemá na kvalitu
masa vliv. Jde o minulost a to už nikdo nezjistí, ale dovedu si představit, že výsekové maso nebylo tehdy vždy naprosto
v pořádku. Předpokládám ale, že bylo alespoň zdravotně nezávadné, protože veterinární dozor byl už tehdy v ČSSR
poměrně vyspělý.
Česko aktuálně reaguje kontrolami dovozu veškerého hovězího masa z Polska. Považujete tento krok za
přiměřený?
Nepovažuji, zejména proto, že nic takového nedoporučila ani EU a ještě neskončil audit inspektorů EU. Jsme na jednotném
trhu, všechny země, zvláště v případě, že se problém týká více zemí, by měly postupovat stejně.
Konkurence mezi výrobci masa v Polsku a dalších zemích je evidentně velká. Není podle vás současná kauza
rozdmýchávána právě konkurenčním bojem?
Samozřejmě že jde o konkurenční boj, a to jak mezi zeměmi, například Českem a Polskem, tak ale i mezi chovateli a
jatkami na vnitřním trhu Polska. Pochybení jedné strany, pokud je zveřejněno, konkurenci samozřejmě vyhovuje, vyhovuje
ale také odpůrcům chovů zvířat a konzumace výrobků živočišného původu.
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Poškodil nás, říká šéf hospody, kde podle Tomana měli podezřelé hovězí. Důkazy chybí
Veterináři objevili při kontrole v pražské restauraci U Moťáka celkem 31 kilogramů masa nejasného původu. Na včerejší
tiskové konferenci k prošetřování dovozu polského hovězího z nemocných krav do Česka to oznámil ministr zemědělství
Miroslav Toman. Ten předtím navíc přišel s tvrzením, že některé restaurace v Praze vydávaly polské maso za maso z
Argentiny. Majitel restaurace U Moťáka Roman Moťovský vnímá ministrova slova jako poškozování a tvrdí, že pochybnou
šarži hovězího z Polska v restauraci kontroloři vůbec nenalezli. Argentinské maso pak podle svých slov odebírá výhradně
od spolehlivého dodavatele.
"My vaříme z dobrých surovin a chutně a tohle je velké poškození mojí osoby a mých zaměstnanců mojí firmy," uvedl
Moťovský ve svém prohlášení. Moťovský podle svých slov může doložit, že veterináři, kteří v restauraci pátrali po šarži
problematického masa z Polska, žádné takové nenašli. Co ale veterináři v restauraci U Moťáka objevili, bylo neoznačené
či nedostatečně označené maso. Jeho původ tak nelze doložit. Hovězího přitom bylo necelých deset kilogramů.
Zcela neoznačeno bylo podle upřesnění Státní veterinární správy také 9,5 kilogramu vepřového, 0,8 kilogramu kuřecího a
krůtího ořezu, dále 2,15 kilogramu krůtího a kilo mletého masa. "Částečně označené - název a druh, ale další povinné
údaje chyběly - bylo maso daňčí - a to 2,9 kg, jelení 4,3 kg a také 1,4 kg filetu z lososa," doplnil pro Aktuálně.cz Petr Majer
z tiskového oddělení Státní veterinární správy.
Nedostatečně označené maso se muselo zlikvidovat a za porušení zákona o potravinách teď restauraci hrozí pokuta ve
výši až 50 milionů korun. Státní veterinární správa zároveň v případě dvou restaurací, které zatím nejmenovala, šetří
nesprávné značení původu masa v průvodních dokladech. Toman ve svém prohlášení včera uvedl, že právě restaurace U
Moťáka měla v prvotní dokumentaci u hovězího uvedený původ Česká republika, ale originálně balené maso mělo
vyznačeno původ polský. "Hovězí maso, které jsem bral od firmy Gaube, a na jehož základě přišla včera Státní veterinární
správa, má v původu býk - Česká republika. Já ani nevím, že to bylo z Polska," reaguje na ministrova slova Moťovský.
Tisíc korun za porci?
Ministr Toman již dříve zmínil, že některé luxusní pražské restaurace vydávaly hovězí maso problematického polského
původu za argentinské a účtovaly si za ně tisícikorunu za porci.
"Chci vás ubezpečit, že to nešlo do žádných low-costových restaurací, byly to luxusní restaurace, speciálně v Praze. Braly
to restaurace, které pak vydávají polské maso za argentinské, aby mohly prodávat za tisíc korun porci," řekl poslancům.
Toman nechtěl konkrétní podniky uvádět, jsou však podle něj nazývané asijsky. "A tím nemyslím čínské restaurace," dodal.
Nicméně později své tvrzení zmírnil a zaměňování polského masa za argentinské pražskými restauracemi označil za pouhý
příklad.

I proti tomu se ale Moťovský ohradil. Na dodávku argentinského masa má podle svých slov spolehlivého dodavatele. "Je
to vážená firma, neskutečně hygienicky hlídaná. A od jiné firmy to beru," dodal majitel podniku U Moťáka s tím, že maso
za tisíc korun ani v nabídce nemá. Hovězí maso z Polska používá restaurace například do guláše.
Moťovský nyní zvažuje právní kroky proti ministerstvu zemědělství. "Cítíme se poškozeni. Už jsem mluvil se svým
právníkem a zvažujeme okamžité právní kroky," dodal majitel.
Inspekce zatím chyby nenašla
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která také řeší podněty související s kauzou polského hovězího, zatím při
kontrolách vytipovaných pražských restaurací nezjistila žádné pochybení ve vztahu k původu masa, ani nenašla žádné
maso neznámého původu, řekl dnes mluvčí Pavel Kopřiva. V kontrolách bude nicméně inspekce pokračovat.
Inspekce při kontrole restaurací prohlíží veškerou dokumentaci, která se vztahuje k původu masa. "Dokumentace musí být
nejen u restauratéra, ale i u všech předchozích článků řetězu v takovém stavu, aby bylo možné původ masa sledovat až
k chovu," uvedl Kopřiva. Vzhledem k závažnosti polského případu bude SZPI pokračovat v intenzivních kontrolách nejen
restaurací v celém Česku, ale bude se pohybovat v celé tržní síti.
SZPI s veterináři úzce spolupracuje, do některých restaurací chodí na kontrolu společně, do některých s časovým
odstupem. "Každý máme jiné kompetence. Veterináře zajímá zjednodušeně syrové maso, nás zajímá ve chvíli, kdy se z
něj stává potravina. Pokud máme nějaké podezření, které z hlediska naší kompetence nemůžeme kontrolovat, voláme
kolegy z veterinární správy a opačně," vysvětlil Kopřiva.
Zda byla SZPI na kontrole v restauraci U Moťáka, Kopřiva nesdělil. "Jména restaurací, kde kontrola dopadne dobře,
neuvádíme. Pokud nějaké pochybení najdeme, výsledky okamžitě zveřejňujeme na webu Potraviny na pranýři," řekl
Kopřiva.
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Vývar z pesticidů. I bio ovocné čaje pro děti mohou být rizikem, zjistil dTest
Lidé, kteří se v rámci svého pitného režimu nevyhýbají ani takzvaným ovocným čajům, by se měli mít na pozoru. Jak totiž
zjistila spotřebitelská organizace dTest, téměř polovina ovocných čajů obsahuje pesticidy v množství větším než malém.
Výjimkou nejsou ani směsi určené nejmenším dětem.
Časopis dTest si posvítil na čaje s příchutí lesních plodů, které jsou běžně k dostání v českých obchodech. Do laboratoře
poslal 22 výrobků. Plísně ani mykotoxiny se v nich sice nenašly, zato na pesticidy byly čaje bohaté. Pesticidy se používají
v zemědělství v boji proti škůdcům a mohou se dostat do potravinářských výrobků. Kvůli jejich toxicitě pro ně existují
v mnoha potravinách legislativní limity, v případě čaje pak platí omezení u dětských a bio produktů.
Deset provinilců a bio, co není bio
Nepřípustné množství pesticidů obsahoval čaj Malé čarodějnice od firmy VeltaTea, Dětský bio čaj lesní plody a Krtečkův
čaj. Ty jsou přitom určeny i miminkům od šestého, resp. devátého měsíce věku. „Kvůli těmto prohřeškům jsme podali
podnět k prošetření situace Státní zemědělské a potravinářské inspekci,“ uvedla šéfredaktorka dTestu Hana Hoffmannová.
Problém s mnohačetnými nálezy pesticidů mělo dalších sedm ovocných čajů, a to Jemča Lesní plody, Penny/Tea Party,
BioGena, Zlatý šálek Lesní směs, Mokate Minutka, Grešík Lesní plody a Loyd Lesní plody. Z testu si odnesly nedostatečnou
známku, protože nahromaděné chemické látky způsobovat nevyzpytatelný koktejlový efekt.
Bezproblémové nejsou ani samotné obaly ovocných čajů. „Mezi testovanými výrobky se objevil čaj BioGena Lesní plody,
který evokuje bio kvalitu, ale nemá biocertifikaci,“ upozornila Hoffmannová s tím, že i v tomto případě časopis dal podnět
inspekci.
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Potravinářská inspekce v pražských restauracích žádné závady nenašla
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) při kontrolách vytipovaných pražských restaurací nezjistila žádné
pochybení ve vztahu k původu masa, ani nenašla žádné maso neznámého původu, řekl mluvčí Pavel Kopřiva. Kontroly
byly reakcí na podněty související s kauzu polského hovězího z mrtvých či nemocných zvířat a inspekce v nich bude bude
pokračovat.
SZPI při kontrole restaurací prohlíží veškerou dokumentaci, která se vztahuje k původu masa. "Dokumentace musí být
nejen u restauratéra, ale i u všech předchozích článků řetězu v takovém stavu, aby bylo možné původ masa sledovat až
k chovu," uvedl Kopřiva. Vzhledem k závažnosti polského případu bude SZPI pokračovat v intenzivních kontrolách nejen
restaurací v celém Česku, ale bude se pohybovat v celé tržní síti. O hovězím z problematických polských jatek, které

pražské restaurace vydávaly za argentinské, informoval včera ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) na
sněmovním zemědělském výboru.
Opíral se přitom o poznatky Státní veterinární správy. Podle ní byly zjištěny nedostatky v průvodních dokladech
doprovázejících hovězí maso do pražských restaurací. Na dodacích listech byl uveden původ Česká republika, přestože
maso bylo originálně balené a na etiketách byl jasně vyznačen původ Polsko.
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Špatně jste mě pochopili, hájí Toman svá slova o závadném mase v restauracích
Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) tvrdí, že jeho středeční slova o polském mase v pražských restauracích byla
špatně pochopena. Ministr ve středu hovořil o tom, že některé restaurace vydávají polské hovězí maso za argentinské,
a tajemně přitom naznačoval, že mají asijská jména. Tato podezření je ministr povinen vyšetřit, uvedl ve čtvrtek mluvčí
ministerstva Vojtěch Bílý.
„Domnívám se, že má slova byla pochopena nesprávně,” uvedl Toman ve čtvrtek. „Mým jediným cílem je účinná ochrana
českých spotřebitelů. Chci veřejnost ujistit, že nadále probíhají intenzivní kontroly, a v případě prokázání jakýchkoliv
pochybení o nich budeme neprodleně informovat,“ dodal Toman.
Ten ve středu nejprve vypustil kusou informaci, že polské maso je nabízeno coby argentinské v některých luxusnějších
pražských restauracích s asijskými názvy, přičemž nejde o čínské restaurace. Konkrétnější ale nebyl. O pár hodin později
pak zveřejnil jméno konkrétního podniku, ve kterém Státní veterinární správa (SVS) našla nesrovnalosti, není však vůbec
jisté, zda souvisí se současnou aférou kolem dovozu hovězího masa z jatek v Polsku, odkud se mělo distribuovat i maso
z uhynulých a nemocných zvířat.
„V této souvislosti ministr Toman uvedl, že jako argentinské maso mohlo být nabízeno maso z jiné země. Veškerá podezření
je ministr povinen prošetřit, což také učinil pověřením dozorových orgánů ke kontrole v těchto podnicích,” doplnil Bílý
s tím, že Toman podezření oznámil poslancům Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny.
Polské maso vydávají za argentinské, tvrdil Toman
Ministr přitom ve středu výslovně uvedl, že klamání spotřebitele se v Praze dopouštějí luxusní restaurace s asijskými jmény,
které si za porci hovězího účtují více než 1000 korun za kus. Podle nového vyjádření však má Státní veterinární správa
(SVS) pouze podezření, jež dosud nebylo potvrzeno.
Později ministr ukázal prstem na restauraci U Moťáka. „Kontroly našly zatím jednu restauraci, kde bylo zabaveno 31
kilogramů masa neznámého původu. Podle mých informací je to restaurace U Moťáka v Praze,” prohlásil ministr s tím, že
podniku hrozí pokuta až 50 milionů. „Tuto informaci ministr neprodleně oznámil na tiskové konferenci i se jménem
restaurace, protože jde o závažné pochybení,” uvedl Bílý už bez uvedení názvu provozovny s tím, že další informace
k tomuto nálezu následně zveřejnila SVS.

Nesrovnalosti i jinde, ale už beze jména
Ta informovala o nálezu neoznačeného masa různých druhů, tedy nejen hovězího, s tím, že na nedostatek v dokumentech
v provozovně se přišlo během kontrol vyvolaných polskou kauzou. „Další nesrovnalosti byly zjištěny v několika jiných
pražských restauracích. Na dodacích listech byl uveden původ Česká republika, přestože maso v originálním balení mělo
na etiketách jasně vyznačený původ, a to Polsko,” uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Žádné
konkrétní podniky však veterináři dále neuvedli.
Restaurace U Moťáka tvrdí, že její pochybení se netýká závadného polského masa. Tomanovými výroky se cítí poškozena
a zvažuje vůči ministerstvu podniknutí právních kroků. [celá zpráva]
Potravinářská inspekce nic nenašla
Podle ministerstva zemědělství nadále probíhají zesílené kontroly SVS na silnicích, i v restauracích, obchodech a místech
dodávek masa. Zesílené kontroly v restauracích a obchodech provádí také Státní zemědělská a potravinářská inspekce
(SZPI). Zaměřuje se při nich i na klamání spotřebitelů uváděním jiné země původu. Ve čtvrtek inspektoři uvedli, že při
kontrolách vytipovaných pražských restaurací nezjistili žádné pochybení ve vztahu k původu masa. [celá zpráva]
Ministerstvo informaci SZPI potvrdilo.
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Inspekce v restauracích v Praze problémy s původem masa nezjistila
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) při kontrolách vytipovaných pražských restaurací nezjistila žádné
pochybení ve vztahu k původu masa ani nenašla žádné maso neznámého původu. Uvedl to ve čtvrtek mluvčí Pavel Kopřiva.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) přitom ve středu naznačoval, že některé pražské podniky tajně prodávaly maso
z Polska, kterým v současnosti hýbe aféra se závadným hovězím.
Kontroly byly reakcí na podněty související s kauzou polského hovězího z uhynulých či nemocných zvířat. V kontrolách
bude inspekce pokračovat. SZPI při kontrole restaurací prohlíží veškerou dokumentaci, která se vztahuje k původu masa.
„Dokumentace musí být nejen u restauratéra, ale i u všech předchozích článků řetězu v takovém stavu, aby bylo možné
původ masa sledovat až k chovu,“ uvedl Kopřiva. Vzhledem k závažnosti polského případu bude SZPI pokračovat
v intenzivních kontrolách nejen restaurací v celém Česku, ale bude se pohybovat v celé tržní síti.
Stanovisko ministra zemědělství Tomana Novinky zjišťují.
Restaurace U Moťáka zvažuje právní kroky
Toman ve středu tvrdil, že pražské restaurace s asijskými jmény prodávají polské hovězí jako argentinské a účtují si více
než 1000 korun za porci. Později ukázal prstem na restauraci U Moťáka, která proti ministerstvu zvažuje právní kroky.
[celá zpráva]
„Kontroly našly zatím jednu restauraci, kde bylo zabaveno 31 kilogramů masa neznámého původu. Podle mých informací
je to restaurace U Moťáka v Praze,“ řekl ve středu odpoledne Toman. To ale nemusí znamenat, že se z tohoto masa
v restauraci vařilo. Podle ministra bylo deklarováno jako české. Podnik v souvislosti s kauzou jmenovala také Státní
veterinární správa, která také podniká kontroly.
Z celkového množství zhruba 300 kilogramů hovězího masa z problematických polských jatek, které se dostalo do ČR, se
137 kilogramů prodalo spotřebitelům nebo restauracím. Na polských jatkách se údajně porážely i nemocné krávy. [celá
zpráva]
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Polsko hledá cestu z masné krize
Těžké časy zažívá polský masný průmysl, který s neuvěřitelnou lehkostí dodal na trhy doma i ve čtrnácti zemích Evropské
unie maso pocházející z nemocných, ale i uhynulých krav. Polský ministr zemědělství a výživy Jan Adamowski se snaží
situaci uklidnit tím, že jde o výjimečný případ, který se už nebude opakovat.
Ministr slíbil také urychlené obnovení důvěry v polské potraviny a hovězí maso, to ale nemusí být jednoduché. Polské úřady
zatím přiznaly, že do oběhu se dostalo nejméně 9,5 tuny podezřelého masa, mnozí jsou ale přesvědčeni, že problém je
mnohem hlubší.
V centru skandálu nyní stojí hlavně jatka v Mazovském vojvodství, kde šokující praktiky zaznamenal redaktor televize
TVN24 skrytou kamerou. Samotná stanice však upozorňuje, že na zpracování závadného masa se v Polsku specializuje
mnohem větší množství jatek. Svědčí o tom ostatně fakt, že i po vypuknutí aféry, která v Evropě vyvolala poplach, jsou
v polském regionálním tisku stále k vidění inzeráty týkající se prodeje a nákupu nemocného hovězího dobytka.
„Tak jako v jiných potravinářských oblastech, i v tomto případě máme za to, že bouřka ohledně závadného masa se
zakrátko přežene a byznys s ním pokvete dál,“ upozornila televize s tím, že má seznam jatek na území celého Polska, která
na tomto podlém obchodě bohatě vydělávají. Vidina zisku je zkrátka příliš lákavá – jatka, která za pár zlotých nakoupí
nemocný dobytek a získané maso obratem prodají jako nezávadné, vydělají až osminásobek oproti běžnému postupu.
Jak je to vůbec možné?
Polská i zahraniční média se nyní ptají, jak se v dnešní době něco takového vůbec mohlo stát. Odpověď je žalostně
jednoduchá. Polská veterinární služba, která spadá pod ministerstvo zemědělství, selhala na celé čáře. „Jak jinak můžeme
vysvětlit, že na masu pocházejícím z nemocných a mrtvých krav byla známka o jeho nezávadnosti. Na jatkách v Ostrově
Mazovském je tam neoprávněně dávali samotní pracovníci, kteří závadné maso zpracovávali,“ upozornila TVN24.
Během nočních směn, kdy byly poráženy bezvládné krávy a jejich maso bylo zpracováváno společně s už uhynulými, nebyl
ani veterinář nikdy přítomen. Ten přicházel až ráno, vyplnil dokumenty o nezávadnosti masa bez toho, aby ho vůbec viděl,
a to pak putovalo na pulty v Polsku i v evropských zemích.
„Neexistuje tu čest, slušnost ani morálka, i když špatné maso může nakazit nic netušící spotřebitele. Je tu jen honba za
velkými penězi. V Polsku o tomto organizovaném zločinu věděla, a dokonce dost dlouho, řada lidí. Včetně těch, kteří dnes
tvrdí, že se všechno musí urychleně vyšetřit. Zatím se ale nestalo nic, nebo jen žalostně málo,“ míní novináři z TVN24.
I ministr má máslo na hlavě
Ministr Adamowski podle reportérů také dobře věděl, že v zemi probíhá nelegální obchod se závadným masem, ale zavíral
před tímto problémem oči. Až když vše prasklo a začaly se množit nepříjemné protesty jeho roztrpčených kolegů v zemích
EU, problém přiznal, byť jen částečně s tím, že jde o ojedinělý případ.
Zároveň přitom jedním dechem dodal, že neví, jaký měli novináři při odhalování skandálu úmysl a zda jim skutečně šlo
o blaho Polska.

„Ne ministerstvo, veterináři ani policie, ale redaktoři TVN24 odhalili tento neuvěřitelný skandál a bohužel ne jediný
v posledních letech v Polsku. Ministr namísto toho, aby jim poděkoval a podal demisi, zpochybňuje jejich úmysly,“ napsal
týdeník Polityka.
„Ať nás nikdo neujišťuje, že systém bezpečnosti potravin funguje v Polsku správně, neboť je zjevné, že to není pravda
a že už dávno nastal čas na jeho zásadní změnu,“ dodal.
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Polská kráva místo argentinského steaku
PRAHA Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) nabízely některé luxusní podniky v Praze maso z
problémových polských jatek. „Braly to restaurace, které pak vydávají polské maso za argentinské, aby mohly prodávat
za tisíc korun porci,“ řekl včera ve Sněmovně ministr Toman v souvislosti se skandálem na polských jatkách, kde byly
poráženy nemocné krávy.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce potvrdila, že v restauracích mohlo dojít ke klamání zákazníků. „V těchto
podnicích probíhá kontrola,“ řekl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Při kontrolách masa hlásí „zásah“ i Státní veterinární
správa. V pražské karlínské hospodě U Moťáka veterináři objevili 31 kilogramů masa, u něhož nebylo možné dohledat
původ a datum zamrazení.
Za porušení zákona o potravinách hrozí vysoké pokuty. Toman konkrétní restaurace, které vydávají problémové polské
hovězí za argentinské, nejmenoval. V dotčených podnicích podle něj probíhají příslušné kontroly. „Prioritní je ochrana
spotřebitele a nelze mít žádné pochybnosti, zda není porušován zákon. V případě jakéhokoli pochybení to samozřejmě
zveřejníme,“ řekl ministr. Podobně zdrženlivá je i Státní zemědělská a potravinářská inspekce. „Konkrétní restaurace
jmenovat nebudeme, dokud nebude prokázáno porušení právních předpisů,“ uvádí Pavel Kopřiva.
Problém se podle něj týká „jednotek provozoven“, kterým v případě prokázání pochybení hrozí „sankce v řádu desítek až
stovek tisíc korun v závislosti na rozsahu porušení právního předpisu“. Kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce
(SZPI) probíhají tak, že inspektoři nejdřív prověří, jakým způsobem restaurace nabízejí své pokrmy a jak o nich informují.
„Tato fáze probíhá inkognito, ke ztotožnění inspektorů dojde až při kontrole dokladů,“ vysvětluje Kopřiva. Pokud je u
masného výrobku deklarováno, že pochází z nějaké země, musí mít k tomu příslušnou dokumentaci.
„Každý provozovatel potravinářského podniku je vázán dodržováním takzvané dosledovatelnosti. Za předpokladu dodržení
právních předpisů je hovězí maso na území Evropské unie dohledatelné až k farmě, ze které pochází,“ říká Kopřiva.
Nedostatky v dokladech doprovázejících hovězí maso do několika restaurací v Praze zjistila i Státní veterinární správa
(SVS). „Na dodacích listech byl uveden původ Česká republika, přestože maso bylo originálně balené a na etiketách byl
jasně vyznačen původ Polsko,“ uvedli veterináři.
Z celkových 300 kilogramů problémového polského masa, které skončilo v ČR, zajistila SVS 56 kilogramů, které podrobila
testům. „Dosavadní kontroly SVS nezjistily, že by bylo ohroženo zdraví konzumentů nebo že by maso bylo jakkoliv
zdravotně závadné,“ tvrdí Petr Majer ze SVS. Zbývající množství bylo podle něj distribuováno ke spotřebitelům a v době
oznámení bylo zkonzumováno.
Během kontrol veterináři objevili i neoznačené maso ve zmíněné pražské restauraci U Moťáka. Provozovnu jmenoval
během tiskové konference k polskému masu i ministr Toman. Jednatel restaurace Roman Moťovský zdůraznil, že maso na
základě kontroly veterinářů zlikvidovali a k zákazníkům se žádné nedostalo. Odmítl také, že by maso z Polska zaměňovali
v restauraci za argentinské. „Cítíme se poškozeni. Už jsem mluvil se svým právníkem a zvažujeme okamžité právní kroky,“
dodal Moťovský.
Kauzu problémového hovězího masa z Polska odstartovala reportáž tamní televize TVN24. Ta odhalila jatka, kde se porážel
nemocný dobytek, přičemž viditelně zkažené části masa řezníci pouze odřezávali a vyhazovali. Podle polského tisku aféra
není jednorázovým selháním, ale svědčí o nedostatečném systému veterinárních kontrol v zemi.
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Argentinské steaky byly z Polska
Maso z problematických jatek nabízely restaurace jako argentinské hovězí, tvrdí ministr
PRAHA Pražské restaurace prodávaly hovězí maso, které pocházelo z pochybných polských jatek, jako hovězí z Argentiny.
S tímto tvrzením včera vystoupil na schůzi zemědělského výboru ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). „Chci vás
ubezpečit, že to nešlo do žádných low-costových restaurací, byly to luxusní restaurace, speciálně v Praze. Braly to
restaurace, které pak vydávají polské maso za argentinské, aby mohly prodávat za 1000 korun porci,“ sdělil ministr.

O které pražské podniky se konkrétně jednalo, upřesnit odmítl. Uvedl pouze, že provozovny měly asijská jména. „A tím
nemyslím čínské restaurace,“ dodal. Během středy už spojené kontroly Státní veterinární správy (SVS) a Státní zemědělské
a potravinářské inspekce (SZPI) narazily v šesti kontrolovaných provozovnách na první podezřelý případ spojený s kauzou
problematických polských jatek.
V restauraci U Moťáka v pražském Karlíně, kterou později zmínil i Toman, inspektoři nalezli 31 kilogramů různých druhů
masa včetně deseti kilogramů hovězího. U celé várky nebylo možné prokázat její původ ani datum zamražení. Kontrolu
potvrdil LN i personál provozovny, detaily k jejím výsledkům už ale poskytnout odmítl. Podle tiskového mluvčího SVS Petra
Vorlíčka inspektoři maso znehodnotili barvou a následně ho zlikvidovali. Nyní podniku hrozí pokutou až 50 milionů korun.
Zástupci restaurace U Moťáka zvažují, že proti ministerstvu zemědělství podniknou právní kroky. Cítí se poškozeni výroky
ministra, který dal jejich provozovnu údajně do přímé souvislosti s vadným masem. „Pan ministr neví, co říká,“ uvedl
jednatel podniku Roman Motovský.
„Hovězí nám dodává firma Gaube. Nevěděli jsme, že jde o maso z Polska,“ řekl serveru iROZHLAS.cz jednatel restaurace
U Moťáka v pražské Sokolovské ulici Roman Motovský. Zdůraznil, že maso na základě kontroly veterinářů zlikvidovali, k
zákazníkům se nedostalo. Odmítl také, že by maso z Polska zaměňovali v restauraci za argentinské: „Argentinské maso
bereme úplně od jiné firmy.“
Podle Petra Majera z tiskového oddělení veterinární správy však s určitostí nelze říci, zda se u nalezených deseti kilogramů
hovězího jednalo o maso z nebezpečné šarže podezřelých jatek či zda vůbec dorazilo z Polska. Inspektoři ani nemají
důkazy, že by se restaurace snažily maso prodávat jako produkt jiného původu, jak naznačoval ministr Toman svými slovy
o polském mase vydávaném za argentinské. „Maso z problémové polské šarže jsme v žádné kontrolované provozovně
nenašli, jelikož už bylo zpracováno,“ řekl Majer. S velkou pravděpodobností se tak dostalo i na talíře strávníků.
Podle mluvčího Státní veterinární správy Petra Vorlíčka odhalila inspekce pochybení i v několika dalších pražských
podnicích. „Na dodacích listech byl uveden původ Česká republika, přestože maso bylo originálně baleno a na etiketách
jasně vyznačen původ Polsko,“ uvedl Vorlíček s tím, že inspekce hodlá tyto případy dále posuzovat jako „nesprávné značení
původu masa v průvodních dokladech“. Toto maso mohou provozovatelé restaurací dále zpracovat.
Jména dalších kontrolovaných provozoven příslušné úřady uvést odmítly s tím, že jen v případě restaurace U Moťáka došlo
k prokazatelnému a vážnému přestupku. Jména jakéhokoli podniku by veterinární správa mohla zveřejnit až ve chvíli, kdy
by se prokázalo pochybení na straně provozovatele.
Předseda sněmovního zemědělského výboru Jaroslav Faltýnek LN řekl, že na jména konkrétních provozoven se na schůzi
členové výboru ministra Tomana neptali. „Věříme české veterině, žádný problém s českým masem nikdy nebyl. Ale
nevyvolávejme paniku. Jsem přesvědčený o tom, že dovezené maso je v pořádku,“ uvedl Faltýnek.
Vzorky z „pražské várky“ polské dodávky veterináři otestovali už v úterý, maso ale neobsahovalo zbytky léčiv a v pořádku
bylo i vzhledově. Od 31. ledna odebrali už celkem osmdesát vzorků ze zásilek hovězího, které z Polska mířilo do Česka;
prozatím zkontrolovaná třetina vzorků byla bez závad. Celkově se do české distribuce měly dostat zhruba tři metráky
hovězího z problematických polských jatek, kde poráželi nemocné krávy; 137 kilogramů se mělo dostat až do obchodů a
restaurací.
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Tesco či Lidl. Část řetězců odebírá hovězí z Polska, je prý kvalitní
PRAHA Část obchodních řetězců odebírá hovězí maso z Polska. Ubezpečují však, že není z problematických jatek nebo z
Mazovské oblasti. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) v minulém týdnu vyzval, aby lidé dávali přednost českému
masu.
Penny Market, Globus a Billa nebo Rohlík.cz uvedly, že mají hovězí maso pouze z českých chovů. Firma Ahold, která
provozuje řetězec Albert, pak sdělila, že nyní žádné maso polského původu nedováží. Kaufland, Tesco, Lidl to netvrdí,
podle nich je však maso kontrolované a je dbáno o jeho kvalitu. „Maso pro naše prodejny odebíráme z kapacitních důvodů
od českých i zahraničních dodavatelů,“ uvedla za Lidl Zuzana Holá. Podle ní řetězec odebírá od polských výrobců pouze
tatarský biftek a některé uzeniny. „Ve všech případech se však jedná o velké dodavatele s vlastními jatky či prověřenými
dodavateli surovin. Aktuální kauza se jich netýká,“ dodala.
Mluvčí Kauflandu Renata Maierl uvedla, že žádný z dodavatelů řetězce nepochází z problematické Mazovské oblasti. „Naše
společnost odebírá maso pouze od prověřených dodavatelů,“ řekla. Mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček uvedl, že
polská jatka, kde se zjistily problémy, nedodávají do řetězce Tesco žádné čerstvé produkty. „Provádíme kompletní kontrolu
všech produktů prodávaných v našich obchodech, které obsahují maso z Polska a nenalezli jsme žádné hovězí, které by
pocházelo z dotčených jatek,“ sdělil.

Řezníci v Globusu si býky bourají sami
Například řezníci v Globusu si mladé býky bourají sami. „Maso prodávané na váhu je také dokonale evidováno a informace
o původu jsou zákazníkům na všech řeznických pultech k dispozici. Suroviny pro uzenářské výrobky pochází také z českého
masa, které si sami bouráme, proto i tady garantujeme zákazníkům stoprocentní kvalitu,“ uvedla mluvčí Rita Gabrielová.
Ahold se od kauzy distancoval. „Můžeme s plnou odpovědností garantovat, že tato kauza s námi nemá nic společného. U
veškerého zboží, které v našich obchodech nabízíme, vyžadujeme ty nejvyšší standardy kvality. Od dotčených dodavatelů
jsme nikdy žádné maso neodebírali. V současné době nedovážíme žádné hovězí maso polského původu,“ řekl za Ahold Jiří
Mareček.
Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z
masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Jatka už byla uzavřena. Polské
úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují. Do Česka se dostalo zhruba 300 kilogramů hovězího, ke spotřebitelům
nebo do restaurací se dostalo 137 kilogramů.
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Část obchodních řetězců odebírá hovězí z Polska
Část obchodních řetězců působících v Česku odebírá hovězí maso z Polska. Ubezpečují však, že není z problematických
jatek nebo z Mazovské oblasti. Řetězce to uvedly ve čtvrtek.
Penny Market, Globus nebo Billa uvedly, že mají hovězí maso pouze z českých chovů. Firma Ahold, která provozuje řetězec
Albert, pak vysvětlila, že nyní žádné maso polského původu nedováží. Kaufland, Tesco, Lidl to netvrdí, podle nich je však
maso kontrolované a je dbáno o jeho kvalitu. „Maso pro naše prodejny odebíráme z kapacitních důvodů od českých
i zahraničních dodavatelů,” řekla za Lidl Zuzana Holá.
Někteří dovážejí i z Polska, ne však z Mazovské oblasti
Podle Holé řetězec odebírá od polských výrobců pouze tatarský biftek a některé uzeniny. Aktuální kauza se těchto výrobců
netýká. „Ve všech případech se jedná o velké dodavatele s vlastními jatky či prověřenými dodavateli surovin,” dodala.
Podle mluvčí Kauflandu Renaty Maierl žádný z dodavatelů řetězce nepochází z problematické Mazovské oblasti. „Naše
společnost odebírá maso pouze od prověřených dodavatelů,” uvedla.
Mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček se vyjádřil, že polská jatka, kde se zjistily problémy, nedodávají do řetězce Tesco
žádné čerstvé produkty. „Provádíme kompletní kontrolu všech produktů prodávaných v našich obchodech, které obsahují
maso z Polska, a nenalezli jsme žádné hovězí, které by pocházelo z dotčených jatek,” doplnil.
V Globusu si býky bourají sami
Řezníci v Globusu si mladé býky bourají sami. „Maso prodávané na váhu je také dokonale evidováno a informace o původu
jsou zákazníkům na všech řeznických pultech k dispozici. Suroviny pro uzenářské výrobky pochází také z českého masa,
které si sami bouráme, proto i tady garantujeme zákazníkům stoprocentní kvalitu,” upřesnila mluvčí Globusu Rita
Gabrielová.
Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24
z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Jatka už byla uzavřena. Polské
úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují.
Do Česka se dostalo zhruba 300 kilogramů hovězího, ke spotřebitelům nebo do restaurací se dostalo 137 kilogramů. Ministr
zemědělství Toman tvrdí, že některé restaurace v Praze si za polské hovězí vydávané za argentinské účtují více než 1000
korun za porci. Konkrétní podniky nejmenoval, později ministerstvo upřesnilo, že se jedná o dosud nepotvrzená podezření.
[celá zpráva]
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Máme se bát masa? Vše co potřebujete vědět o kauze pochybného polského hovězího
Polsko patří mezi největší vývozce masa v celé Evropské unii. Velkým odběratelem je například Velká Británie, ale také
Česko. Podle odhadů šlo v roce 2017 na export 415 tisíc tun hovězího. V Evropě proto kauza, kdy se na trh dostalo z
Polska maso z nemocných krav, způsobila velký poprask. Podle Evropské komise se maso pochybné kvality dostalo do 14
členských zemí unie. Přečtěte si otázky a odpovědi ohledně kauzy, která hýbe Českem i Evropou.
8.2.2019
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Pivošachy, vůně tuku i lajna koksu. Lákání obchodů jsou rafinovaná, heslem je zážitek
Vyvolat zážitek. To je mantra, kterou si obchodníci v poslední době velmi často opakují. Věří, že když v lidech vzbudí
emoce, vydělají na tom. Zážitek se tak stal také hlavním tématem letošního Retail Summitu, tedy setkání firem, které
spojuje maloobchodní prodej. Podívejte se, jaké zkušenosti si na něm odborníci na obchod vyměňovali a co je podle nich
ten pravý zážitek.
8.2.2019
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Neukázali vám dodací list k hovězímu? Změňte lokál
Je to bezpečné? To je zásadní otázka při nákupu masa vzhledem k aféře s pochybným polským hovězím. Odpověď nemá
být složitá. „Na etiketě musí být uvedeno, kde bylo zvíře chováno a kde bylo poraženo,“ řekla mluvčí Potravinářské komory
Dana Večeřová.
Podle Lukáše Zeleného z organizace dTest by kontrola údajů měla být samozřejmostí. „Zákazník by si vždy měl zhodnotit
složení výrobku a jeho původ, dát to do souvislosti s cenou, a až pak se rozhodnout, který výrobek koupí,“ řekl Zelený
Deníku.
Buďte obezřetní
V obchodech je podle pravidel vše zcela jasné, na dotazech v restauraci si člověk někdy může „vylámat zuby“. Pokud bude
chtít vidět dodací list k masu, může vyjít naprázdno. „Spotřebitelé ze zákona takový nárok na rozdíl od dozorových orgánů
nemají,“ řekl Deníku mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer. „Nicméně si troufám říci, že žádný se-riózní
restauratér nebude mít problém na vyžádání hostu poskytnout informaci o původu masa, které při přípravě pokrmů
používá,“ míní.
„Ve slušné restauraci by mu to správně ukázat měli,“ řekl Deníku prezident Asociace kuchařů a cukrářů Miroslav Kubec.
Také podle Zeleného bude personál kvalitní restaurace kvůli udržení klientely v případě podobné žádosti ochotný. „Pokud
o to podnikateli nepůjde, určitě žádný doklad nepředloží. Ale je na zákazníkovi, kam půjde příště,“ konstatoval.
Podvody v hospodách
V některých pražských restauracích již inspektoři v souvislosti s polským hovězím nesrovnalosti našli. „Na dodacích listech
byl uveden původ Česká republika, přestože maso v originálním balení mělo na etiketách jasně vyznačený původ, a to
Polsko,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.
Veterináři s policisty a celníky od úterý provádějí u polských hranic intenzivní kontroly přepravy hovězího masa. Zastavili
při nich na pět stovek vozidel a zjistili 15 závad. Pochybení odhalili při kontrole v Rynolticích v Libereckém kraji, kde objevili
120 kilogramů hovězího masa bez průkazu původu.
8.2.2019
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Inspekce polských jatek skončila. Kontroloři navštívili přes tisícovku zařízení
Polský ministr zemědělství Jan Krzysztof Ardanowski nemá signály, že by inspektoři Evropské komise (EK) při kontrole
polských jatek zaznamenali nějaká dramatická odhalení, „a to byli všude“. Ministr to na závěr inspekce z Bruselu dnes řekl
novinářům stanice Radio Zet. Kontroloři podle něj navštívili skoro 1300 jatek. O bezpečnosti potravin bude Ardanowski
příští týden jednat s českým protějškem Miroslavem Tomanem.
Zpráva o poznatcích inspekce, zaměřené na fungování úředních kontrol při produkci hovězího a dodržování unijních
požadavků, má být podle médií zveřejněna během měsíce. Pak by mělo být jasné, zda se EK bude domáhat od Varšavy
dalších kroků.
„Inspektoři navštívili podniky, které si vybrali,“ řekl Ardanowski. „Jsem rád, že vůbec přijeli. Je to poněkud rutinní kontrola,
ale jsem potěšen, že tady jsou, aby se ujistili, že postupy polských veterinářů jsou stejné jako v jiných zemích, neodchylují
se od norem. Pokud si inspektoři něčeho všimnou, měli by nás na to upozornit, abychom to mohli zkorigovat,“ dodal
ministr. Řekl také, že inspektoři mu zatím žádné vady a nedostatky nesignalizovali.
Nemocný dobytek
Aféru s polským hovězím a inspekci kontrolorů z EK, která začala v pondělí, podnítila tajně natočená reportáž zpravodajské
televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde se během noci porážel nemocný dobytek. Jatka už byla
uzavřena.
Na trh se dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho asi třetina do zemí EU. Do České republiky se dostalo zhruba 300 kilogramů

hovězího, ke spotřebitelům nebo do restaurací pak 137 kilogramů. Ardanowski slíbil přísné potrestání viníků a změny
v systému dohledu.
České obavy
Podle televize TVN 24 má Ardanowski 15. a 16. února jednat o bezpečnosti potravin se svým českým protějškem
Miroslavem Tomanem, a to během zasedání skupiny pro přeshraniční spolupráci ve slovenském městě Dolný Kubín.
Jednání se mají zúčastnit i zástupci polské a české veterinární inspekce a Ardanowski by k nim rád přizval i zástupce
Slovenska.
„Říká (Toman), že (Češi) mají pochybnosti, zda všechny postupy byly v Polsku správně splněny,“ řekl ministr rozhlasové
stanici. Při nadcházející schůzce by se experti podle něj měli dohodnout, zda si přejí výměnu informací jen přes Brusel a
jestli chtějí dodatečné, rychlejší, podrobnější a exkluzivnější informace. Ministři by pak měli toto ujednání potvrdit.
Ardanowski v rozhlasovém rozhovoru trval na tom, že ještě během noci 14. ledna, kdy reportéři TVN upozornili policii na
nelegální porážky, úřady ihned zasáhly, jatka uzavřely a zabavily maso, které se následně ukázalo být naprosto v pořádku.
Radio Zet nicméně připomnělo, že informace se do unijního systému včasného varování dostala až o dva týdny později, a
to z podnětu EK.
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Voní to jako muffin nebo croissant, ale je to molitan. Inspekce varuje před věrnými
napodobeninami z Číny
Velmi zdařilé napodobeniny dortíků – muffinů a obložených croissantů, oblíbených u dětí, objevila v kamenné provozovně
na Tachovsku Česká obchodní inspekce (ČOI) pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Jsou vyrobené z molitanu a sladce voní.
Rizikem při požití jsou pak zažívací problémy až po možnost zadušení malou částí, varuje ČOI.
„Svým tvarem a barevným provedením věrně napodobují originál včetně konzistence. Materiál je také příjemný, měkký, z
pěnového tvrdšího molitanu a odpovídajícím způsobem i voní. Zejména muffin svým vanilkovým aroma přímo vybízí k
ochutnání,“ uvedl ředitel obchodní inspekce pro Plzeňský a Karlovarský kraj Jan Řezáč.
Také croissant voní „opravdově“ po uzenině a zelenině. Tyto velmi kvalitně provedené produkty jsou podle Řezáče
obzvláště nebezpečné, neboť nejen malé děti nebo senioři, ale i běžní dospělí mohou výrobek bez problémů zaměnit za
potravinu. Rizikem jsou pak zažívací problémy až po možnost zadušení malou částí, která by dětem neměla přijít do úst.
„Navíc tyto výrobky, které byly nabízeny v transparentních krabicích po šesti kusech, byly deklarovány jako hračky pro
děti,“ dodal ředitel.
Šlo o čínské produkty distribuované polským dovozcem. ČOI na místě zakázala jejich prodej a odvezla si vzorky, na něž
nechá zpracovat odborný posudek. „Tím se prokáže nebezpečnost,“ uvedl. Pokuty se mohou v krajním případě vyšplhat
do milionů korun. V minulosti inspekce na západě Čech zachytila svíčky z vosku ve tvaru jablka, křížaly z jablek a hrušek
a napodobeniny marcipánových zákusků. Byly ale výrazně primitivněji provedené. V tomto aktuálním případě se podle
inspekce jedná totiž o jednu z nejzdařilejších napodobenin muffinů a obložených croissantů, který byly kdy na západě
Čech zaznamenány, uvádí ČOI.
ČOI při kontrolách mimo jiné sleduje, zda se na trhu nevyskytují výrobky nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami,
a to na základě zákona o ochraně spotřebitele. Jde hlavně o více či méně zdařilé napodobeniny ovoce, bonbónů či zákusků.
„Ty mohou upoutat pozornost dětí či osob se sníženou rozpoznávací schopností, které je mohou zaměnit se skutečnou
poživatinou,“ dodal ředitel.
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Nedá se říct, že co je polské, je špatné, říká řezník Peterka. Lidé teď podle něj ale
budou víc přemýšlet, co jedí
Hovězí z problematických polských jatek, které se dostalo i do Česka, vyvolalo pozdvižení. Řezník Aleš Peterka, který vsází
na české a moravské chovy a založil obchod masology.cz, se ovšem v pořadu Byznys ČT24 polského masného průmyslu
zastal. Uzeniny i maso mají podle něj Poláci kvalitní a nedá se jednoduše říct, že co je polské, tak je špatné. Současná
kauza ale má pozitivní stránku, míní – spousta lidí začne víc přemýšlet, jaké maso jí.
„Stále více lidí se zajímá o to, co jí, co je to za maso, odkud pochází, jak se s ním nakládá, jak s ním řezník pracuje a jak
ho uchovává,“ poznamenal Peterka s tím, že tak to alespoň ve svém okolí v Praze vnímá. Současná kauza kolem masa z
pochybných jatek je sice podle něj nešťastná, ale na všem špatném je i něco dobrého, míní. A tím je tady určitá osvěta.
Další lidé se podle Peterky víc zamyslí při nákupu masa.

Polskou produkci by ale Peterka šmahem neodsuzoval. Vychází z vlastní zkušenosti – do Polska jezdí poměrně často.
„Samozřejmě jsou tady excesy, které by se neměly stávat,“ dodal s tím, že to je o lidech. A o jejich přístupu.
Podobně se proto nedá podle něj říct, že farma znamená automaticky kvalitu a velkochov že je naopak špatný – je jedno,
jestli chov čítá deset, sto nebo tisíc kusů. „Jsem přesvědčen, že to je o poctivém přístupu, jak je o to staráno a jaká je
filozofie firmy,“ popsal. „Jíst budeme vždycky, věřím, že i maso budeme jíst vždycky, a říkám jednu věc – nemusíme jíst
maso každý den, ale když ho jíme, jezme kvalitní maso a zajímejme se, co to je.“Aleš Peterka, řezník
Pokud jde o české maso, stojí si Peterka za tím, že je velmi kvalitní. „I u hovězího jsou tady chovatelé, zpracovatelé, kteří
dokážou produkovat tento typ masa srovnatelný s tolik do nebes vynášeným jihoamerickým masem,“ podotkl.
Podle statistik Češi ročně sní přes osmdesát kilo masa. Na hovězí z toho připadá jenom desetina. Nejčastěji se v tuzemsku
konzumuje vepřové. Každý ho ročně sní přes čtyřicet kilo. Čím dál častěji se pak na talířích objevuje drůbeží, teď je to v
průměru přes 27 kilogramů
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Vymýcení dvojí kvality potravin se zadrhlo. Zákaz praxe může připadnout až novému
europarlamentu
Schvalování unijní směrnice, která by zakázala dvojí kvalitu potravin, se komplikuje. Podle českých europoslanců se zákon
nestihne definitivně prosadit do konce tohoto volebního období. Může za to hlavně bojkot ze strany některých
západoevropských států.
Výrobky pod stejnou značkou a s vizuálně shodnými obaly, ale s různou kvalitou na západě a na východě – tedy dvojí
kvalita potravin. Nekalou praktiku měla zakázat směrnice, kterou země ze středu a východu Evropy už v Bruselu několik
let připravují. Avšak její schvalování se výrazně zkomplikovalo. Může za to především tlak některých západoevropských
států a hlavně rakouského předsednictví v druhé polovině loňského roku, které znemožnilo zařazení rozdílného složení
pokrmů mezi nekalé obchodní praktiky v připravovaném nařízení.
Podle českého ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) je na vině lobby producentů potravin v daných zemích.
Nadějí je rumunské předsednictví
A výsledkem je, že směrnice se nakonec podle českých europoslanců už nestihne schválit do evropských voleb v květnu.
„Myslím si, že finální vyjednávání mezi pozicí Evropského parlamentu a pozicí členských států bude až na novém
parlamentu,“ odhaduje europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD).
Přesto existuje naděje. Rumunské předsednictví na počátku ledna dvojí kvalitu vrátilo zpátky do hry. Už v lednu přijal
významný výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu svůj postoj k návrhu, v němž rozdílné
složení pokrmů za nekalou obchodní praktiku jasně označil. Jenže času do evropských voleb nezbývá mnoho.
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Z polského masa steak neuděláte, říká restaurace. Po ministrovi chce jména
podvodníků
Společnost Gastro Group, provozující pražský podnik La Casa Argentina chce po ministerstvu zemědělství, aby zveřejnilo
restaurace, které údajně prodávaly polské maso označené za jiné.
Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) ve středu poslancům zemědělského výboru řekl, že některé luxusní
restaurace v Praze vydávají polské maso za argentinské. Ve čtvrteční tiskové zprávě úřad uvedl, že jde zatím o podezření.
Aktuálně ministerstvo sdělilo, že zatím jsou restaurace stále kontrolovány, chybující restaurace neuvedlo.
"Žádáme ministerstvo zemědělství a kontrolní orgány, aby v co nejkratším termínu celou aféru vysvětlilo a zveřejnilo
všechny informace, které má. Jinak totiž bez jediného důvodu poškozuje pověst a jméno restaurací, které s kauzou nemají
nic společného. Vybudovat si v gastronomii dobré jméno je totiž několikaletá práce mnoha lidí, a takto podané zavádějící
informace nás velmi poškozují," sdělili v pátek zástupci Gastro Group, která provozuje pražskou restauraci La Casa
Argentina.
Podle nich se kvalitní steak z nedá z polského masa připravit, maso má jinou strukturu, použitelné je podle nich především
do gulášů. "Pokud by záměna masa byla tak jednoduchá, celý svět by nedovážel hovězí maso plemena Black Angus z
Argentiny a USA," dodali.
Podle tiskového mluvčího ministerstva Vojtěcha Bílého jsou v restauracích stále kontroly veterinářů a Státní zemědělské a
potravinářské inspekce. "V případě jakéhokoliv pochybení jména restaurací samozřejmě zveřejníme," dodal mluvčí.

Poté, co Toman informoval poslance, popsal úřad situaci v tiskové zprávě, kterou ministrovo prohlášení mírnil. "Ministr
Miroslav Toman byl informován ze strany dozorových orgánů, že existuje podezření, že některé restaurace běžně vydávají
méně kvalitní maso za maso vysoce kvalitní, a klamou tak zákazníky. V této souvislosti ministr Toman uvedl, že jako
argentinské maso mohlo být nabízeno maso z jiné země. Veškerá podezření je ministr povinen prošetřit, což také učinil
pověřením dozorových orgánů ke kontrole v těchto podnicích," uvedl úřad.
Ministra ve čtvrtek kritizoval prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. Jak řekl, slova ministra poškozují
český trh restaurací. Zákazníci se však podle něj řídí spíše chutí než slovy ministra. "My se domníváme, že je velmi
nešťastné, možná i skandální, když se člen vlády vyjádří ve smyslu, že restaurace podvádějí tím, že zaměňují vůbec
produkty - jakékoliv - natož zdravotně závadné," řekl Stárek. Navíc upozornil na to, že Státní zemědělská a potravinářská
inspekce pochybení nenašla.
8.2.2019
Autor: ČTK
Zdroj: aktuálně.cz

Ministerstvo zemědělství skoncuje s řeckými jogurty
Několikaletý spor o to, zda Češi smí vyrábět jogurty označované jako „řecké“ nebo „řeckého typu“, se chýlí ke svému
závěru. Ministerstvo zemědělství je totiž chce nechat zcela vyškrtnout z vyhlášky o požadavcích na mléko a mléčné
výrobky. Právě ta upravuje, jaké by měly být jejich vlastnosti.
Za rozhodnutím stojí tlak Evropské unie. „Ministerstvo zemědělství bylo neformálně informováno, že se připravuje ze strany
Evropské komise zahájení řízení pro porušení povinnosti v případu ,řecký jogurt’,“ konstatuje úřad v materiálu, který má
Deník k dispozici.
Skončí to u soudu?
Zatím by se podle ministerstva jednalo o formální upozornění, kdy by ještě byl čas na nápravu. Pokud by ale Česko
nezareagovalo, mohlo by to v krajním případě skončit až u Soudního dvora EU, který by mohl Česku uložit i pokutu. Proto
ministerstvo mění normy již nyní.
„Evropská komise se domnívá, že uvedení obchodního označení ,řecký jogurt’ znamená uvedení původu výrobku, přičemž
tento nebude vyráběn v Řecku, ale v České republice, a že může u spotřebitelů dojít ke klamání,“ konstatuje ministerstvo.
Navrhuje proto z vyhlášky vypustit označování výrobků slovy řecký jogurt a jogurt řeckého typu. Spolu s tím ovšem
z vyhlášky zmizí i definice těchto výrobků, podle nichž se takzvané řecké jogurty rozeznají od těch běžných. V současné
době podle úřadu jakákoliv regulace těchto kategorií mléčných výrobků postrádá význam.
Podle ministerstva se novela vyhlášky netýká pouze výrobců, ale změnu pocítí i zákazníci. „Spotřebitel nesmí být
v označování klamán a uváděn v omyl, pokud se týká složení, charakteristiky a původu potravin,“ konstatuje mluvčí úřadu
Vojtěch Bílý. Lidé by tak už výrobky pod těmito názvy v obchodech od podzimu nalézt neměli, pokud by skutečně nebyly
vyrobeny v Řecku.
Definitivně tak zřejmě skončí spory o název této oblíbené pochoutky. Ty se táhnou už od roku 2016, kdy se řecký ministr
zemědělství Evangelos Apostolu se stížností na českou normu obrátil k Evropské komisi. „Mnozí výrobci padělků používají
dokonce i nyní obrázky, které mají jejich produkty spojit s Řeckem,“ uváděl tehdy.
Komise zasahuje
A ta mu dala za pravdu tehdy i nyní. „Označení ',řecký jogurt' nelze použít pro jogurty vyrobené mimo Řecko,“ sdělila
Deníku mluvčí Zastoupení Evropské komise Magdalena Frouzová. Řecký jogurt není jediný cizí regionální název, který se
v Česku používá. Namátkou se dá zmínit například Polský salám či Balkánský sýr. U nich se ovšem spory mezi jednotlivými
státy zatím nevedou.
9.2.2019
Autor: Pavel Cehl
Zdroj: deník.cz

Zálohování PET lahví by bylo podle výrobců pro lidi spíš komplikací
Velcí výrobci minerálních vod a limonád se k myšlence na možné zavedení zálohového systému na PET lahve stavějí
opatrně. Vratný systém by byl pro lidi komplikovanější, stávající sběr plastových odpadů v Česku je podle nich navíc
dostatečný. Stávající sběr plastových odpadů a PET lahví je podle šéfa Ondrášovka Holding Libora Duby dostatečný. A pro
lidi by byl vratný systém komplikovanější. „Směrnici Evropské unie, která vyžaduje 77procentní sběr PET lahví v roce 2025,
plníme už nyní,“ řekl Právu Duba.
Podle studie Karlovarských minerálních vod, Institutu cirkulární ekonomiky (Incien) a Vysoké školy chemicko-technologické
by však zálohování PET lahví vedlo až k 90procentní míře sběru a třídění plastových lahví.

Duba ale doporučuje posoudit, zda zajištění 90procentního sběru lahví, tak jak to chce Evropská unie od roku 2029, není
schopen realizovat stávající systém, který funguje dobře. „Jsme proti povinnému zavedení záloh na PET lahve,“ dodal.
Spotřebitelé navíc podle jeho slov jednorázové obaly upřednostňují.
Dál od domu
Vracení zálohovaných lahví by pro lidi oproti stávající praxi znamenalo komplikace. Lahve by museli doma skladovat
a odnášet na sběrná místa. Vrátit by přitom bylo možné jen lahve v neporušeném stavu a s čitelným kódem. „Dosavadní
technologie vyžadují, aby lahve nebyly výrazně pomačkané nebo znehodnocené. Musejí totiž projít automatem, který mimo
jiné přečte i jejich čárový kód či jiné označení,“ vysvětlila Právu mluvčí institutu Incien Ivana Hekerle.
V ČR by podle institutu bylo potřeba 3800 přístrojů na zpětný odběr. Přijímat by mohly nejen PET, ale i plechovky.
Automaty by podle studie nabízela většina obchodů a stravovacích zařízení.
Je ale pravděpodobné, že na řadě míst, kde mají lidé kontejnery na tříděný odpad běžně pár metrů od domu, by vratný
přístroj byl dál, pokud vůbec. Incien totiž připouští, že malé obchody by si mohly vybrat, zda se stanou součástí zálohového
systému, nebo ne.
Podle Romana Mazáka, předsedy družstva CBA, které sdružuje téměř tisíc obchodů po celém Česku, by zálohování navíc
prý zvýšilo ekologickou zátěž kromě toho, že by ohrozilo vesnické prodejny a zdražilo zboží ve vratných obalech.
„Zastánci zálohování nezmiňují, že složitá logistika bude znamenat pro životní prostředí bohužel mnohem větší ekologickou
zátěž než za stávajícího stavu,“ řekl Mazák ČTK.
Nápojáři uvidí
Podle Mazáka není jasné, kdo se bude starat o svoz plastů z prodejen a kdo tyto dodatečné náklady zaplatí. „Na každý
pád to bude muset být zákazník,“ poznamenal. Mazák předběžně odhaduje zdražení až o pětinu.
Duba poukazuje na to, že zálohy zavedly státy, kde byla recyklace plastů na rozdíl od Česka na nízké úrovni. Duba také
upozornil, že v Německu, kde zálohový systém funguje, po jeho zavedení nastal pokles celkové recyklace plastů.
Případné vyčlenění PET lahví ze sběru recyklovaného odpadu proto vidí jako nesystémový krok. PET lahve podle Duby
tvoří objemově 40 procent plastových odpadů ve žlutých kontejnerech, hmotnostně 25 procent. „Třídičky by tak neměly
mít co třídit a rostly by náklady na svoz, protože by jich bylo méně,“ doplnil.
Česko navíc patří, co se recyklace všech plastů týče, v Evropské unii dávno ke špičce. Podle Eurostatu se ČR v roce 2016
umístila s 59 procenty recyklovaných plastů na čtvrtém místě, když před ní byla pouze Litva (74 procent recyklace), Kypr
s nejméně 64 procenty a Slovinsko s 62 procenty.
To, zda využít stávající systém, nebo přistoupit k zálohám, velké nápojové firmy zváží. Také podle Jaroslavy Musilové
z Kofoly je ale stávající systém sběru odpadu v Česku jeden z nejúspěšnějších v celé EU a je otázka, zda není lepší podpořit
více recyklaci. „V minulých dnech byla rovněž publikována analýza společnosti Eko-kom týkající se možností intenzifi kace
současného systému třídění odpadů v návaznosti na stanovené cíle,“ uvedla Musilová. Firma se chce podle ní důkladně
seznámit s oběma studiemi. Podpořit hodlá systém, který při celostním pohledu dává větší smysl a je udržitelnější.
Podobně to vnímá Coca-Cola. „Nejsme proti zálohám, ale pro nás je klíčové dosažení vysokého sběru i recyklace. Nyní je
potřeba se důkladně podívat, jaká je ta správná a efektivní cesta k jeho dosažení. Tedy buď rozvoj současného systému
sběrných kontejnerů, díky němuž se již dnes třídí téměř osm petek z deseti a případné dotřiďování směsného odpadu
pomocí technologií, nebo cesta záloh,“ sdělil Právu Petr Jonák ze zastoupení firmy pro Česko a Slovensko.
Obě cesty mají podle něj své výhody i nevýhody. „Jsme připraveni se této diskuse v dalších měsících intenzivně zúčastnit
a podpořit systém, který se ukáže být pro ČR lepší,“ dodal.
9.2.2019
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Pivní motor už tolik netáhne. Hospod a jejich hostů ubývá, s tím i výnosy z
pivovarnictví
PRAHA Každá jedna koruna investic do výroby a prodeje piva vygeneruje českému hospodářství bezmála trojnásobek.
Jenže hospod a jejich hostů ubývá a s tím i výnosy z pivovarnictví. Nejen výroba automobilů – české ekonomice se hodně
vyplácí i pivovarnictví. Může se ale stát, že pivnímu stroji na peníze dojde dech. Naznačuje to alespoň podrobná analýza,
kterou zpracovala poradenská společnost EY.
Rizikem pro české pivovarnictví a následně i jeho příznivý vliv na tuzemské hospodářství je podle EY ochabující odbyt v
hospodách a restauracích, který generuje vysoký počet navázaných pracovních míst, spotřebu domácností i zisk
navazujících průmyslových odvětví.
Příznivý vliv celého pivovarnictví na českou ekonomiku dokládá studie takzvaným sektorovým multiplikátorem, který
ilustruje, jakou přidanou hodnotu generuje jedna přímo vložená koruna do pivovarství (investice i všechny další náklady).
V Česku jedna „pivní“ koruna přináší ekonomice 2,7 koruny (příjmu daní, platů zaměstnanců, zisků odběratelů nebo platů
jejich zaměstnanců atd.). Pro srovnání: každá koruna vložená do výroby automobilů generuje 3,6 koruny; přičemž řada
jiných oborů je výnosná méně.Hospoda tak přispívá domácí ekonomice víc než třeba vývoz piva nebo prodej balených piv

do obchodů. Ten sice roste, jenže vlivem tlaku obchodních řetězců a různých akčních slev přináší dodavatelům i prodejcům
jen minimální marže.
Ubývá hospod i hostů
Jenže zdravý životní styl, ubývající počet tradičních pivařů, méně času na posezení s přáteli a hlavně nižší ceny lahvového
piva vyhání z hospod stále více lidí. Stovky podniků ukončily provoz kvůli protikuřáckým a daňovým regulacím. To vše
dramaticky snižuje ekonomicky výhodný odbyt piva v gastronomii.
„Přesunem spotřeby z on-trade (z restaurací; pozn. red.) do off-trade segmentu (obchodů), a tedy klesajícím objemem
piva prodaného v restauracích a hospodách se snižuje schopnost sektoru pohostinství generovat pracovní místa na základě
prodeje piva,“ uvádí studie společnosti EY.
Vyčísluje také, že celkovým výsledkem veškerých změn v oblasti zaměstnanosti v českém pivovarnictví je snížení počtu
generovaných pracovních míst, včetně přímých zaměstnanců pivovarů z přibližně 65 tisíc v roce 2013 na 61,5 tisíce v roce
2017.
Méně se čepuje i v Evropě
Podíl sudového na celkové spotřebě piva je nízký i jinde v Evropě. Pohybuje se v průměru evropských zemí na úrovni
kolem 35 procent. Česko se tomu blíží. Za posledních deset let klesl u nás podíl sudového piva prodaného v pohostinství
z 51 na 38 procent.
I celkový prodej na domácím trhu (kolem 16 milionů hektolitrů za rok) v poslední době klesá. Pivovary to kompenzují
velkým nárůstem exportu. A snaží se hospodské prodeje co nejvíc oživit.
Výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová připomíná situaci, kdy stát v roce 2010 zvýšil
spotřební daň, vyšší cena piva přispěla k propadu prodeje a státní inkaso nevzrostlo o tolik, jak si tehdejší ministr financí
představoval. „České gastronomii by pomohlo, kdyby se stabilizovalo legislativní prostředí a nezaváděly nové restrikce,“
komentuje Ferencová současnou situaci.
9.2.2019
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Zákaz dvojí kvality mohou komplikovat Němci a Rakušané. Legislativa do voleb
nebude, říká Sehnalová
Zákaz odlišné kvality potravin ve státech Evropské unie je zase o krok blíž poté, co ho nedávno odsouhlasil Výbor pro
vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu. Přesto je poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová
(ČSSD) a zastánkyně tohoto zákazu skeptická, že bude legislativa hotová v první polovině letošního roku. „Teď čekáme na
to, jakým způsobem se k tomuto návrhu postaví členské státy, tedy ministři průmyslu a obchodu,“ řekla Sehnalová v
rozhovoru pro deník E15.
Byly spory, jak dvojí kvalitu potravin definovat. Když je nyní na dosah společná legislativa, panuje už shoda?
Dvojí kvalita už je vžitý název. Bavíme se o výrobcích, které ačkoliv mají stejnou značku, stejné balení, stejný název a pro
spotřebitele jsou na první pohled identické, mají odlišné složení.
Takže na téhle definici už se shodnete?
Na tom, že je něco špatně, se shodneme. Teď se bavíme o tom, jakým způsobem tuhle praktiku bude možné postihovat.
Jsme ve fázi, kdy Evropský parlament svou pozici má, členské státy v Radě ji ještě odsouhlasenou nemají. Výbor pro vnitřní
trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu se nedávno shodl na zákazu dvojí kvality, problém řešili také ministři
zemědělství.
K jakému posunu nyní došlo?
Významná věc, která se nyní stala je, že Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu upravil
původní návrh Evropské komise do přísnější varianty. Přijal znění, podle kterého má být dvojí kvalita jako taková zařazena
na seznam nekalých obchodních praktik (do směrnice o nekalých obchodních praktikách - pozn. red.). Původní návrh
Evropské komise byl podle mého názoru v praxi nepoužitelný, protože do značné míry vycházel vstříc výrobcům a byla
tam možnost řady výjimek. Teď čekáme na to, jakým způsobem se k tomuto návrhu postaví členské státy, tedy ministři
průmyslu a obchodu. Zasedání ministrů zemědělství bylo spíš orientační, pro ně je ta kauza jasná. Nicméně oni nebudou
ti, kteří o tomto textu budou rozhodovat.
Máte signály, které státy budou pro a které proti?
Je to složité vyjmenovat, ale samozřejmě zhruba víme, kterých států se to týká. Které jsou na té pomyslné hranici ve dvojí
kvalitě.
Kdo jsou hlavní odpůrci?
Může být zajímavé sledovat výsledek toho takzvaného celoevropského testování, který by měl být zveřejněný někdy na
jaře. Podle toho, které státy se ho účastnily a které ne, můžete zjistit, kdo je větší a kdo menší příznivec toho tématu.
Kdo to byl?
Pokud vím, neúčastní se Německo a Rakousko.

Mluví se o jakési metodice pro kontroly ve členských zemích, která by jim dvojí kvalitu pomohla odhalovat.
Kontroloři by podle ní mohli testovat výrobky nejen ve svém státě, ale i za hranicemi. Jak by to v praxi
vypadalo?
V současné době je to čistě na bázi dobrých vztahů. Pokud se dozorový orgán z České republiky obrátí na zahraniční, není
žádná povinnost, aby s ním spolupracoval. Toto nové zařízení dává nové kompetence dozorovým orgánům a také nastavuje
přesná pravidla, jak by ta komunikace a spolupráce měla fungovat. Bude ale záviset také na aktivitě samotných dozorových
orgánů.
Budou kontroloři moci vyjet za hranice a koupit výrobek, který pak porovnají s tím koupeným v Česku?
Každý stát je citlivý na to, že má vlastní dozorové orgány. Vím, že dozorové orgány se potýkaly do značné míry s neochotou.
Proto naším záměrem bylo, aby byla nastavena jasná pravidla, jak ta komunikace má fungovat. Já určitě upřednostňuji
spíš metodu spolupráce nebo společných šetření trhů, než aby kontroloři partyzánsky jezdili jako agenti dozorového orgánu
za hranice.
Takže s touto možností se nepočítá?
Předpokládám, že záměrem každého je, aby společný trh fungoval a abychom z trhu dostali neférové a nepoctivé výrobce
a jejich produkty.
Mluvilo se o elektronickém registru, kam by výrobci dávali složení potravin a byl by dostupný spotřebitelům.
Je tenhle nástroj ještě ve hře?
To je spíš dotaz na eurokomisařku Věru Jourovou (eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu a práva spotřebitelů, rovnost
žen a mužů - pozn. red.). Byla to varianta v době, kdy jsme vedli debaty, jestli by nestačila samoregulace, osvěta a více
informací pro spotřebitele. Nakonec se šlo legislativní cestou.
Jaká je navrhovaná sankce?
Bude to záležet na dozorových orgánech, v prvé řadě to má být až to poslední. Důležité je už to, abychom tu legislativu
dotáhli do konce a že bude existovat možnost dvojí kvalitu postihovat. Už to bude dostatečným způsobem odrazující.
Určitě by mělo být možné ten výrobek stáhnout z trhu. Sankce budou ve formě pokut, jsou navrhovány docela vysoké
částky. Je to součást projednávané legislativy. Tohle se mi dopředu těžko komentuje, když ta legislativa ještě není. Byl
návrh 4 procenta z ročního obratu firmy v každé ze zasažených zemí.
To je stále ve hře?
Je. Mluví se o tom, že by legislativa měla být hotová už v první polovině letošního roku.
Stihne se to?
Jsem skeptická k tomu, že se to podaří ještě do těchto voleb (volby do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019 pozn. red.). Výrobci argumentovali, že nejdůležitější je poučený spotřebitel, který si čte složení.
Co na to říkáte?
Neříkáme výrobcům, co mají, nebo nemají vyrábět. Říkáme, že pokud používají jiné složení pro výrobek, který má na první
pohled stejný obal, stejný název, stejnou značku, je to nekalá praktika.
Další argument byl, že chutě spotřebitelů se liší v různých státech. Ta odpověď je úplně stejná. Neříkáme výrobcům, co
kde mají vyrábět, ale nesmí to prezentovat jako totožný výrobek a nesmí tím uvádět spotřebitele v omyl. O těch chutích
si samozřejmě myslím své.
To je co?
Já si opravdu nemyslím, že chutě mají hranice. Kterého segmentu potravin se dvojí kvalita týká nejvíc? Průzkumů se dělala
celá řada, je to opravdu velmi různé. Týkalo se to slazených nápojů, kávy, čokolád, mléčných výrobků, masových konzerv
a některých pochutin. Až budou zveřejněny na jaře výsledky celoevropského testování, dostaneme se k dalším datům.
Týká se to jen potravin nebo dalších výrobků? Určitě se to netýká jenom potravin. Do budoucna se budeme chtít zaměřit
i na nepotravinářské zboží, částečně na drogistické zboží, možná na kosmetiku a elektroniku.
10.2.2019
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Česká televize
ČT1 – Události – 4.2.2019
Pátrání po polském hovězím
V Polsku i dalších členských zemích Evropské unie pokračuje dohledávání a stahovaní masa z polských jatek, kde na černo
poráželi nemocný nebo zraněný dobytek, navíc bez přítomnosti veterináře.
Mimořádná opatření kvůli masu z polských jatek
Vlastní opatření zavádí i Česko. Veterinární správa posílila kontroly v masokombinátech, od zítřka úřady zahájí i mimořádné
prohlídky kamionů u hranic s Polskem. Oznámil to ministr zemědělství.

Restaurace proti plýtvání potravinami
Přibývá restaurací a kaváren, které řeší, jak naložit s neprodaným jídlem. Ročně se ho v pohostinství vyhodí až 100 tisíc
tun. Přísné vyhlášky totiž rozvoz na charitu neumožňují. V popelnicích ale nekončí jen potraviny.
ČT1 – Události – 5.2.2019
Kontroly masa v Česku
Kvůli skandálu se zkaženým hovězím přijme Polsko do konce března nové zákony. Ty mají zaručit, že už se z jatek nic
závadného nedostane.
Kauza hovězího z Polska
Kauza kolem hovězího masa z Polska vypukla před více než týdnem.
Atypická forma BSE
Polsko navíc ohlásilo případ atypické formy takzvané nemoci šílených krav. Nakažené zvíře se objevilo na farmě poblíž
hranic s Českou republikou.
ČT24 – Události, komentáře – 5.2.2019
Závadné maso na českých talířích
Prodalo se tu několik set kilogramů hovězího z jatek v Polsku. Ty přitom zpracovávaly také maso z nemocných zvířat. Jak
je na tom Česko s kontrolou dováženého masa? A kdo vlastně kontroluje to, co jíme? Téma rozebereme zde ve studiu
i s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem /nestr. za ČSSD/, tak i s ústředním ředitelem Státní veterinární správy ČR
Zbyňkem Semerádem.
ČT1 – Události – 6.2.2019
Polévky
Můžeme si pochutnat na hotové zahuštěné polévce, kterou si koupíme v obchodě? Jak moc se složení dršťkové polévky,
gulášovky, bramboračky nebo polévky tomatové blíží originální receptuře, jsme zjišťovali s kuchařem a dvěma učni
gastronomické školy.
ČT1 – Události – 6.2.2019
Omezení zákazu prodeje o svátcích
Hospodářský výbor sněmovny dnes doporučil zrušit omezení prodeje v obchodech nad 200 metrů čtverečních o sedmi
vybraných svátcích.
Polské maso v českých restauracích
V pražské restauraci vydávali polské maso za české. Veterináři ho na místě znehodnotili. Podle ministra zemědělství
Miroslava Tomana inspektoři veterinární správy prošetřují další desítky restaurací.
ČT1 – Události – 7.2.2019
Kontroly kvůli problematickému masu z Polska
Hovězí maso z problematických polských jatek, které veterináři zadrželi ve skladech v Praze, neobsahovalo salmonelu.
Uvedla to Státní veterinární správa.
ČT24 - 90’ ČT24 – 7.2.2019
Konec zákazu prodeje o svátcích? Host: Tomáš Prouza
ČT1 – Události – 8.2.2019
Mezinárodní skandál s polským masem
Inspektoři Evropské komise ukončili kontrolu v Polsku – výsledná zpráva má být během měsíce. Šéf polské veterinární
správy bude v pondělí osobně informovat o situaci v Bruselu.
Veterinární kontroly v pohraničí
Veterináři ukončili silniční kontroly masa dováženého z Polska do Česka. Ve čtyřech krajích teď už budou prověřovat auta
sami celníci, kteří v případě problémů budou inspektory kontaktovat.
Zákaz dvojí kvality potravin vázne
Schvalování unijní směrnice, která by zakázala dvojí kvalitu potravin, se komplikuje. Podle českých europoslanců v
Bruselu se zákon nestihne definitivně prosadit do konce tohoto volebního období.
ČT24 – Události, komentáře – 8.2.2019
Kauza polského hovězího
Česko má za sebou týden plný veterinárních manévrů. Kontroloři zkoumali hovězí v masokombinátech i v kamionech. To
všechno kvůli aféře polských jatek, kde se porážely nemocné kusy dobytka. Podezřelé maso se dostalo do 13 států

Evropské unie, včetně Česka. Přímo v Polsku dnes ukončili kontrolu unijní inspektoři – výsledná zpráva má být během
měsíce. Může český spotřebitel ještě věřit polským produktům, nebo je aktuální kauza výjimkou? O tom budeme hovořit
s bývalým ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a předsedou představenstva Českého svazu
zpracovatelů masa Karlem Pilčíkem.
ČT1 – Události – 10.2.2019
Češi a nákupy ve slevách
Česko má jednu z vůbec nejhustějších sítí hyper- a supermarketů v Evropě. Je jich tu přes tisíc. A dál jich přibývá,
zatímco počet malých obchodů klesá.

