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Jsme popelnicí Evropy? Česko tlačí
na změnu

Dvojaká kvalita potravín v jednej 
Európskej únií

Bydlíte u hranic například v okolí 
dálnice severně od Ústí nad 
Labem? V tom případě se vám nej-
spíš vyplatí sednout do auta a zajet 
pro velký nákup do nedalekých 
Drážďan. Nejen že to cenově vyjde 
téměř nastejno nebo možná i lev-
něji, ale nakoupíte navíc ty samé 
potraviny mnohdy v lepší kvalitě. 
Káva, která má o třetinu víc ko-

feinu, salámová pizza, ve které je 
víc salámu, margarín s větším po-
dílem tuku nebo naprosto stejná 
čokoláda, která má jen podstat-
ně víc kakaa. Takové výrobky lze 
najít v supermarketech v Němec-
ku nebo v Rakousku, což jen po-
tvrzuje podezření, že je Česká 
republika z hlediska kvality potra-
vin skutečně tak trochu popelni-

cí Evropy. Ostatně potvrzuje to i 
celá řada výzkumů. Podle jednoho 
z roku 2015 se za hranicemi prodá-
vá v lepší kvalitě dokonce 35 pro-
cent výrobků. V loňském roce zase 
potvrdil rozdíly mezi stejnými vý-
robky z různých zemí podrobný 
test časopisu dTest či Státní ze-
mědělská a potravinářská inspek-
ce, která zkoumala také vnímání 
českých spotřebitelů. A navzdory 
tomu, co se říká o nezájmu českých 
zákazníků, 88 procent z nich uved-
lo, že se jich praxe odlišného 
složení potravin pro český trh do-
týká a že jim vadí. „Přibližně každá 
20. potravina, kterou inspekce hod-
notila laboratorně nebo na místě, 

vykázala nějakou závadu. Typic-
kým příkladem je záměna masa, 
kdy je deklarován nějaký druh 
masa, které je obecně hodnotnější, 
dražší a nákladnější a je zaměněno 
za nějakou levnější složku,“ uvedl 
k průzkumu tiskový mluvčí SZPI 
Pavel Kopřiva. Češi zároveň podle 
něj v drtivé většině odmítají argu-
menty zástupců firem, kteří tvrdí, 
že mají odlišné chutě než Francou-
zi nebo Němci a je potřeba proto 
upravovat receptury. Bohužel tato 
„úprava“ znamená v drtivé (nikoliv 
absolutní) většině případů snížení 
kvality, což podle průzkumu Češi 
považují za manipulaci. 

(pokračování na straně 3)

Řada nezávislých iniciativ, výzkumy, pořady zkoumající to, co 
nakupujeme a jíme, a nakonec i stále silnější politické téma. 
Dlouhá léta se Češi příliš nezajímali o kvalitu potravin v obcho-
dech a na svých stolech. Díky všem těmto aktivitám se ale dnes 
zdá, že se tento trend pomalu začíná měnit. Klíčová otázka však 
zůstává stále nezodpovězena: Proč se u nás prodávají horší po-
traviny než v jiných evropských zemích a jak to změnit?

„Už niekedy v roku 1994 si začali 
spotrebitelia všímať, že keď boli na 
dovolenke napríklad v Španielsku a 
minul sa im telový krém a kúpili si 
na dovolenke taký, aký bežne po-
užívali doma, ten z dovolenky bol 
„iný“, lepší, fantastický. Najprv tú 
zmenu pripisovali účinkom mora 
a inej klíme. Kúpili si ten istý telo-
vý krém aj na Slovensku a bol iný, 
nevoňal, nepôsobil tak ako ten kú-
pený v zahraničí. Problém nám avi-

zovali hlavne ženy. Ľudia si šetrili 
na dovolenku celý rok, aby si popri 
oddychu v zahraničí mohli nakúpiť 
aj kvalitné krémy, voňavky, pleťo-
vé masky, ktoré boli kvalitou a zlo-
žením iné ako na Slovensku, aj keď 
ich tu kúpili v značkových obcho-
doch. Robili sme laboratórne ana-
lýzy a zistili sme, že tie výrobky sú 
„trošku“ iné – síce vám neublížia, 
ale ani nepomôžu,“ spomína pre 
Denník N Albín Sladovník, býva-

lý ústredný riaditeľ Slovenskej ob-
chodnej inšpekcie. „Vtedy sme to 
nevnímali ako problém. Brali sme to 
tak, že sa stalo „len náhodne“, a že 
to nie je a nebude trvalý stav. Vychá-
dzali sme z toho, že sem asi niekto 
doviezol jednu, alebo dve „várky“ ta-
kýchto výrobkov „na biznis“ a končí. 
Spotrebiteľom, ktorí podali podnet 
na kontrolu výrobkov, sme pove-
dali, že mali pravdu, a poradili sme 
im, že si môžu nárokovať od výrob-
cu či predajcu vrátenie peňazí na zá-
klade našich zistení. Dozvedeli sme 
sa spätne, že zákazníčka išla do ob-
chodu, uznali jej reklamáciu, vráti-
li peniaze, alebo jej ako odškodné 
dali dva výrobky navyše. Bola spo-
kojná. V tom období boli slovenskí 

zákazníci v obchodoch „zažiadaní“ 
po darčekoch, a tak boli radi, že ak 
sa ozvali s reklamáciou, tak dostali 
dva-tri výrobky zadarmo ako dar-
ček,“ dodáva Sladovník.

STÁLE AKTUÁLNY PROBLÉM

Zdá sa však, že tento problém je stále 
aktuálny. O viac ako dvadsať rokov 
neskôr – v novembri minulého roka, 
Štátna veterinárna a potravino-
vá správa, v spolupráci s minister-
stvom pôdohospodárstva, vybrala 
dvadsaťdva potravín nadnárodných 
výrobcov. Kúpili rovnaké výrobky, 
v rovnakých obaloch v Bratislave 
a v rakúskom Hainburgu a Kittsee. 

(pokračovanie na strane 2)

Potraviny rovnakej značky a v rovnakom obale dostupné na slo-
venskom a rakúskom trhu sa líšia kvalitou a zložením. Krajiny 
Vyšehradskej štvorky to chcú zmeniť. Začalo sa to prieskumom 
dvadsiatich dvoch značkových potravinových výrobkov, ktorý 
z vlastnej iniciatívy zrealizovala Štátna veterinárná a potravi-
nová správa (ŠVPS) na Slovensku. Alebo nie...?

Na výzvu premiérů Maďarska, 
Slovenska a České republiky, 
která se zobrazila i v závěrech 
březnové Evropské rady, jsme 
se v Evropské komisi zaměřili 
na otázku dvojí kvality v růz-
ných státech EU. V tuto chví-
li jsme ve fázi sběru podkladů. 
Vyzvala jsem evropské mini-
stry zemědělství i úřady pro 
ochranu spotřebitelů a potra-
vin, aby s Komisí sdíleli po-
drobné informace o výsledcích 
srovnávacích testů kvality a 
složení potravin, stížnostech 
ze strany občanů či spotřebitel-
ských sdružení, a vnímání pro-
blému dvojí kvality potravin či 
jiného zboží v jejich členských 
státech. Dosud jsme obdrželi 
reakci ze 14 zemí. Na základě 
dat zaslaných členskými státy 
bude vedena diskuse na vyso-
kém fóru pro fungování potra-
vinového zásobování v červnu. 
Toto složité téma má vazby na 
ochranu bezpečnosti potra-
vin, vnitřního trhu i spotřebi-
telů. Je to především z tohoto 
úhlu, ze kterého vnímám pro-
blém dvojí kvality – spotřebi-
telé musí být plně informování 
o odlišnostech kvality a slože-
ní potravin, nesmějí být klamá-
ni nebo vystaveni neférovému 
chování mimo rámec právního 
řádu. Zdůrazňuji, že pro silnou 
a odpovědnou reakci je velmi 
důležité získat relevantní a vě-
decky průkazná data a nespo-
léhat se jen na dojmy. I proto 
opakuji svůj apel na národní 
orgány, jež mají přímý přístup 
a možnosti analyzovat odliš-
né složení produktů, aby s Ko-
misí formálně sdílely výsledky 
průzkumů. S těmito daty bude 
možné hledat řešení nedůstoj-
né situace, třeba i formou dia-
logu s konkrétními výrobci a 
prodejci.

V den 60. výročí podpisu římských smluv, které odstartovaly evropskou integraci, se v hlavním městě Itálie na neformálním summitu setkali představitelé 
27 evropských států. Ti společně deklarovali, že i po odchodu Velké Británie musí EU zůstat jednotná a nedělitelná.              foto: REUTERS/Tony Gentile

Řím po 60 letech: EU musí zůstat jednotná
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Potraviny a právo

V hlavním tématu vydání se ten-
tokrát zabýváme tím, co hýbe v 
současnosti názory v zemích Vi-
segrádské čtyřky, tedy otázkou, 
zda je v pořádku, že naše potravi-
ny jsou méně kvalitní oproti těm 
v západních zemích. Politici sku-
piny V4 se shodli na společném 
postupu a vyjádřili snahu nyněj-
ší stav změnit. Naše kolegyně Eva 
Bistárová se pokusila na celou věc 
podívat z pohledu práva, tedy zda 
by této snaze mohly pomoci para-
grafy.

Stamiliony pro muzea

Více než půldruhé miliardy korun 
si rozdělí vybraná státní či kraj-
ská muzea, jejichž průměrná ná-
vštěvnost za poslední tři roky 
překročila třicet tisíc návštěv-
níků. Z IROPu bude jejich de-
větatřicet projektů podpořeno 
částkou 1,6 miliardy, za kterou 
muzea vytvoří nové expozice, 
pořídí vlastní stavební obnovu, 
zvýší ochranu sbírkových fondů 
nebo vybudují nové depozitáře.

Miliardy eur z EIB

Naše dopisovatelka z Pyrenej-
ského poloostrova Dana Miháli-
ková se podívala na příliv peněz 
pro Španělsko. Jak píše, zatímco 
Evropská komise zemi nabádá k 
finanční opatrnosti, Evropská in-
vestiční banka Madridu věří. Jen 
v loňském roce EIB ve Španělsku 
financovala projekty za celkovou 
částku přesahující 11,5 miliar-
dy eur. Země tak obsadila první 
místo v žebříčku zemí podle obje-
mu investic ze Skupiny EIB. Kam 
prostředky z Evropské investiční 
banky ve Španělsku šly a co pod-
pořily, to se dočtete na straně 7.
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Výsledok bol nemilým prekvapením. La-
boratórne testy potvrdili, že až trinásť 
výrobkov sa líšilo kvalitou a zložením. 
„Nevidíme dôvod, prečo by mal práve slo-
venský spotrebiteľ konzumovať potraviny 
s väčším množstvom konzervantov a pri-
dávaných látok, nižším obsahom mäso-
vej zložky, či nápoje s pridanými umelými 
sladidlami namiesto cukru. Nadnárodní 
výrobcovia takýmto spôsobom vytvárajú 
v jednotnom európskom trhu rozdielne 
triedy spotrebiteľov,“ komentuje výsledky 
prieskumu Slovenská veterinárna a po-
travinárska správa. V čom je problém?
Podľa platnej legislatívy Európskej únie sa 
výrobky zložením odlišovať môžu. Ape-
luje sa najmä na to, aby boli zdravotne 
nezávadné a bezpečné. Zákon dovoľuje 
upraviť zloženie výrobku podľa stravova-
cích a tradičných chuťových návykov oby-
vateľov krajín. Rolu zohrávajú aj finančné 
pomery. Je teda legislatívne v poriadku, 
ak sa bežný cukor nahradí umelým, alebo 
niektoré farbivo lacnejším ekvivalen-
tom. „Dovážané potraviny sa apriori ne-
dajú označiť ako zlé, každý výrobca musí 

garantovať, že potravina je bezpečná. 
Výrobca označí na obale všetko, čo má, 
zákazník sa potom sám rozhodne, či si vý-
robok kúpi. Tieto postupy nie sú zakáza-
né, je to otázka na výrobcu, aký tovar chce 
priniesť na trh,“ objasňuje Zuzana No-
uzovská, riaditeľka Výskumného ústavu 
potravinárstva. 

SUMMIT VO VARŠAVE

V súčasnosti je teda celá zodpovednosť na 
spotrebiteľovi. Po medializácií priesku-
mu ŠVPS by sa však veci mali koneč-
ne zmeniť. „Je nemysliteľné, aby sa v 
priestore jednotného európskeho trhu 
vytvorili dve skupiny zákazníkov, pre 
ktorých vyrábajú niektoré nadnárodné 
potravinárske firmy potraviny síce pod 
rovnakým názvom a rovnakou značkou, 
ale v rozdielnej kvalite,“ vyhlásila Sloven-
ská poľnohospodárska a potravinárska 
komora. 
V reakcií na prieskum, druhého marca 
2016, zvolala poľská premiérka Beata 
Szydło summit V4 vo Varšave. Podnet 
na jeho zvolanie dal práve slovenský pre-

miér Róbert Fico. Predstavitelia krajín 
V4 sa zhodli na tom, že dvojaká kvalita 
potravín je aktuálny problém a je potreb-
né riešiť ho na európskej úrovni. „Prob-
lém dvojakej kvality tých istých potravín 
nepovažujem za technokratický, ale poli-
tický problém. Pokiaľ Európska komisia 
nezareaguje, opäť len potvrdíme, že sa 
často zaoberáme inými, nepodstatnými 
vecami a nie tým, čo je pre ľudí v Európ-
skej únii dôležité,“ komentoval summit 
Fico. „Nechceme viac Únie, ale lepšiu Eu-
rópsku úniu,“ uzavrela Szydło.
Krajiny V4 pripravujú niekoľko opatre-
ní. Prvým krokom by mala byť rozsiah-
la štúdia kvality potravín realizovaná 
českými expertmi. V štúdií by sa porov-
návali potraviny z Rakúska, Nemecka, 
Poľska, Maďarska, Česka a Slovenska. 
Je to najmä preto, že prieskum, ktorý 
realizovala ŠVPS v spolupráci s Minis-
terstvom pôdohospodárstva SR bol 
spochybnený viacerými výrobcami a jej 
metodika nie je celkom jasná. Napríklad 
spoločnosť Josef Manner & Crop, ktorej 
napolitánky boli v prieskume zarade-
né do najhoršej skupiny, listom vyzýva 

ministerstvo, aby zverejnilo protoko-
ly z prieskumu. „Považujeme za nepro-
fesionálne zverejňovať zistenie, ktoré 
ministerstvo označilo ako ‚Boli zistené 
rozdiely v chuti náplne‘, bez akýchkoľ-
vek ďalších detailov a faktov k metóde 
testovania. Možný rozdiel medzi rôz-
nymi šaržami spočíva v spolupôsobení 
zmeneného zloženia prírodných suro-
vín, ako je kakao alebo lieskové orechy, 
a bežných výrobných tolerancií počas 
priemyselnej výroby,“ píše sa v liste.

NÁVRH NA ZMENU
LEGISLATÍVY

Ďalším opatrením by mala byť webstrán-
ka, na ktorej budú šíriť osvetu o tom, čo je 
dvojaká kvalita potravín a ako môžu spotre-
bitelia proti nej bojovať. Zodpovední spot-
rebitelia by sa pri kúpe mali viac zaoberať 
zložením výrobku, aby si boli istí, čo vlastne 
kupujú. Takisto by sa tu mal objaviť priamy 
zoznam dvojakých výrobkov, čím by sa ape-
lovalo aj na výrobcov a dovozcov potravín.
Azda najodvážnejším a najzávažnejším 
opatrením je návrh na zmenu európskej le-

gislatívy, ktorý by rozdielnu kvalitu potra-
vín v rámci jednej Únie úplne zakázal. V čase 
našej uzávierky ho podpísalo 150 europo-
slancov. Na to, aby sa ním zaoberala Európ-
ska komisia potrebuje nadpolovičnú väčšinu 
podpisov – teda aspoň 376 poslancov. 
Nie je isté, či sa návrh zákona nakoniec pred 
Komisiu dostane. Časť poslancov si myslí, že 
tento problém nie je relevantný na to, aby 
sa riešil na európskej úrovni. Podľa nich je 
aktuálny iba pre krajiny Vyšehradskej štvor-
ky, ale v Európskej únií sú aj ďalšie krajiny, 
ktoré otázku dvojitej kvality potravín síce 
chápu, ale vôbec sa ich to netýka. Preto nevi-
dia dôvod na to, aby sa to riešilo v Európskej 
únií. Nájde sa aj niekoľko krajín, ktorých sa-
motná existencia tohto problému prekva-
puje a celkom ju nechápu.
Dvojakej kvalite potravín by sa teda malo 
zamedziť hlavne úpravou vnútroštátnej 
legislatívy a posilnením obchodných 
inšpekcií. Prispieť by mala aj osveta a vý-
chova k spotrebiteľskej zodpovednosti. 
Napokon sa nám môže ľahko stať, že aj 
o ďalších dvadsať rokov budeme nútení 
cestovať za kvalitou „na Západ“. 

Tamara Peterková

Dvojaká kvalita potravín v jednej Európskej únií

Únos: Čo dokáže jeden film?

Prípad zavlečenia siaha do začiatkov exis-
tencie samostatnej Slovenskej republiky. 
Deviateho marca 1994 vtedajší prezident 
Michal Kováč v parlamente prednie-
sol správu o stave republiky, v ktorej 
ostro skritizoval vládu Vladimíra Mečia-
ra. V dôsledku toho Mečiarovu stranu 
HZDS opustilo osem poslancov a Národ-
ná rada vyslovila vláde nedôveru. V pria-
mych predčasných voľbách však opäť 
zvíťazila HZDS a vytvorila vládnu koa-
líciu so Slovenskou národnou stranou. 
Približne v tom istom čase sa preziden-
tov syn, Michal Kováč mladší, zaplie-
tol do obchodu s fiktívnym textilom v 
kauze Technopol. Bol naňho vydaný me-
dzinárodný zatykač. Konflikt medzi pre-
zidentom Kováčom a Mečiarom sa ešte 
vyostril, keď prezident odmietol vyme-
novať Ivana Lexu za predsedu Slovenskej 
informačnej služby (SIS).

ODVLEČENIE KOVÁČA ML.

Okolo desiatej hodiny ráno neďaleko 
Bratislavy, 31. augusta 1995, skupina ne-
známych mužov zastavila auto preziden-
tovho syna a násilne ho odvliekli preč. 
Polícia ho našla na základe anonym-
ného telefonátu okolo piatej popolud-
ní, v kufri auta, v rakúskom Hainburgu. 
Neskôr sa zistilo, že bol do zahraničia 
zavlečený násilím a rakúska polícia ho 
prepustila na Slovensko. 
V polovici februára 1996 jeden z pracov-
níkov SIS Oskar Fegyveres vo vysielaní 
Českej televízie priznal, že sa zúčastnil 
zavlečenia Michala Kováča mladšieho. 
Zo strachu o život sa po priznaní ukrý-

val v zahraničí. Slovenskou spojkou mu 
bol jeho kamarát a policajt Róbert Remi-
áš, ktorému sa to stalo osudným. Zahy-
nul ako 26ročný vo vlastnom aute, ktoré 
explodovalo. 

PRIEMERNÁ KRIMINÁLKA?

Toto sú udalosti, ktoré umelecky spra-
cúva a odzrkadľuje film Únos. Nejde 
o autentický dokument, vo filme je veľa 
fikcie, upravené skutočnosti, vymysle-
né postavy, chýbajú mená... Dobre infor-
movaný divák však isto odhalí nápadné 
podobnosti. Načo je teda Slovákom film, 
ktorý realitu zachytáva, ale zároveň ne-
zachytáva? Informuje alebo dezinfor-
muje? „Existovali novinári, ktorí túto 
tému pripomínali, no na základe filmu 
sa môže spoločnosť do udalostí zaintere-
sovať aj emocionálne,“ vysvetľuje produ-
cent filmu Milan Stráňava. „Chceli sme 
pripomenúť udalosti a zbaviť spoločnosť 
starých krívd. Otvoriť tému nie spôso-
bom vytriasania kostlivcov zo skrine, ale 
prostredníctvom emócií, a zdá sa, že to 
vyšlo.“
Film Únos by bol zrejme považovaný za 
priemernú slovenskú kriminálku a roz-
hodne by sa nestal štvrtým najúspešnej-
ším slovenským filmom od roku 1993, 
keby prípad zavlečenia Michala Kováča 
mladšieho nemal svoju politickú dohru. 
Najprv boli oba prípady – zavlečenie pre-
zidentovho syna aj vražda Róberta Remi-
áša, odložené. Situácia sa ešte vyostrila 
po skončení volebného obdobia prezi-
denta Kováča v marci 1998. Keďže nový 
prezident zvolený nebol, jeho právomoci 

prešli do rúk vlády. Vladimír Mečiar zís-
kal kompetencie premiéra aj prezidenta, 
čo využil na udelenie amnestií na všetky 
trestné činy súvisiace so zavlečením Mi-
chala Kováča mladšieho. „Nariaďujem, 
aby sa nezačínalo, a ak sa aj začalo, aby 
sa zastavilo trestné stíhanie za trestné 
činy spáchané v súvislosti so zavlečením 
Michala Kováča mladšieho do cudziny.“
Trestné stíhanie sa zastavilo, polícia 
prestala pátrať. Postupom času únos 
nadobúdal charakter pútavej historky 
patriacej viac do kníh ako do parlamen-
tu. Zrušenie Mečiarových amnestií sa 
stalo súčasťou predvolebnej kampane 
a voličským lákadlom nejednej politic-
kej strany. O ich zrušení sa v Národnej 
rade rokovalo celkom sedemkrát, zatiaľ 
vždy bez úspechu. Poslanci nikdy nena-
šli spoločnú reč ani správne legislatívne 
opatrenia.

REKORDNÝ FILM

Kauza nadobudla reálnejší charakter 
po smrti  bývalého prezidenta Michala 
Kováča v októbri 2016. Téma sa znovu 
otvorila a začalo sa diskutovať o zrušení 
amnestií. Možno aj v dôsledku toho bola 
slovenská spoločnosť lepšie pripravená 
na marcovú premiéru Únosu. Ide však 
len o zhodu náhod. Film bol dlhodobo 
plánovaným projektom a jeho premiéra 
mala byť ešte na jar 2015. Museli ju od-
ložiť pre finančné ťažkosti. Náhody vedia 
byť veľmi ironické...
Únos si za prvý víkend prišlo pozrieť 
až 69 354 divákov, čím prekonal všet-
ky české a slovenské filmy v návštevnosti 
za prvý víkend. Po troch týždňoch pre-
mietania naňho do kina prišlo takmer  
95 tisíc divákov. Tieto čísla boli prekvape-
ním aj pre samotných tvorcov. „Nečakali 
sme žiadne rekordy, no už pred premié-
rou sme mali pozitívne reakcie na základe 

upútaviek, ktoré išli v kinách, a mohli sme 
predpokladať, že záujem o film tu je,“ pri-
znáva producent Milan Stráňava.
Záujem o film naozaj bol. A nie len oň. 
Po premiére Únosu začali vznikať rôzne 
občianske iniciatívy, petície, stránky a 
prieskumy verejnej mienky,... volajúce 
po spravodlivosti a zrušení Mečiarových 
amnestií. Vláda strany Smer bola však 
známa svojim skeptickým postojom voči 
amnestiám. Preto bolo veľkým prekva-
pením, keď sa minister kultúry Marek 
Maďarič vyjadril, že ak by sa znovu hla-
sovalo o zrušení amnestií, bol by za.

NOVELA ÚSTAVY?

V súčasnosti prebiehajú rokovania a dis-
kusie o ôsmom hlasovaní o zrušení Me-
čiarových amnestií v parlamente. Vládna 
koalícia navrhuje novelu Ústavy SR, 
ktorá by rozšírila právomoci Národnej 
rady o zrušenie prezidentských amnestií 
trojpätinovou väčšinou poslancov. Návrh 
na zrušenie, ktorý bude musieť podať 
až tridsať poslancov, potom v dvojme-
sačnej lehote posúdi Ústavný súd. „Toto 
hlasovanie by nemalo byť ako iné, bežné 
hlasovania. Ide o bezprecedentné hlaso-
vanie, z ktorého by mali poslanci celé-
ho politického spektra vyjsť ako štátnici. 

Teraz je potrebné, aby sa to dotiahlo do 
úspešného konca, aby sa okolo toho ne-
politikárčilo, ale aby politici pred ľuďmi 
vyzerali čo najdôveryhodnejšie, že túto 
škvrnu z počiatkov slovenskej štátnos-
ti chcú zmyť,“ uviedol pre denník Pravda 
Pavol Demeš, spolupracovník prezidenta 
Michala Kováča.

„VLNA SA ZDVIHLA“

Verejnej diskusie o Mečiarových am-
nestiách v Národnej rade sa 23. marca 
zúčastnil aj herec Maroš Kramár, ktorý 
vo filme hrá postavu Predsedu. Vo svo-
jom prejave kritikou nešetril. „Dnes sa tu 
vyzýva k občianskej odvahe a povinnos-
ti ukázať na toho, kto kradne. Keď uká-
žeme, stane sa to, že ten čo ukáže, má 
problémy a ten na koho ukážeme, čuduj 
sa svete, zrazu má kontrolu, ale nič sa 
nezistí. A keď sa zistí, tak potom je tam 
nejaký prokurátor, je odvolaný... A zrazu 
sa zistí, že sa nič nestalo... Je to čudné. 
Čomu máme veriť?“ predniesol herec. 
„Som rád, že tento film vznikol a som 
rád, že opäť sme sa presvedčili, že ume-
nie má veľkú silu. Nezabúdajte na to, 
páni politici. Umenie má veľkú silu. Tá 
vlna sa zdvihla...“

Tamara Peterková

Umenie má moc. Umenie je silné, nie fyzicky, nie bezprostredne, nie hneď... 
Umenie je umelecky silné, intelektuálne silné, politicky silné. Áno, umenie 
má politickú moc. Dôkazom toho je aj vývoj udalostí po premiére filmu Únos, 
ktorý je inšpirovaný kauzou zavlečenia Michala Kováča mladšieho, syna 
prvého slovenského prezidenta.

zdroj: wikimedia

Stejné potraviny jako „na Západě“ nám právo nezajistí

Právní oporu pro unifikaci kvality potra-
vin v rámci EU lze najít primárně v hlavě XV 
Smlouvy o fungování Evropské unie. EU se tu 
v čl. 169 hlásí k podpoře zájmů spotřebitelů a 
k zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebite-
le. Problém dvojí kvality potravin dále rozvíjejí 
ustanovení směrnice Evropského parlamentu 

a Rady č. 2005/29/ES o nekalých obchodních 
praktikách. Podle této směrnice je obchodní 
praktika nekalá v případě, že podstatně narušu-
je nebo je schopná podstatně narušit ekonomic-
ké chování průměrného spotřebitele. Kdo je ale 
průměrným spotřebitelem a co je podstatné na-
rušení ekonomického chování dále nezjistíme. 

Zajímavější z našeho pohledu by tak mohl být čl. 
6 směrnice. Ten stanovuje, že pokud výrobce ja-
kýmkoli způsobem uvádí nebo je schopný uvést 
průměrného spotřebitele v omyl, a to například 
klamavým provedením, nebo složením výrobku, 
dopouští se klamavé obchodní praktiky, která 
je přirozeně zakázána. Naším hlavním problé-
mem ale není častý výskyt pojmu průměrný 
spotřebitel, ale skutečnost, že představa vynuti-
telnosti sjednocené kvality potravin na základě 
výše uvedeného je přísně teoretická. 

Aby se výrobce vyvaroval zbytečným problé-
mům, bude často prodávat stejný výrobek 
s různě pozměněnými obaly, čímž se v kon-
krétním případě vyhne otázce různé kvality 
produktů a to z důvodu, že bude jednoduše 
prodávat produkty s takovýmto odlišným oba-
lem a tedy výrobky různé. Dalším problémem 
bude skutečnost, že jediným důsledkem různé 
kvality potravin je prozatím jen náš pocit dru-
hořadých občanů EU, resp. jinými slovy dru-
hořadé potraviny nezhoršují naše zdraví, atp. 

Právo se v tomto případě tedy nemá čeho chy-
tit. V tomto případě se tak prozatímní řešení 
problému politickou cestou zdá být nejvhod-
nější alternativou. Nemožno zapomínat, že 
cesta sjednocení kvality potravin unijními 
normami (nařízeními a směrnicemi), které by 
stanovovaly, jaké má mít konkrétní potravina 
přesné složení, by byla asi takou dystopií, jako 
regulace tvaru a velikosti ovoce napříč evrop-
ským kontinentem.  

Eva Bistárová

Nutno podotknout, že politický tlak aliance států V4 není právem vynutitelný, 
dokonce ani tím unijním. Bez náležité akce ze strany orgánů Evropské unie (EU) 
nelze od výrobců očekávat dobrovolné sjednocení kvality potravin. 
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KOMENTÁŘE

EVROPSKÉ HORIZONTY ZDEŇKA VELÍŠKA

S Velíškem bez Velíška

Nemohli jsme být přitom, ale je to 
dnes i naše historie

(Evropské noviny,  březen 2007)

(pokračování ze strany 1)

Skutečný důvod je prý ve snaze 
ušetřit na surovinách na trhu 
tvořeném lidmi, kteří stále ještě 
nejsou dostatečně informovaní 
a schopní si společně stěžovat a 
postupným tlakem si vybojovat 
změnu. 

SNAHA ZATÍM 
BEZ VÝSLEDKU

Zatím poslední průzkum na téma 
kvality potravin provedla agentura 
STEM/MARK v březnu letošního 
roku. Podle nasbíraných dat více než 
70 procent českých zákazníků věří, 
že máme jako spotřebitelé horší po-
stavení, než je tomu u vyspělých 
sousedů. „Důvodem špatného po-
stavení, který zmiňuje nejvíce dota-
zovaných, je horší kvalita potravin 
proti například německému či ra-
kouskému trhu. Více než polovina 
spotřebitelů také soudí, že český trh 
je pro nadnárodní firmy druhořa-
dý,“ stojí ve zprávě z výzkumu, který 
vznikl při příležitosti Mezinárodní-
ho dne spotřebitelů. Přitom na po-
litické úrovni se tímto tématem 
zabývá Česká republika už mnoho 
let. Nejviditelnější je v tomto směru 
zřejmě česká europoslankyně Olga 
Sehnalová, která dlouhodobě hledá 
pro řešení dvojí kvality potravin 
podporu v Evropském parlamentu. 
Zatím však marně. „S některými 
dalšími kolegy jsem interpelovala 
Evropskou komisi. Vyšla z toho od-

pověď, že průzkum nebyl proveden 
na dostatečném množství vzorků a 
že se jedná o chuťové a cenové pre-
ference v různých zemích,“ říká Se-
hnalová. Ona a další europoslanci se 
nedávno setkali navíc s premiérem 
Bohuslavem Sobotkou, který se o 
problém v posledních měsících také 
intenzivně zajímá.  „Není pro mě 
přijatelné, aby pokračoval stav, kdy 
se lidem v jednom státu nabízí zboží 
stejné značky ve stejném balení, ale 
v úplně jiné kvalitě než ve státu dru-
hém. Chci tento stav změnit,“ pro-
hlásil šéf vlády. Jeho úřad už v roce 
2015 požádal příslušná minister-
stva, aby téma nadnesla na jedná-
ní Rady Evropské unie, v loňském 
roce pak byly evropským orgánům 
zaslány podklady k této problemati-
ce a proběhlo také jednání ministrů 
zemědělství rozšířené Visegrádské 
skupiny. V prosinci pak sestavily do-
zorové orgány tabulku výrobků, u 
kterých je podezření na nižší kvalitu 
oproti těm, které se prodávají napří-
klad v Německu. 

PŘESVĚDČÍME EVROPU?

Naplno se ale o problému rozdíl-
né kvality potravin začalo mluvit 
až v úvodu tohoto roku. V lednu 
nepotěšilo českou stranu sta-
novisko Evropské komise, která 
oznámila, že se stejné výrobky 
pro různé trhy v rámci EU mohou 
lišit, pokud složení na obalu od-
povídá. „Za nekalou by Evropská 

komise považovala pouze prakti-
ku, pokud by obchodník inzero-
val výrobek jako stejný v několika 
členských státech a zároveň pro 
některé z těchto zemí úmyslně 
snižoval kvalitu výrobku,“ tlu-
močí na svých stránkách zprá-
vu Evropské komise Úřad vlády. 
Jenže s tím se Česká republika 
odmítá smířit a otevřela proto 
tuto agendu na setkání zástupců 
zemí Visegrádské čtyřky. Výsled-
kem byla dohoda o společném 
postupu při prosazování postup-
ných změn, které mají méně kva-
litní potraviny z regálů v českých, 
slovenských, polských a maďar-
ských obchodech vymýtit. „Ko-
mise by měla zadat evropskou 
analýzu v oblasti dvojí kvality po-
travin a měla by také navrhnout 
konkrétní legislativní změny, jež 
posílí ochranu spotřebitele a za-
brání praktikám, které spotře-
bitele evidentně klamou,“ uvedl 
Bohuslav Sobotka. Evropská ko-
mise je však i nadále zdrženli-
vá. Na následném evropském 
summitu v Bruselu sice lídři 
ostatních členských zemí připus-
tili, že jde o problém, zamítli však 
posílení pravomocí Evropské 
agentury na ochranu spotřebite-
lů, která by nově mohla vymáhat 
a kontrolovat kvalitu potravin 
na celém evropském trhu. „Měla 
by Evropa zkoumat kvalitu Nu-
telly?“ ptal se kriticky v němec-
kých médiích například německý 
ministr zemědělství Christian 
Schmidt a společně s dalšími od-
mítl zavádění nových pravidel 
a další předávání pravomocí do 
Bruselu. Podle něj je klíčová prav-
divost údajů na obalu a možnos-
ti domácích úřadů. S tím souhlasí 
i naše zástupkyně v Evropské ko-
misi Věra Jourová. „Máme silnou 
spotřebitelskou legislativu, máme 
legislativu, která má potírat nefé-
rové obchodní praktiky a zavádě-
jící reklamu,“ řekla eurokomisařka 
s tím, že legislativně se řeší přede-
vším problémy, které se týkají celé 
a nikoliv jen části Evropy. 

EXPERT: MUSÍ TO CHTÍT LIDÉ

Neznamená to ale, že by dvojí kva-
litu Věra Jourová vůbec nepovažo-
vala za problém, což ostatně jako 
členka komise za oblast ochrany 
spotřebitele dává opakovaně naje-
vo. A ani Evropská komise zatím 
celou záležitost neshodila ze stolu. 
Vyjednavačům z V4 se podařilo pře-
svědčit ostatní členské země, aby 
alespoň nechaly vypracovat analý-
zu, která odpoví o jak vážný a roz-
sáhlý problém jde a zda skutečně 
vyžaduje nějaké legislativní kroky. 
Že se nakonec podaří přesvědčit 
evropské politiky, aby se dvojí kva-
litou potravin zabývali, věří také 
české ministerstvo zemědělství, 
které pro to chce udělat maximum. 
Ještě v první polovině tohoto roku 
se pustí do velkého srovnání kvali-
ty potravin zakoupených na našem 
území, na Slovensku nebo v Maďar-
sku s těmi samými, které lze sehnat 
v Rakousku či v Německu. Výsled-
ná data pak použije česká vláda jako 
další argument, že jde o téma, které 
je potřeba řešit na centrální úrov-
ni. „Má to ambice a prioritu, aby to 
bylo co nejdříve. Průzkum je potře-
ba, abychom mohli deklarovat, že 
tento problém tady skutečně je,“ do-
dává k tomuto kroku ministr země-
dělství Marian Jurečka. Jenže ani 
potom není vůbec jisté, zda to velké 
státy nakonec neshodí ze stolu. 
Skeptičtí jsou v tomto směru nejen 
někteří politici, ale i mnozí odborní-
ci na kulinářství a trh s potravinami. 
Například Roman Vaněk z Praž-
ského kulinářského institutu 
v České televizi řekl, že si politi-
ci všimli problému příliš pozdě. 
„Navíc budou volby a téma po-
travin se hodí. Ale nic proti tomu, 
někdy to přinese něco dobrého. 
Ale myslím, že tentokrát ne,“ ne-
šetřil kritikou Vaněk, podle kte-
rého je jedinou cestou změna 
zákaznického chování. „Jestliže 
se chci lépe najíst, musím si při-
platit peníze. To se prostě nedá 
jinak udělat.“ 

Filip Appl 

Jsme popelnicí Evropy? Česko tlačí
na změnu

Výrobky nesoucí stejný název, 
bez ohledu na region nebo ur-
čitou zemi, by měly mít stejnou 
kvalitu pro každého spotřebitele. 
Pokud tomu tak není, měla by se 
dvojí kvalita řešit celoevropskou 
legislativou. Není totiž možné 
nadále přihlížet situaci, kdy jsou 
spotřebitelé v některých státech 
očividně diskriminováni. A pro-
tože je dvojí kvalita potravin pro 
nás prioritní téma, jsem rád, že 
se po dvou letech mých snah a 

práce mých kolegů na minister-
stvu tohoto problému nedávno 
chopili i předsedové vlád skupiny 
zemí V4. Shodli se, že dvojí kva-
litou je třeba se zabývat a nalézt 
účinná opatření na unijní úrovni 
pro ochranu spotřebitelů na jed-
notném trhu EU. Česká republi-
ka poskytla již minulý rok Komisi 
důkazy, že na společném trhu EU 
existuje dvojí kvalita potravin. 
Spolu s dalšími čtyřmi členský-
mi státy apelovala ve společném 

prohlášení na Komisi, že je nutné 
se touto problematikou zabývat. 
V současné době připravuje naše 
ministerstvo testování, které se 
zaměří na srovnání výrobků stej-
ných obchodních značek prodáva-
ných v České republice a okolních 
státech EU. Výsledky tohoto prů-
zkumu očekáváme ke konci první 
poloviny tohoto roku. Případné 
nalezené důkazy praktik dvojí 
kvality poté poskytneme institu-
cím Unie a podpoříme tak dlou-

hodobý apel ČR na potřebu řešení 
této problematiky na úrovni EU.

Marian Jurečka, 
ministr zemědělství ČR

Ochrana spotřebitelů je jed-
ním ze zásadních témat, který-
mi se vláda pod mým vedením 
intenzivně zabývá. Problemati-
ka dvojí kvality potravin patří 
v tomto ohledu k nejdůležitěj-
ším. Česká republika patří k nej-
více postiženým zemím těmito 
praktikami nadnárodních pro-
ducentů potravin společně s dal-
šími státy Visegrádské skupiny. 
Proto jsem podpořil nedávnou 
iniciativu slovenského premiéra 
Fica na uspořádání mimořádné-
ho summitu V4 právě k tématu 
dvojí kvality potravin. 
Spolupráce na národní úrovni 
je totiž klíčovým předpokladem 
k tomu, aby došlo k nápravě 
této zjevné diskriminace spo-

třebitelů z České republiky a 
dalších postižených zemí. Kva-
litu potravin na národní úrov-
ni obecně ohlídat umíme. Česká 
obchodní inspekce provádí pra-
videlné kontroly a postihuje 
nepoctivé prodejce i výrobce. 
V případě kritizované praktiky 
nadnárodních firem ale tento 
mechanismus selhává – pokud 
výrobce dodrží na obalu dekla-
rované složení potraviny, ne-
porušuje dnes žádný předpis. 
Problém je ale v tom, že výro-
bek pro český trh má často jiné, 
méně kvalitní složení než totož-
ný výrobek určený pro trh třeba 
v Německu a Rakousku, což je 
doloženo řadou testů a analýz, 
provedených z popudu dozoro-

vých orgánů i samotných spo-
třebitelů.
Na tento diskriminační prvek 
upozorňujeme dlouhodobě. Tvr-
díme, že pokud máme jednotný 
evropský trh, musí na něm exis-
tovat pouze jedna kvalita, a to ta 
nejvyšší. Téma jsme otevírali při 
jednáních s Evropskou komisí, 
na ministerské Radě pro země-
dělství i na úrovni Evropské-
ho parlamentu prostřednictvím 
hlasu českých europoslanců. Ev-
ropská komise se ale až dosud 
odmítala tímto problémem za-
bývat s odůvodněním, že se 
zboží stejné značky může v jed-
notlivých zemích lišit. Mimořád-
ný summit V4 byl ale průlomem 
v dosavadním vývoji. Na základě 

důrazného postoje našeho regi-
onu se březnová Evropská rada, 
tedy prezidenti a předsedové 
vlád členských států, shodla na 
tom, že evropské instituce v čele 
s Komisí musí ve věci dvojí kva-
lity potravin urychleně konat 
takové kroky, které povedou k 
nápravě stávající situace.

Bohuslav Sobotka, 
předseda vlády ČR

Deset let. Ano, je to už deset let, co na stránkách Evropských novin pravi-
delně čtete komentáře Zdeňka Velíška, novináře, který se jako jeden z mála 
může chlubit tím, že jeho závěry a názory na dění v Evropě jsou inspirativní 
a do velké míry i ovlivňující pro řadu těch, kteří jsou přímými aktéry toho-
to dění. 
Zdeněk Velíšek za celých deset let ještě svůj komentář nikdy nevynechal. Ať 
zrovna letěl z rozhlasu do televize, předkládal rozsáhlou francouzskou knihu 
či psal knihu vlastní, o svůj názor čtenáře Evropských novin nikdy neochudil. 
Všechno je jednou poprvé a v březnovém vydání Evropských novin roku 
2017 se to týká i Evropských horizontů. Náš kolega musel poslechnout lé-
kaře a od psaní, překládání, moderování a odpovídání na otázky si nějaký 
čas odpočine. Aby ten čas byl co možná nejkratší, mu přeje celá naše redakce.
Ovšem nebyl by to nezdolný Zdeněk Velíšek, aby na své čtenáře nemyslel a 
z nemocničního lůžka netelefonoval, snad i bez vědomí lékařů, že vzhledem 
k nedávnému setkání evropských politiků v Římě by bylo vhodné přesně po 
deseti letech přetisknout jeho tehdejší komentář, který vyšel nejenom v Ev-
ropských novinách, ale také následně v knize, kterou jsme společně vydali 
„Zdeněk Velíšek o Evropě“. Tak tady ho máte:

My Češi i další národy na východ od někdejší železné opony jsme nebyli 
účastníky celé historie evropské integrace, od jejíhož počátku, tedy od podpi-
su Římských smluv, uplynulo 25. března právě půl století. Nemůžeme tedy 
mít stejné pocity, s jakými padesátiletou cestu svých vlád hodnotí lidé v ze-
mích ležících na západ od toho symbolu nedávného rozdělení kontinentu (a 
světa) na dva antagonistické tábory. Všechno, co se v jednotlivých etapách 
evropského integračního procesu odehrálo a na čem se podílel stále větší 
počet evropských zemí, jsme přijali teprve v r. 2004 už jako hotovou věc, 
nebo ještě přesněji, jako něco, čemu jsme se, jak zdůrazňovala část českých 
politiků, „museli“ přizpůsobit. Události, jako vytvoření jednotného trhu, 
podpis maastrichtských dohod, položení základů pro zavedení společné 
měny, to pro nás nejsou kapitoly národní historie. Pro Belgičany, Francouze, 
Němce, Italy a ty ostatní jsou. Také ten největší mezník moderní evropské 
historie, pád železné opony, jsme ještě viděli z druhé strany, tedy naprosto 
jinak, než lidé v členských zemích tehdejšího Evropského společenství.
Právě ten propastný rozdíl mezi naší minulostí reálného socialismu a tím, 
jak v prvních desetiletích po podpisu Římských smluv žili lidé v zemích rodí-
cího se evropského společenství, by ale měl být pro každého soudného Čecha, 
Poláka a příslušníka dalších „východních“ národů Evropy dostatečným dů-
vodem pro podporu evropské myšlenky. Přesto se ironií osudu stala rozdílná 
minulost zemí na obou stranách už neexistující železné opony jednou z nej-
větších překážek na cestě ke společné evropské budoucnosti. Lidé ze starších 
členských států EU se brání důsledkům posledního rozšíření Unie a všem 
případným dalším rozšířením kvůli strachu o dosažený blahobyt. Neblahým 
důsledkem jejich strachu je nezdar ratifikace Evropské ústavy.
Nám z východní půlky Evropy (přesněji některým z nás), brání zkušenosti 
s totalitou chápat sdílenou suverenitu jinak, než jako diktát zvenčí, a společ-
nou zahraniční politiku jinak, než jako zákaz praktikování vlastní zahranič-
ní politiky.  Krom toho se nám, kteří jsme neprožili na vlastní národní kůži 
peripetie padesátiletého procesu evropské integrace, jeví EU jako útvar plný 
nejistot a tápání. Ale okolní svět má v úctě zásady, na kterých sjednocená 
Evropa už pět desetiletí vyrůstá, má v úctě i úsilí, s kterým evropské vlády 
stavějí něco, co v dějinách lidstva nemá obdoby. Všude kolem nás, na Bal-
káně, na východě od Běloruska po Turecko, si desítky milionů lidí přejí, aby 
jejich vlády přijaly zásady, které platí v Evropské unii, a aby se tak i jim do 
Unie otevřely dveře. Pro ty miliony lidí má věta „Evropská unie je zónou sta-
bility… a míru“  reálný význam. (Ty tři tečky naznačují, že slovo mír jsem 
připojil teprve po chvilce váhání, protože u nás ho v minulém režimu zdis-
kreditoval farizejský „boj za mír“, a navíc jsem si vědom, že je asi opravdu 
těžké, aby celý význam toho zprofanovaného slova dovedl vnímat mladší 
člověk v zemi, kde válku pamatuje už jen odcházející generace.)
Americký novinář Roger Cohen, který obvykle posuzuje Evropu dost příkře, o 
padesáti letech evropské integrace napsal: „Vytvořit na půdě Evropy půlmili-
ardovou komunitu Evropanů, to je vítězství smíru nad pomstychtivostí, rozu-
mu nad emocemi, obchodu nad tanky, práce úředníků nad proléváním krve. 
Kontinent, který ve válkách minulého století přišel o desítky milionů životů, 
nikdy nemohl dostat větší dar.“ (International Herald Tribune, 25. 2. 2007).
To, co americký novinář nazval darem kontinentu, má teď všechny šance 
stát se evropským receptem na šíření demokracie do okolního světa. Doká-
ží-li si ovšem ve sjednocené Evropě všich-
ni všimnout, že takovým receptem 
budou disponovat, když zůsta-
nou sjednocení a nepromrhají 
v partikulárních zájmech sílu 
své soudržnosti, získanou pa-
desátiletým úsilím.

O dvojí kvalitě potravin jednali i ministři zemí Visegrádské skupiny. 
zdroj: Balázs Szecsődi/www.kormany.hu
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Náboženské symboly na pracovišti?
Podle Soudního dvora EU lze jejich nošení zakázat

Předmětem práce SDEU tak bylo pře-
devším podat výklad Směrnice Rady  
č. 2000/78/ES o rovném zacházení 
v zaměstnání a povolání. Tato směrni-
ce zakotvuje již ve svém úvodu, že při 
výkonu práce na pracovišti nesmí do-
cházet k jakékoli přímé nebo nepřímé 
diskriminaci například i z důvodu ná-
boženského vyznání. Přímou diskrimi-
nací by v tomto případě představovala 
situace, kdyby s paní Aschbitou bylo 
jednáno z důvodu jejího vyznání méně 

příznivě, než jako by se ve srovnatel-
né situaci zacházelo s jinými osobami. 
SDEU v tomto případě neshledal, že 
by ze strany belgické společnosti k ta-
kovýmto jednáním vůči paní Aschbitě 
došlo. Sporná byla ale otázka diskrimi-
nace nepřímé. Nepřímou diskriminaci 
lze v tomto ohledu definovat jako situ-
aci, kdy zdánlivě neutrální povinnost 
vede ve skutečnosti ke znevýhodně-
ní příslušníků určitého náboženského 
vyznání. Směrnice má i tomto přípa-

dě svoje „ale“ a stanoví tzv. „výjimku 
o třech krocích“. Určité zacházení tak 
nebude představovat nepřímou diskri-
minaci na základě vyznání v případě, 
že bude objektivně odůvodněno legi-
timním cílem a pokud budou prostředky 
k dosažení tohoto cíle nezbytné a přimě-
řené. 

SDEU NABÍDL VODÍTKA 
K ROZHODOVÁNÍ

Krokem prvním je tedy zjištění legitim-
ního cíle, v našem případě zavedení po-
litiky neutrality ve styku se zákazníky. 
Krokem druhým je kritérium nezbyt-
nosti, tedy zda lze řádně uplatňovat 
politiku neutrality na základě zákazu 
nošení mj. i náboženských symbolů, 
který je obsažen ve vnitropodnikovém 
pravidlu. Posledním krokem je splně-

ní podmínky přiměřenosti, a tedy jestli 
neexistuje jiný způsob, kterým bychom 
dosáhli daného cíle méně omezujícími 
opatřeními, tedy například nabídnout 
paní Aschbitě jiné pracovní místo bez 
vizuálního kontaktu se zákazníky.
SDEU je v daném případě nakloněn le-
gitimitě i ostatním „krokům“ řešení ze 
strany belgické společnosti, zejména 
pokud je politika neutrality uplatňo-
vána vůči zaměstnancům, kteří přichá-
zejí do kontaktu se zákazníky. Zda je 
ale interní pravidlo v souladu s těmito 
požadavky, musí až následně posoudit 
belgický soud poté, kdy mu SDEU nabí-
dl tato vodítka. 

FRANCOUZSKÝ PŘÍPAD

Otázku neutrality vůči zákazníkům 
řešil SDEU i v dalším zaměstnaneckém 

sporu. Paní Bougnaoui byla přidělena 
jako designová inženýrka konkrétnímu 
zákazníkovi, který si ale následně stě-
žoval, že v rámci výkonu svého povolání 
nosí muslimský šátek. Paní Bougnaoui 
odmítala šátek i po výzvě zaměstnava-
tele sundat, proto byla následně z pra-
covního poměru propuštěna. SDEU 
neměl možnost z rozhodnutí a před-
běžné otázky položené francouzským 
soudem zjistit podrobnosti týkající se 
skutkového stavu. SDEU tak pracoval 
v teoretické rovině se dvěma varianta-
mi. V případě, že by bylo možné vznik-
lou situaci posuzovat jako nepřímou 
diskriminaci, odkázal na svoje roz-
hodnutí ve věci paní Aschbity. V situa-
ci, kdyby ale o nepřímou diskriminaci 
nešlo, pracoval dále s rovněž problema-
tickým pojmem, který zavádí směrni-
ce, a to s „profesními požadavky“. Jak 
stanovuje směrnice, pokud výkon urči-
té práce ukládá určité profesní požadav-
ky, znamená to ve světle unijního práva 
další možné ospravedlnění rozdílu v za-
cházení. Unii tedy z hlediska otázky ne-
přímé diskriminace nebude překážet, 
když modelingová agentura bude hledat 
na předvádění dámského spodního prá-
dla pouze ženy.
SDEU ale v případě paní Bougnaoui do-
spěl k závěru, že zohlednění přání zá-
kazníka, aby napříště nebyly služby 
poskytovány konkrétním zaměstnan-
cem nosícím např. šátek symbolizující 
jeho vyznání, nepředstavuje podstatný 
a určující profesní požadavek. V tomto 
ohledu je rovněž žádoucí podotknout 
fakt, že rozhodnutí SDEU nejsou pro 
národní jurisdikce závazná, soudy člen-
ských států Evropské unie se ale jimi 
zvyknou řídit, jelikož je SDEU vnímán 
jako určitá vyšší soudní autorita. 

SPORŮ BUDE VÍC

Na závěr lze zatím jen předpokládat, že 
počet sporů týkajících se náboženské dis-
kriminace bude postupně růst. Určitým 
důkazem pro toto tvrzení je stále rostou-
cí počet členských států Unie, které za-
vádějí v menší nebo výraznější míře, na 
národní, popř. na městské úrovni zákaz 
nošení šátků pokrývajících tvář téměř, 
resp. zcela úplně. Dnes jsou těmito státy 
zejména Francie a Belgie, ale částečné zá-
kazy existují rovněž v Německu, Španěl-
sku (Barcelona), Velké Británii, Dánsku, 
Švýcarsku a lze očekávat i brzké zavedení 
určité formy zákazu nošení šátků i v Ra-
kousku a Nizozemí. 

Eva Bistárová

V polovině března rozhodl Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) případy dvou 
žen muslimského vyznání, ve kterých se musel popasovat s problematickým a 
širokým pojmem diskriminace. 
První spor se týkal vnitropodnikového pravidla belgické společnosti, které za-
kazovalo svým zaměstnancům viditelné nošení mj. i náboženských symbolů na 
pracovišti, tedy i šátku na hlavě paní Aschbity, jenž symbolizoval její vyznání. 
Po opakovaných žádostech o sundání si šátku byla paní Aschbita, která ve spo-
lečnosti pracovala jako recepční, propuštěna z pracovního poměru. 

Evropské miliardy zlepší stav silnic

Výzva je oproti původnímu harmonogra-
mu vyhlášena s předstihem, neboť mini-
sterstvo chce, aby se co nejdříve rozběhly 
další významné silniční projekty. Podpo-
ra je zaměřena na rekonstrukce, moder-
nizace a výstavbu vybraných úseků silnic 
II. třídy a vybraných úseků silnic III. 
třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, 
s cílem zvýšit rychlost spojení k nadřaze-
né dálniční a silniční síti a k regionálním 
centrům. Vybrané silniční úseky tvoří 
takzvanou Prioritní regionální silniční 
síť, která představuje 16 % délky celore-
publikové sítě silnic II. a III. třídy. Nová 
výzva má podpořit především časově ná-
ročné projekty novostaveb, v první řadě 

obchvatů měst a obcí na dopravně zatíže-
ných silnicích II. třídy, a samozřejmě bude 
pokračovat podpora rekonstrukcí a mo-
dernizací zvyšujících bezpečnost dopravy 
a kapacitu provozu na krajských silnicích. 

PENÍZE DO KRAJŮ

Příjemci dotační podpory mohou být jak 
kraje, tak organizace zřizované nebo za-
kládané kraji za účelem výkonu vlastnic-
kých práv a povinností k silnicím II. a III. 
třídy. Z Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 
10,4 miliardy korun a ze státního roz-
počtu maximálně 611 milionů korun. 

Maximální výše celkových výdajů na 
jeden projekt není omezena, minimální 
výše je stanovena na 5 milionů korun. 
Předmětem podpory nejsou opravy sil-

nic II. a III. třídy.  Oproti 1. výzvě IROP 
dochází ve výzvě č. 70 ke zjednoduše-
ní povinných příloh k žádosti o podpo-
ru. K podstatné změně dochází v datu 

ukončení realizace projektů, které může 
být v nejzazším případě stanoveno až na  
30. června 2023. 

Jana Bartošová

Díky evropským dotacím doputuje do České republiky dalších deset miliard 
na zlepšení stavu silnic. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo na konci 
února tohoto roku další výzvu k předkládání projektů na rekonstrukce, mo-
dernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. třídy v Integrovaném 
regionálním operačním programu. Jedná so o výzvu číslo 70 s názvem „Vy-
brané úseky silnic II. a III. třídy - II“. Díky této výzvě tak bude pokračovat 
podpora významných investic do krajské silniční sítě, která byla v IROP 
zahájena již v jeho první výzvě v roce 2015. V rámci výzvy číslo 70 je cel-
kem připraveno 10,4 miliardy korun. Žádosti mohou zájemci podávat až do  
21. prosince tohoto roku.

Ilustrační foto: pixabay.com

Ilustrační foto: wikimedia.org
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Díky dotacím přibude více elektrobusů a CNG autobusů

Původně bylo pro tuto výzvu vyhraze-
no 1,15 miliardy korun z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. Vzhledem 
k obrovskému zájmu ze strany doprav-
ců došlo letos v únoru k navýšení obje-

mu finančních prostředků na maximální 
možnou úroveň, což je téměř 1,7 miliar-
dy korun.
Cílem podpory je rozvoj a zlepšování 
dopravních systémů šetrných k životní-

mu prostředí, včetně systémů s nízkou 
hlučností, a nízkouhlíkových doprav-
ních systémů, včetně vnitrozemské a 
námořní lodní dopravy, přístavů, mul-
timodálních spojů a letištní infrastruk-
tury s cílem podporovat udržitelnou 
regionální a místní mobilitu. Oprávně-
nými žadateli byly kraje a obce, které 
samy poskytují veřejné služby v přepra-
vě cestujících, a pak také dopravci, kteří 
tyto služby provozují na základě smlou-
vy o veřejných službách v přepravě ces-
tujících. Výzva byla zaměřena na nákup 
silničních nízkoemisních vozidel využí-
vajících alternativní palivo CNG nebo 
LNG, nákup silničních bezemisních vo-
zidel využívajících alternativní palivo 
elektřinu nebo vodík a nákup drážních 
vozidel městské dopravy, tedy tram-
vají nebo trolejbusů. Maximální výše 
celkových výdajů na jeden projekt je  
200 milionů korun, minimální výše činí 
pět milionů korun.

PENÍZE DOSTANE TŘINÁCT
PROJEKTŮ

Podmínky výzvy úspěšně splnilo 35 pro-
jektů z celkem 37 předložených. Podpo-
řeno bude třináct projektů. Zbývající  
22 projekty zařadil Řídicí orgán IROP na 
seznam náhradních projektů.

V projektech schválených k financo-
vání se nakoupí celkem 184 vozidla 
pro veřejnou dopravu, z toho 48 elek-
trobusů, 23 trolejbusy, 13 tramvají a  
100 CNG autobusů. Šest projektů je za-
měřeno čistě na elektrická vozidla. Na-
příklad Dopravní podnik města České 
Budějovice nakoupí v tomto roce jede-
náct nízkopodlažních cyklicky dobíje-
ných elektrobusů. Dotace z Evropské 
unie by měla být vyšší než 119 milionů. 
Elektrobusy a trolejbusy s pomocným 
pohonem si chce pořídit také Dopravní 
podnik města Hradce Králové. Ten by 
měl získat dotaci téměř ve výši 83 mi-
lionů korun. Elektrická vozidla by měla 
díky dotaci jezdit i v Olomouci, Pardu-
bicích a Třinci. 

UŠETŘÍ OVZDUŠÍ I PENÍZE

Pět projektů je zaměřeno na plynové au-
tobusy. Jedná se především o tři pro-
jekty, díky kterým si chce město Brno 
pořídit tak zvané CNG autobusy, tedy 
autobusy jezdící na stlačený zemní 
plyn. Tyto autobusy přinášejí výraznou 
úsporu provozních nákladů a také vý-
znamné snížení emisí. Jsou také méně 
hlučné v porovnání s naftovými auto-
busy, a to až o 70 %. Nejmodernější 
CNG autobusy produkují o 95 % méně 

jedovatého oxidu uhelnatého a zhru-
ba o třetinu méně nespálených uhlovo-
díků, které jsou zdraví velice škodlivé. 
Podniky s 30 autobusy mohou ušetřit 
ročně až přes deset milionů korun. 
V první etapě chce Brno pořídit tato 
vozidla za pomoci dotace ve výši téměř 
170 milionů, v rámci druhé etapy žádá 
o dotaci ve výši 167 milionů a v rámci 
poslední, tedy třetí etapy, chce CNG 
autobusy pořídit za pomoci více než  
73milionové dotace. Díky 164milio-
nové dotaci si autobusy CNG pořídí i 
město Kladno. Nákup plně nízkopod-
lažních CNG autobusů pak plánuje i 
ČSAD Střední Čechy. Dotace by v tomto 
případě měla činit téměř 47 milionů 
korun.
Dva projekty budou kombinované. 
ČSAD Frýdek – Místek chce díky více 
než 80milionové dotaci pořídit beze-
misní a nízkoemisní vozidla pro MHD 
Hranice a Frýdek – Místek. Doprav-
ní podnik Ostrava plánuje za pomo-
ci dotace ve výši 170 milionů obnovit 
vozový park MHD v DPO I. - lokalitě 
Hranečník. Co do objemu požadova-
ných finančních prostředků bude více 
než 60 % prostředků směřovat na po-
řízení bezemisních, elektrických silnič-
ních nebo drážních vozidel. 

Jana Bartošová

20. výzva Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), která 
byla zaměřena na podporu nákupu nízkoemisních a bezemisních vozidel pro 
veřejnou dopravu se setkala s mimořádným ohlasem žadatelů z řad měst-
ských i regionálních dopravců zajišťujících dopravní obslužnost. 

Portugalcov čakajú veľké veci

Šéfka Rady pre verejné financie, kon-
trolného orgánu nad rozpočtovou po-
litikou, Teodora Cardoso oznámila, že 
na optimizmus nie je dôvod a Lisabon 
v júni pristúpi k reštrukturalizácii verej-
ného dlhu. Proces prebehne z iniciatívy 
Európskej komisie. Portugalská železná 
lady za hlavný problém pokladá veľkú za-
dlženosť krajiny a zraniteľnosť jej eko-
nomiky. Reštrukturalizáciu navrhuje 
zrealizovať ako súčasť programu, garan-
tujúceho zmenu rozpočtovej politiky. 

ZÁCHRANA BANKY

Sprievodným javom zadlženosti Por-
tugalska je nestabilná situácia peňaž-
ných ústavov. Najväčšia portugalská, 
zároveň štátna banka Caixa Geral de 

Depósitos (CGD) v minulom roku za-
znamenala takmer dvojmiliardovú 
stratu, čo predstavuje takmer jedno 
percento HDP. Po nedávnom skracho-
vaní banky Espírito Santo ide o druhý 
najhorší prípad v dejinách portugal-
ského bankovníctva. Riešenie prišlo 
z Bruselu. V lete bol schválený pred-
bežný návrh na rekapitalizáciu v cel-
kovom náklade 4,9 miliardy eur. 
Doteraz najhoršie čísla CGD zazname-
nala v roku 2013 s mínusom 579 mi-
liónov eur. Za posledných päť rokov sa 
jej straty vyšplhali na 3,7 miliardy eur. 
Plán rekapitalizácie zahŕňa 2,5 miliar-
dy eur od štátu, ktorú Brusel nebude 
klasifikovať ako štátnu pomoc a emisie 
v hodnote 900 miliónov. Experti hovo-
ria o krízovom riešení, ktoré banku 

z problémov nevytiahne a jej osud na-
ďalej zostane neistý. Až do roku 2018 
možnosť zisku vylučujú. Ako záruku 
Brusel od banky vyžaduje odľahčenie 
štruktúry. Počas nasledujúcich štyroch 
rokov odíde do dôchodku vyše dve tisíc 
pracovníkov, čiže asi štvrtina zamest-
nancov, a dôjde ku zrušeniu bezmála 
200 zo 650 pobočiek. Ďalším opatre-
ním bude zníženie úrokovej sadzby na 
termínovaných vkladoch z 0,6 na  
0,2 percenta a zdvojnásobenie poplat-
kov za bankové služby.

KONIEC BYROKRACIE?

Portugalská ministerka pre moderni-
záciu administratívy Maria Manuel 
Leitão Marques už od roku 2005 bo-
juje za odľahčenie súdneho systému 
a pracuje na odstránení zastaraných 
zákonov schválených v 60. rokoch. 

Tím právnikov vyhľadáva absurdity, 
ktoré po schválení často ani neboli 
zavedené do praxe. Portugalská tlač 
ironicky poznamenáva, že podobná 
misia ministerke zaručí doživotnú 
funkciu, pretože doteraz bolo odha-
lených stále platných 1 500 podiv-
ných klauzúl. Napríklad jedna z nich 
hovorí, že pred bankou je zakázané 
parkovať. Portugalci tiež pracujú na 
odstránení diskriminačných zákonov. 
Parlament prednedávnom chválil 
možnosť podstúpiť liečbu neplodnos-
ti pre lesbické páry, rok predtým 
umožnil homosexuálnym párom 
adopciu detí. Právnici momentál-
ne chcú vyriešiť zákon z roku 1967, 
ktorý mužom dovoľuje uzavrieť man-
želstvo 180 dní po rozvode a ženám 
až 300 dní po zániku predchádzajúce-
ho manželstva.           

 Dana Miháliková

Reštrukturalizácia dlhu, odstránenie absurdných zákonov, záchrana strato-
vej banky. To sú kľúčové problémy, ktoré rezonujú Portugalskom.

Lisabon v júni pristúpi k reštrukturalizácii 
verejného dlhu.                 foto: autorka

Projekty jsou orientované především na 
tvorbu nových expozic, stavební obnovu 
muzeí v souvislosti se zvýšením ochrany 
sbírkových fondů nebo na budování no-
vých depozitářů.  Projekty musí být do-
končeny do konce roku 2021, ale většina 
by měla být veřejnosti zpřístupněna již 
před tímto datem. 
Nejvíce projektů se díky evropské dotaci 
zrealizuje v rámci Jihomoravského kraje. 
Bude jich celkem osm. Jmenovat lze na-
příklad revitalizaci zadního traktu mi-
noritského kláštera Znojmo s expozicí 
lapidária.  Vybudován bude i bezbariéro-
vý přístup. Vstupní místnost bude moci 
být využívána pro vzdělávací programy. 
Klášter spadá pod Jihomoravské muze-
um ve Znojmě. Dotace by měla v tomto 
případě představovat téměř 6,5 milio-
nu. Téměř 400 tisíc pak půjde ze státní-
ho rozpočtu. 
Revitalizace by se měla uskutečnit i v 
Památníku bratří Mrštíků v Divákách, 
který spadá pod Regionální muzeum v 
Mikulově. Odhadované náklady přesa-
hují sedm milionů korun. Domeček, ve 

kterém působili bratři Mrštíkové, po-
třebuje rekonstrukci, aby byl atraktivní. 
Práce se dotknou hlavní budovy, zahra-
dy, ale i včelína. Vznikne zde výstava o 
životě bratrů, vzdělávací program a vy-
tvoří se nové webové stránky o památ-
níku. Kraj na rekonstrukci získá dotaci  
5,3 milionu z evropských zdrojů a  
300 tisíc od státu. Zbylé náklady si uhra-
dí kraj.  

NEJVÍC PENĚZ NA SEVER MORAVY

Moravskoslezský kraj byl pro změnu nej-
úspěšnější v celkové sumě podpořených 
projektů na svém území. Celková suma 
podpory bude představovat 486 milionů 
korun. 104 miliony korun bude napří-
klad představovat dotace, díky níž bude 
v Kopřivnici vybudováno nové Muzeum 
automobilů Tatra. Více než šest milionů 
bude příspěvek ze státního rozpočtu. Vý-
stavba muzea potrvá několik let, celko-
vé náklady jsou vyčísleny na 123 miliony 
korun. Muzeum vznikne v areálu bývalé 
slévárny kopřivnické automobilky Tatra. 

Stávající technické muzeum v Kopřiv-
nici zůstane zachováno s tím, že v něm 
zůstane expozice osobních aut. Nové 
muzeum bude zaměřeno především na 
nákladní automobily. Součástí expozice 
bude i nově umístěný a zrekonstruova-
ný legendární vlak Slovenská strela.  Po-
čítá se s tím, že expozice se stane novou 
pobočkou Muzea Novojičínska, které je 
krajskou příspěvkovou organizací. Tatra 
do projektu vkládá nemovitost, sbír-
ky a architektonický projekt. Expozice 
vznikne pod odborným patronátem Ná-
rodního technického muzea v Praze.
Evropskou dotaci ale získá například i 
Muzeum Novojičínska, Slezské zemské 
muzeum či Národní zemědělské muze-
um s depozitárně-expozičním objektem 
v Dolních Vítkovicích. 

REVITALIZACE PAMÁTNÍKU LIDICE

V Kraji Vysočina budou zpřístupněny 
nové expozice na hradě Rotštejn. Hlav-
ním cílem tohoto projektu je prostřed-
nictvím nových atraktivních muzejních 
expozic a s nimi související staveb-
ní obnovy nemovité kulturní památky 
hradu zpřístupnit a prezentovat sbír-
kové předměty Kraje Vysočina ve sprá-
vě Muzea Vysočiny Jihlava a rovněž 
zajistit větší ochranu vystavovaných 
autentických předmětů i vyšší bezpeč-

nost návštěvníků. Nové stálé expozi-
ce i doplňující výstavní programy pak 
umožní postupně představovat bohatý 
sbírkový fond muzea. Reinstalace stávají-
cích expozic a v rámci projektu plánované 
konzervování - restaurování sbírkových 
předmětů umožní rozšířit rozsah vystavo-

vaných exponátů a zároveň bude možné 
zpřístupnit i sbírkové předměty, které 
dosud nebyly na hradě prezentovány.
Z dalších akcí lze jmenovat modernizaci 
Severočeského muzea v Liberci či revita-
lizaci areálu Památníku Lidice. 

Jana Bartošová

Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo hodnocení kolové výzvy z Integro-
vaného regionálního operačního programu, která byla zaměřená na podpo-
ru muzeí zřizovaných krajem nebo státem, jejichž průměrná návštěvnost za 
poslední tři roky překročila třicet tisíc návštěvníků. Ze 44 předložených pro-
jektů bylo podpořeno 39 projektů celkovou částkou 1,646 miliardy korun z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Muzea získají více než půldruhé miliardy

Ilustrační foto: wikimedia.org

Ilustrační foto: wikimedia.org

PUBLICISTIKA



EN č. 3 / 20176 PREZENTACE

V Lechovicích začala stavba obchvatu
V Lechovicích na Znojemsku začala stavba obchvatu, který od-
vede z obce hustou dopravu jedoucí po silnici první třídy I/53 
mezi Brnem a Znojmem. Slavnostního zahájení stavby se zú-
častnil mj. premiér Bohuslav Sobotka a představitelé Jihomo-
ravského kraje v čele s hejtmanem Bohumilem Šimkem.

„Zahájení této stavby je velkou 
událostí nejen pro místní oby-
vatele Jihomoravského kraje, 
ale má také nadregionální vý-
znam. Rád bych při této příle-
žitosti vyzdvihl velmi dobrou 
spolupráci našeho kraje s Ředi-
telstvím silnic a dálnic. Věřím, 
že takových důležitých doprav-
ních staveb bude v našem kraji 

přibývat. Osobně bych si přál, 
aby tou další stavbou byl ob-
chvat Mikulova,“ řekl na zahá-
jení obchvatu Lechovic hejtman 
Jihomoravského kraje Bohumil 
Šimek.
Obchvat v délce 4,6 kilometru má 
být dokončen na konci roku 2019 
a má stát přes 270 milionů korun. 

(jmk)

Ministryně Šlechtová na jihu Moravy

„Jsem rád, že paní ministryně 
přijela na jižní Moravu i se svými 
náměstky. Měli jsme tak možnost 
společně prodiskutovat a vyjasnit 
si některé konkrétní záležitosti 
kraje ve vztahu k MMR. Musím 
říct, že spolupráce našeho kraje 
s ministerstvem je velmi dobrá. 
Zejména bych rád poděkoval paní 
ministryni za metodickou pomoc 
při řešení smluv s dopravci v ná-
vaznosti na navýšení platů řidičů 
autobusů,“ uvedl hejtman Bohu-
mil Šimek.
„Chválím Jihomoravský kraj za 
aktivní čerpání národních dotací, 
třeba na domy pro seniory. Ráda 

jsem slyšela, co je potřeba a jak 
tomu mohu naše národní dotač-
ní tituly dále přizpůsobit. Potěšil 
mě také úspěšný přeshraniční pro-
gram Rakousko-ČR,“ uvedla mi-
nistryně pro místní rozvoj Karla 
Šlechtová na jednání s hejtmanem 
Bohumilem Šimkem a se členy 
Rady Jihomoravského kraje.
Důležitým tématem při jedná-
ní s vedením kraje bylo čerpání 
prostředků IROP na opravy kraj-
ských silnic II. a III. třídy.
„Je důležité, aby kraje při opra-
vách silnic čerpaly z nedávno 
vyhlášené druhé výzvy Integro-
vaného regionálního operační-

ho programu. Před dvěma týdny 
jsem vyhlásila novou výzvu na 
10 miliard. Kraje se mohou nyní 
znovu připravit na toto čerpá-
ní. Očekávám, že do konce břez-
na obdržím od krajů žádosti ve 
výši 2,5 miliardy korun. Pokud 
ty projekty nebudou doručeny na 

ministerstvo pro místní rozvoj, 
budeme prostředky převádět na 
školky a školy, které také finan-
cujeme z evropských prostředků 
nebo na integrovaný záchranný 
systém,“ zdůraznila ministryně 
Karla Šlechtová.

(jmk)

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová zavítala v pátek 
24. března 2017 na jižní Moravu. Dopoledne se setkala s hejt-
manem Bohumilem Šimkem a členy krajské rady, se kterými 
jednala zejména o aktuálních tématech čerpání financí na opra-
vy silnic II. a III. třídy, podpoře cestovního ruchu Jihomorav-
ského kraje a také o připravované novele stavebního zákona.

Kraj připravil nový 
dotační program 
na podporu boje 
proti suchu
Nový dotační program pro podporu hospodaření s povrchovou 
vodou pro obce a svazky obcí na jižní Moravě, které jsou ohro-
ženy rizikem sucha, schválila 22. března 2017 krajská rada. Na 
dotační program bude po schválení Zastupitelstvem JMK vyčle-
něna částka 6 milionů korun.

Účelem tohoto dotačního progra-
mu je zlepšení technického stavu 
rybníků, drobných vodních toků, 
malých vodních nádrží a opatře-
ní, které podpoří hospodaření s 
povrchovou vodou v krajině, po-
sílí retenci vody v krajině a zvětší 
bezpečnost při zvýšených průto-
cích. Dotace mají pomoci zadržet 
vody v krajině v dané lokalitě a 
zmírnit dopady klimatické změny 
na vodní ekosystémy. Součástí je 
také podpora protierozních opat-
ření.
„Jižní Morava je jednou z oblas-
tí nevíce ohrožených suchem. 
Tento fenomén negativně ovliv-

ňuje celou řadu ekosystémových 
služeb od zemědělské a lesní pro-
dukce, přes půdní funkce a biodi-
verzitu, kvalitu života obyvatel a 
v některých situacích i turistic-
ký ruch. Sucho je tedy téma číslo 
jedna nejen pro ministerstvo ži-
votního prostředí, jak jsme při 
nedávné návštěvě slyšeli z úst 
jeho ministra, ale také priorita 
pro Jihomoravský kraj. Chceme 
systémově a dlouhodobě podpo-
rovat opatření vedoucí ke sníže-
ní závažnosti dopadů sucha na 
hospodářství v našem kraji,“ řekl 
hejtman Bohumil Šimek.

(jmk)

Brno se zlepšuje v třídění

Třídění odpadů se stává přiroze-
nou součástí životního stylu oby-
vatel Brna. „Jak vyplývá z našich 
statistik, například na jednoho prů-
měrného obyvatele města připada-
lo v uplynulých třech letech kolem  
26 kg vytříděného papíru. To je o 
cca 5 kg více než ve srovnatelných 
velkých městech nebo o 6 kg více 
ve srovnání s  průměrem ČR.  Co 
nás ale velmi těší, je zrychlující se 
nárůst vytříděných plastů. Zatím-
co před čtyřmi léty se podařilo kaž-
dému obyvateli Brna vytřídit pouze  
3,5 kilogramu, za rok 2016 to už 
bylo 6,4 kilogramu. To je nárůst o 
83 %,“ popsal ředitel společnosti 
SAKO Brno Jiří Kratochvil. 
Takové zlepšení souvisí podle něj 
zejména s dlouhodobou podporou a 
popularizací třídění odpadů a s kva-
litním rozvíjejícím se systémem, 
který mohou občané Brna využí-
vat. „Společnými silami s  Magist-
rátem města Brna a autorizovanou 
obalovou společností EKO-KOM, 
a.s., se dlouhodobě snažíme rozví-
jet a zdokonalovat celý systém na-
kládání jak s využitelnými složkami 
komunálních odpadů ve městě, tak 
s  ostatními odpady, které v  našich 
domácnostech vznikají. V  posled-
ních třech letech jsme společné ak-
tivity cíleně zaměřili na vzdělávání 
a propagaci správného nakládání 
s  odpady,“ podotkl Jiří Kratochvil. 
V počátku byla samotná kampaň v 
Brně zaměřena na podporu sběru 
tzv. směsných plastů. Efekt změny 
systému se začal projevovat téměř 

okamžitě, což potvrzují pozitiv-
ní výsledky. Do té doby mohli Br-
ňané sbírat do žlutých kontejnerů 
pouze PET lahve, od jara roku 2014 
mohl každý obyvatel Brna třídit již 
veškeré plasty. Téma třídění směs-
ných plastů v  následujících letech 
nahradila propagace celého systé-
mu nakládání s odpady v Brně, resp. 
správné třídění všech odpadů. 
V  roce 2016 byla v  Brně spuštěna 
další vlna kampaně s  cílem zvýšit 
množství vytříděných nápojových 
kartonů, tedy použitých obalů od 
mléčných výrobků, džusů apod. 
Kampaň samotná byla díky spo-
lupráci se společností Tetra Pak 
Česká republika, s.r.o., rozšířena o 
atraktivní soutěž pro všechny za-
registrované třídiče této komodity. 
Výsledky předčily očekávání – me-
ziročně, proti roku 2015, vzrostlo 
množství vytříděných nápojových 
kartonů v  Brně o 42 %. Přesněji, 
v roce 2015 bylo vytříděno necelých 
77 tun nápojových kartonů. V roce 
2016 to už bylo téměř 109 tun.
Pro mladou generaci funguje přímo 
v areálu společnosti SAKO vzděláva-
cí centrum, kam ročně dochází tisíce 
dětí, žáků a studentů.  
Kromě rozsáhlé kampaně, která 
všem Brňákům ukazuje, jak správ-
ně odpad třídit, pořádá SAKO 
Brno také workshopy o třídění 
odpadu pro nekomerční subjekty 
zdarma. Jejich účastníci se na nich 
mohou dozvědět, co se s odpadem 
z barevných kontejnerů děje, jak 
se třídí, zpracovává a využívá. Na 

vlastní oči také mohou vidět práci 
na dotřiďovací lince odpadů. 
Pro potřeby Brňanů byla vyvinu-
ta unikátní aplikace pro chytré te-
lefony, která pomáhá lidem najít 
nejbližší kontejnery na tříděný 
odpad. Aplikace umožňuje i veli-
ce rychlou informovanost dispe-
činku svozu o přeplněné nádobě. 
Dispečer svozu může okamžitě re-
agovat buď zařazením stanoviště 
do nejbližší svozové trasy, nebo v 
případně nepořádku zařazením do 
úklidové trasy.
Za dobrými výsledky stojí, kromě 
osvětových a vzdělávacích akti-
vit, také stále se zlepšující sběr-
ný systém. Obyvatelé města Brna 
mají k dispozici mimo 4,7 tis. ba-
revných kontejnerů také jedi-
nečnou síť sběrných středisek. 
Sběrné dvory, tedy brněnská sběr-
ná střediska, používají města a 
obce v  celé ČR, ale Brno má nej-
dostupnější síť ze všech. V  sou-
časnosti mohou obyvatelé města 
využívat celkem 37 takových stře-
disek. Ve většině z nich navíc pro-
bíhá nový projekt „RE-USE“, který 
má za cíl opětovné využití starých, 
ale stále funkčních věcí, které už 
doma lidé nepotřebují. Brňané tak 
mohou prodloužit život věcem, 
které dnes bezmyšlenkovitě končí 
v popelnicích. 
„Jsem přesvědčen, že jdeme 
správnou cestou. Třídění odpadů 
dlouhodobě podporujeme. Tyto vý-
sledky přináší nám všem pozitiv-
ní signál v  podobě každoročního 
nárůstu množství vytříděných od-
padů, které se dále recyklují. Jsme 
rádi, že se nám systematická pod-
pora vyplácí. Ještě máme spoustu 
práce před sebou, abychom patřili 
mezi nejlepší v republice,“ dodal Jiří 
Kratochvil.

Brno se postupně zlepšuje v třídění odpadů. Za rok 2016 obča-
né Brna vytřídili a odevzdali k recyklaci více než 16,7 tis. tun 
papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. Meziroční 
nárůst tříděného sběru je v posledních dvou letech přes 800 t 
každým rokem.  Ukazuje se, že obyvatelům jihomoravské met-
ropole není třídění odpadů a životní prostředí lhostejné. 

„Snažení Brňanů pomáháme 
instalací odpadových nádob, 
aby k nim měli blíž,“
říká ředitel SAKO Brno Jiří Kratochvil

Brno se zlepšuje v třídění odpa-
dů, lze, pane řediteli, říct, kolik 
procent brněnského odpadu se 
v současné době podaří vytří-
dit?
Je možná lepší podívat se na to 
ne z hlediska procent, ale spíš z 
pohledu faktických dat. Občané 
v Brně produkují zhruba 67 tisíc 
tun komunálního odpadu ročně. 
To je ten odpad, který končí v 
černých popelnicích a my ho svá-
žíme. Vedle toho se vytřídí růz-
nými cestami různé množství 
odpadu. Velkoobjemový odpad 
na sběrných střediscích, to je 
přes deset tisíc tun, papír, které-
ho je kolem osmi tisíc tun, sklo 
tři tisíce sedm set padesát tisíc 
tun a plasty dva a půl tisíce tun 
ročně.

Čím to podle vás je, že se Brňáci 
v třídění tak zlepšují?
Myslím si, že je to tím, že se celko-
vě mění pohled na odpady. Proto 
se Brňáci víc snaží a víc vytřídí. 
My se tomu snažíme samozřejmě 
pomáhat prostřdnictvím reklam-
ních a informačních kampaní. A 
také tomu vycházíme vstříc in-
stalací odpadových nádob do co 
největšího množství lokalit, aby 
k nim lidé měli blízko. 

Na osvětu jsem se chtěl zeptat. 
Jakými prostředky se o ní sta-
ráte? Pořádáte veřejné akce na 
náměstích, nebo je organizuje-
te ve školách?¨
Především využíváme vzdělávací 
centrum přímo v areálu naší spo-
lečnosti, kterým prošlo od zalo-
žení v roce 2012 přes dvacet tisíc 
lidí, z nichž je větší počet právě 
dětí. Pak samozřejmě jdeme ces-
tou informačních kampaní pro-
střednictvím letáků, billboardů a 
podobně. 

Velmi mě zaujala mezi vašimi 
aktivitami jedna věc, a to pro-
jekt „RE-USE“, který využívá 
nepotřebné věci, které ale ještě 
mohou fungovat. Jak v praxi 
tento projekt běží?
Projekt RE-USE je v naší zemi na-
prosto jedinečný, město Brno ho 
má jako jediné. Na čtyřech sběr-
ných střediscích jsme schopni 
oddělovat odpad od věcí, které 
odpadem být ještě nemusí a 
potom tyto věci nabízet lidem k 
dalšímu užití. To je forma před-
cházení vzniku odpadů.
Funguje to jednoduše. Lidé, kteří 
mají nějakou pro sebe nepotřeb-
nou věc, ji odnesou na sběrné 
středisko, kde za pomoci obslu-

hy se tato věc předá do systému 
RE-USE a někdo jiný si ji na stře-
disku koupí za symbolickou část-
ku. Menší věci jsou obvykle za 
deset, větší za sto korun. Po těch-
to drobných částkách jsme už vy-
brali téměř sto tisíc korun, které 
jsme věnovali na sbírku, díky níž 
jsou ve městě květinové záhony.  

Tento projekt může jistě zau-
jmout i další samosprávy. Řek-
něte mi, prosím, je tento systém 
pro vás náročný organizačně, 
finančně, personálně...?
Systém samozřejmě náročný 
je, legislativně je velmi obtížně 
uchopitelný, na druhou stranu, 
cestu jsme našli. Důležité je, aby 
se tyto věci nikdy nestaly odpa-
dem, protože jakmile se odpadem 
stanou, už se s nimi musí naklá-
dat podle zákona o odpadech. Ač-
koliv řešení těchto otázek trvalo 
poměrně dlouhou dobu, podařilo 
se je vyřešit. 

Zpráva o tom, že hlavní moravské město Brno se výrazně zlep-
šilo v třídění odpadů, je zajímavá natolik, že jsme kontaktova-
li ředitele společnosti SAKO Brno Jiřího Kratochvila, abychom 
problematiku trochu víc probrali. 



Kromě různých stavebnic, pane-
nek nebo tabletů na výherce čekala 
spousta netradičních cen. Ta, která 
se týkala Evropského vydavatel-
ství, byla určená těm nejstarším, 
tedy středoškolákům. Bylo totiž 
rozhodnuto, že vítěz si vedle diplo-
mu, medaile, tabletu a balíčku z Vý-

chodočeského divadla Pardubice 
odnese dárek i pro svoje spolužáky. 
Tím dárkem byla možnost exkur-
ze v redakci našich novin a zkouš-
ka vytvořit si vlastní návrh titulní 
strany novin věnovaných soutěži 
Zdravá a nemocná příroda Pardu-
bického kraje. 

Pro tuto cenu si krokem naprosto 
jistým došla i přes nástrahy obou 
porot pravidelná účastnice sou-
těže Michaela Hatlová z Gymná-
zia Dr. Emila Holuba v Holicích. 
Té se možná taková exkurze bude 
hodit, s vývarničením by chtě-
la spojit svoji budoucnost. „Tak 
přímo na výtvarnou školu asi ne-
půjdu, ale chtěla bych se tomu 
věnovat, jen ještě nevím, jak 
se prosadit,“ řekla Michaela po 
skončení soutěže. 
Míša se svými šesti spolužáky z 
gymnázia tedy dorazila do naší re-
dakce. Hlavní náplní jejich zhru-
ba čtyřhodinového pobytu u nás 
byla příprava titulní strany. Zadá-
ní bylo jednoduché - vyrobit první 
stranu novin, jejichž náplní je sou-
těž Zdravá a nemocná příroda Par-
dubického kraje. Studenti dostali 
k dispozici počítač a jejich lekto-
rem byl náš grafik Tomáš Kocou-
rek. „Nejprve se vybral font písma, 
pak se celá skupina pustila do ná-
vrhu loga,“ popsal průběh výroby s 
tím, že nad návrhem nejprve pano-
valy dohady, ale nakonec se celá 
skupina shodla. Doladit pak zbytek 
strany byla hračka a stylově zelená 
úvodní stránka se studentům, kteří 
tak prokázali svoje výtvarné nadá-
ní, povedla. Alespoň nám se líbí, 
snad i vám čtenářům. 

EKOLOGICKÉ NOVINY
PARDUBICKÉHO KRAJE

Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje má vítěze

Díky tradici, kterou má soutěž za 
sebou, se řada dětí účastní už po ně-
kolikáté, jen postupem doby mění 
kategorii. Na slavnostním vyhlášení 
výsledků, které se pravidelně koná 
v Sále Jana Kašpara v budově býva-
lé pardubické reálky, se tak některé 
tváře objevují znovu, z celého území 
Pardubického kraje je ale doplňují 
noví nadaní výtvarníci. 
V průběhu let se také zvyšuje kvali-
ta soutěžních obrázků a děti se také 
pouštějí do méně tradičních výtvar-
ných technik. „Jsem mile překvapen, 
jak se dětem povedlo vystihnout za-
daná témata,“ komentoval při pohle-
du na obrázky náměstek hejtmana 
Pardubického kraje Michal Kortyš. 
„Sice je tu více obrázků s nezdravou 
přírodou, ale na nás všech je, aby-
chom toto podstatně změnili.“ 
Z vedení krajské samosprávy, která 
konání soutěže podporuje, dorazil 
na slavnostní vyhlášení výsledků 
radní Václav Kroutil, v jehož gesci 

je mimo jiné právě i životní pro-
středí. „Osobně jsem u této soutěže 
už od samotného začátku. Příroda 
je v rukou mladé generace, to ona 
nás dospělé učí vážit si přírody. 
Děkuji všem dětem a posílám jim 
symbolické srdce,“ uvedl ve svém 
vystoupení. 

V kategorii nejmladších dětí, které 
chodí do mateřských škol, vyhrála 
Charlottka Valešová z MŠ Větrná ve 
Svitavách. Mezi žáky prvního stup-
ně, tedy dětmi ve věku 7 až 10 let, vy-
hrál Adam Papoušek ze ZŠ Josefa 
Ressela Pardubice. Mezi jedenácti až 
patnáctiletými uspěla Klára Mrvová 

z Gymnázia v Jevíčku a kategorii 
středoškoláků nad 15 let ovládla Mi-
chaela Hatlová z Gymnázia Holice. 
Hlasování veřejnosti, která rozho-
dovala prostřednictvím webu www.
pomahameprirode.cz, přiřklo v 
nejmladší kategorii vítězství Zoje 
Dosedělové z MŠ Závodu Míru v Par-

dubicích. Z dětí ve věku 7 až 10 let u 
veřejnosti nejvíc zabodoval Daniel 
Kosáček ze ZŠ Perálec. Tereza Daru-
ová ze ZŠ Ronov nad Doubravou byla 
nejúspěšnější ve skupině výtvarní-
ků od 11 do 15 let a ze středoškolá-
ků veřejnost nejvíc oslovila Nataly 
Schöttingerová z Gymnázia Holice. 

Tisíce dětí pod vedením svých 
učitelů nebo rodičů se pravidelně 
účastní tradiční výtvarné soutěže 
Zdravá a nemocná příroda Pardu-
bického kraje, při níž svými poči-
ny zobrazují kontrast mezi čistou a 
naopak vlivem člověka znečištěnou 
přírodou. Sedmý ročník soutěže, 
která oslovuje nejen výtvarně na-
dané děti od nejmenších až po ado-
lescenty, skončil a vyhlásil vítěze. 

Radní Václav Kroutil a ředitel Rozvojové agentury Pardubického kraje Richard Červenka s vítězi kategorie od 11 do 15 let.   foto: redakce

Vytvořte titulní stranu novin...
Naše vydavatelství je jedním z partnerů soutěže Zdravá a nemocná pří-
roda Pardubického kraje, a tak se jedna z cen týkala také výtvarna, které 
je spojené s přípravou novin. Rozhodli jsme se totiž využít toho, že děti, 
které se nejen do výtvarné soutěže přihlásily, ale také ji vyhrály, mají 
dobré estetické cítění, umí tvořit a je samotné může zajímat i něco víc než 
pastelka nebo tempery...
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Maluje se ve školách, i pod širým nebem

Pod úspěchem soutěže jsou 
vedle dětí podepsáni i zapále-

ní učitelé, od těch, kteří mají na 
starosti předškoláčky v mateř-

ských školách, až po ty, kteří se 
k výtvarnému umění snaží při-
vést studenty na školách střed-
ních. Bez jejich aktivní účasti a 
zapálení by se pravděpodobně 
pod bedlivýma očima poroty ob-
jevilo daleko méně obrázků.

Ovšem malí výtvarníci se nemu-
sí do soutěže Zdravá a nemocná 
příroda Pardubického kraje za-
pojit jen prostřednictvím svých 
škol. Řada z nich se se soutě-
ží setká mimo svůj vzdělávací 
ústav, třeba na příměstském tá-

boře nebo na dětském dni. Or-
ganizátoři soutěže totiž putují 
krajem se stánkem vybaveným 
potřebným zázemím a setkáva-
jí se s dětmi takříkajíc v terénu.

Výtvarná soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje, to je fenomén, 
který nemá v naší zemi obdobu svého druhu. Pastelky, vodovky, fixky, tempe-
ry, tuše nebo křídy berou do ruky děti v celém kraji, aby daly podobu své před-
stavě o kontrastu přírody čisté a přírody lidským zásahem poškozené.

Jak se vybírají vítězové

Mohlo by se zdát, že role porotce je 
snadná. Sedí za stolem, na který mu 
předkládají obrázky a on vlastně jen 
vybírá, který se mu líbí a který ne. 
Jenže když si představíme, že těch ob-
rázků je víc než patnáct stovek a jen o 
málokterém se dá říct, že na žádné fi-
nále nemá, protože se opravdu nepo-
vedl, hned je jasné, proč mluvíme o 
několikahodinové těžké práci porot-
ců. „Když jsem viděl některé ty obráz-
ky, říkal jsem, jestli by ty děti neměly 
spíš porotcovat ony mě,“ vysekl malým 
výtvarníkům poklonu jeden z porot-

ců, špičkový fotograf Tomáš Kubelka. 
„Jsem potěšen, že se děti takto vydá-
vají samy ze sebe a tvoří tak nádher-
ná díla.“
Úkol hodnotitelů byl skutečně ne-
snadný, a proto byla porota soutěže 
Zdravá a nemocná příroda Pardubic-
kého kraje dvoukolová. V první po-
rotě zasedla majitelka fresh gallery 
Pardubice Jarmila Kudláčková, aka-
demický malíř František Zálabský, 
Petra Smuts z Regionální rozvojové 
agentury, koordinátor projektu a gra-
fik Martin Brhel a Ivana Jungwirtová 

ze Správy a údržby silnic Pardubické-
ho kraje. Ti měli za úkol z obrovského 
množství obrázků vybrat ty nejkrás-
nější, které pak postoupily před 
porotu druhou. V ní byl hejtman 
Pardubického kraje Martin Neto-
lický, jeho náměstek Michal Kortyš, 

krajský radní Václav Kroutil, aka-
demický malíř František Zálabský, 
už zmíněný fotograf Tomáš Kubel-
ka, ředitel Východočeského divadla 
Pardubice Petr Dohnal a Zuzana No-
váková z tiskového oddělení Pardu-

bického kraje a zároveň režisérka 
divadla Exil. 
Každému z nich prošly rukama obráz-
ky přihlášené do soutěže, oni se museli 
nad všemi zamyslet a vynést svůj ortel. 
Věřte, že to opravdu nebylo snadné...

Díky velké tradici, kterou soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardubického 
kraje má, je zájem soutěžících ve všech kategoriích obrovský a hodnotite-
le rok co rok zaplaví moře obrázků. Co moře, možná by bylo trefnější říct 
oceán... A z něj se musí vybrat ta nejlepší díla.

Stánek soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje je pravidelně po oba dny koná-
ní na Aviatické pouti v Pardubicích.

Se stánkem se pravidelně setkávají také návštěvníci Dětského super dne na dostihovém závodišti.
Velký zájem o malování projevily i děti, které loni přišly do 
Olympijského parku Pardubice. 

Děti se do malování pustily i na letních příměstských táborech.

Jako člen druhé poroty hodnotil ob-
rázky fotograf Tomáš Kubelka.

Odborník na slovo vzatý - akade-
mický malíř František Zálabský. 

S velkým zaujetím si obrázky pro-
hlížel a hodnotil ředitel VČD Petr 
Dohnal.

Obrázek po obrázku si bedlivě pro-
hlédl člen druhé poroty, hejtman 
Martin Netolický.

Velmi pečlivě k posuzování obráz-
ků přistoupil náměstek hejtmana 
Michal Kortyš.

Kancelář krajského radního Václa-
va Kroutila byla zaplněná soutěžní-
mi obrázky.

První porota měla nesnadný úkol - probrat a vyhodnotit všechny obrázky 
přihlášené do soutěže.
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Navzdory všem současným vzá-
jemným sporům EU a Erdoganova 
Turecka je třeba mít na paměti, že 
Turecko je důležitým hráčem, kte-
rého EU nemůže jen tak přehlížet, 
ať už mu vládne kdokoliv. Málo se v 
souvislosti se současnou vyhrocenou 
situací mluví o tom, že Turecko je pro 
EU naprosto nezbytným partnerem 
pro řešení migrační krize. Díky němu 
už se podařilo snížit počet přicházejí-
cích lidí na minimum. Je proto nutné 
zajistit pokračování vzájemné doho-
dy o navracení migrantů. Turecko 
nese při migrační krizi nejtěžší bře-
meno ze všech neválčících blízkový-
chodních zemí. Jsou zde téměř tři 
miliony syrských uprchlíků a je třeba 
mu se zlepšováním jejich životních 
podmínek maximálně pomoci.  
Současný růst autoritářských ten-
dencí v Turecku pod Erdoganovou 
vládou ale samozřejmě představuje 
důvod k obavám.  Evropa musí jed-

nat s Erdoganem dostatečně asertiv-
ně a ukázat svoji sílu. Je třeba dávat 
Erdoganovi jasně najevo, že nemůže 
vést mezi Turky v zemích EU kampa-
ně pro své domácí záležitosti. Nizo-
zemské vypovězení dvou tureckých 
ministrů, kteří chtěli agitovat mezi 
místní tureckou komunitou, proto 
považuji za naprosto správný krok. 
EU by se neměla nechat Erdogano-
vou vládou ani zastrašit, ani vypro-
vokovat a měla by usilovat o udržení 
alespoň jakžtakž korektních vztahů. 
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CO NA TO EUROPOSLANCI: 
Jak by se podle vašeho názoru měla zachovat Evro-
pa vůči tureckému prezidentovi Erdoganovi?

Tomáš Zdechovský,
 poslanec Evropského parlamentu
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EIB podporuje španielske projekty 
miliardami eur

V roku 2016 Španielsko obsadilo 
prvé miesto v objeme investícií zo 
Skupiny EIB, ktorú tvorí Európska 
investičná banka (EIB) a Európsky 
investičný fond (EIF), zameraný 
na financovanie rizikového kapi-
tálu pre malé a stredné podniky. 
Podľa expertov Španieli dosiahli 
touto cestou investície presahu-
júce jedno percento HDP, čo ich 
posunulo medzi krajiny, kde sa 
stredné firmy podstatne podieľa-
jú na tvorbe domácej ekonomiky.  

ROZDELENIE INVESTÍCIÍ

EIB minulý rok v Španiel-
sku financovala 112 projektov 
v celkovom objeme 11 miliárd
540 miliónov eur. Oproti roku 
2015 ide o vyše trojpercentný po-
kles, no Španieli dôvod na smú-
tok nemajú. 70 percent investícií 

šlo na podporu sto tisíc malých 
a stredných podnikov. 8,1 miliardy 
eur bolo určených na zjednoduše-
nie poskytovania úverov s priazni-
vými splátkovými podmienkami. 
Takmer 1,7 miliardy bolo veno-
vaných na podporu strategických 
infraštruktúr pre dopravu a energe-
tiku, ako aj na modernizáciu mest-
ských infraštruktúr. 864 milióny  
eur šlo na podporu inovačných 
technológií a konkurencieschop-
nosti. Na projekty zamerané na 
ochranu životného prostredia, vy-
užívanie energie z obnoviteľných 
zdrojov, podporu udržateľnej do-
pravy a energetickej efektivity šlo 
700 miliónov eur.  

PRITIAHNUTÉ INVESTÍCIE

V minulom roku sa Španielsko 
stalo druhou krajinou EÚ v zís-

kaní financií z Investičného 
plánu pre Európu, známeho ako 
Junckerov plán. Skupina EIB 
krajine schválila 28 projektov 
a transakcií v objeme 2,7 miliar-
dy eur. Podľa údajov minister-
stva ekonomiky tento investičný 
balík pomôže mobilizovať do-
datočné súkromné investície 
v sume takmer 15 miliárd eur. 
Sedemnásť zo schválených špa-
nielskych projektov sa týka in-
fraštruktúry. Zvyšných jedenásť 
projektov získajú malé a stred-
né podniky. Od odštartovania 
Junckerovho plánu v roku 2015 
Skupina EIB spoločne poskytla 
Španielsku 40 operácií v objeme 
3,5 miliardy eur, ktoré španiel-
skej ekonomike  majú prinesť 
súkromné investície vo výške 
23 miliárd eur, čo predstavuje 
druhé najvyššie číslo po Talian-
sku. Španielsko sa stalo kraji-
nou s najväčšími investíciami od 
EIF vo forme garancií v hodnote 
1,5 miliardy eur.

ÚSPEŠNÝ ŠTART

V prvej fáze Junckerovho plánu 
Španielsko získalo investície pre 
šesť veľkých projektov v hodno-
te 600 miliónov eur. Peniaze idú 
na rozvoj infraštruktúr, podporu 
zamestnanosti a na rozvoj tech-
nológií. Napríklad katalánsky 
farmaceutický koncern Grifols 
získal 100 miliónov eur na pro-
jekty venované výskumu a roz-
voju nových liečebných postupov. 
Sevillská firma Abengoa, špeciali-
zovaná na energiu a životné pro-
stredie, získala kredit vo výške 
125 miliónov eur. Za čiastku 
50 miliónov eur pritom ručí EÚ 
rozpočtom v rámci Európskeho 
fondu pre strategické investície. 
Zvyšnú časť kreditu garantu-
je InnovFin, spoločná iniciatíva 
Európskej investičnej banky a Eu-
rópskej komisie v rámci programu 
Horizont 2020 ako rámcového 
programu pre výskum a inovácie. 
Dlhodobými investíciami banka 
firmu podporí vo sfére biotechno-
lógie a v rozvoji chemických tech-
nológií pre rafinérie, čističky vôd, 
elektrické systémy a energie z ob-
noviteľných zdrojov. Tieto akti-
vity bude Abengoa realizovať vo 
svojich výskumných strediskách 
v Andalúzii, v regióne, ktorý 
EIB zadefinovala ako región 
s vysokou nezamestnanosťou. 
160 miliónov eur z Junckerov-
ho investičného balíka získala 
firma Redexis.  na rozvoj dis-
tribučných plynových sietí po 
krajine do roku 2018 s cieľom 
rozvetviť plynofikáciu a pre-
pojiť všetkých potenciálnych 
klientov. Konečné náklady sú 
vyčíslené na 325,6 milióna eur 
a približne polovicu zainvestuje 
EIB s predpokladom vytvoriť tr-
valé pracovné miesta. 

Dana Miháliková

Pokým Európska komisia nabáda Madrid k finančnej opatrnos-
ti, Európska investičná banka mu dôveruje. Dôkazom sú inves-
tície, ktorými v minulom roku podporila španielske projekty.

Bielorusi demonštrujú, Brusel 
to nekomentuje

Po masových protestoch prezi-
dent Alexander Lukašenko sko-
rigoval kontroverzný Dekrét
č. 3 „O predchádzaní sociálnemu 
príživníctvu“, známy ako „dekrét 
o príživníkoch“. Občanom, ktorí 
odpracujú menej ako 183 dní 
v roku, nariaďuje uhradiť vláde 
stratu dane, čo v prepočte činí 
zhruba 245 dolárov. Zaregistro-
vaní nezamestnaní zas musia vo 
svojej obci vykonávať verejno-
prospešné práce za ekvivalent 
asi 9 dolárov mesačne. K napl-
neniu nariadenia však akosi ne-
dochádza. Zinkasovaná suma 
nedosahuje predpokladaných 
7,5 milióna dolárov, čo by bielo-
ruskú ekonomiku beztak z biedy 
nevytrhlo. Z pol milióna osôb, 
ktoré podľa dekrétu spadajú do 

kategórie „príživník“, vyrúbanú 
sumu zaplatil každý desiaty. Bie-
lorusi začali masovo protesto-
vať, čoraz častejšie padajú slová 
o odstavení prezidenta. Ruský 
denník Nezavisimaja gazeta 
píše, že protestné akcie prebie-
hali bez účasti opozičných lídrov. 
Ľudia proste masovo vychádzali 
do ulíc, aby diskutovali o bezvý-
chodiskovej situácii a dali najavo 
beznádej.

PREDVÍDANÉ DÔSLEDKY, 
TRÚBENIE NA ÚSTUP

V čase prijímania dekrétu ex-
perti upozorňovali, že vláda 
môže naraziť na problém. Útočí 
ním totiž na svojich sympati-
zantov. Pre majetných zaplatiť 

dvesto dolárov nepredstavu-
je žiaden problém, no vláda po 
prvýkrát udrela po nemajetnej 
vrstve, ku ktorej patria státisíce 
Bielorusov. Keďže situácia vy-
pálila inak, 9. marca prezident 
Lukašenko vinu za nevydare-
ný zákon radšej pripísal úrad-
níkom. Poskytol vysvetlenie, 
že dekrét nebol schválený ako 
ekonomický nástroj a pôvod-
ne mal zohrávať „ideologickú 
úlohu s morálnym podtónom“. 
Cieľom bolo prinútiť praco-
vať tých, ktorí môžu a občania, 
ktorí pracovať nechcú, musia 
zaplatiť spoločnosti za to, že vy-
užívajú sociálny systém. Prezi-
dent vydal príkaz o pozastavení 
zákona a vytvorení nových kri-
térií na status „príživníka“. Do-
plnil ho nariadením o zadržaní 
opozičníkov, ktorí sa pokúsia 
spolitizovať protesty. 

BRUSEL ZATIAĽ MLČÍ

Predstaviteľka EÚ v Minsku An-
drea Victorin vyjadrila nádej, 
že všetky strany sa zdržia násil-
ných akcií. Podľa údajov centra 
pre ochranu práv Vesna bolo od 
začiatku marca za účasť na pro-
testných akciách zadržaných sto 
jeden ľudí. Podľa Asociácie bie-
loruských novinárov je medzi za-
držanými osemnásť novinárov 
a blogerov s cieľom zabrániť in-
formovaniu o udalostiach spo-
jených s protestami. Bieloruskí 
analytici pripomínajú, že kraji-
na vynaložila mnoho úsilia na to, 
aby nadviazala vzťahy s EÚ. Vy-
jadrujú sklamanie nad tým, že 
môže všetko vyjsť nazmar. Tiež 
padli názory, že EÚ stopla politi-
ku konfrontácie, a Minsk túto si-
tuáciu zneužíva. 

Dana Miháliková

Brusel dúfa, že Minsk sa vyhne represiám, nebude zatýkať 
a vráti sa k demokratizácii.  

Vlani Španielsko obsadilo prvé miesto v objeme investícií zo Skupiny EIB.              foto: autorka

Európska únia (EÚ) a jej členské štáty 
sa nenechajú zo strany tureckého 
prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğa-
na vydierať ani zastrašovať. Prud-
ké zhoršenie vzájomných vzťahov je 
spôsobené výhradne konaním tamoj-
šej vládnej moci. Situácia po zmarení 
údajného vojenského prevratu ukáza-
la, že krajina nechce ísť cestou liberál-
nej demokracie a systematicky sa od 
EÚ vzďaľuje. Namiesto toho sme sved-
kami obmedzovania slobody tlače, ná-
vrhov zákonov uľahčujúcich páchanie 
násilia na tamojších ženách, kriminali-
zácie opozície, hromadného zatýkania, 
teroristických útokov, bojov s kurdskou 
menšinou a neustáleho vyhrážania sa 
vypovedaním migračnej dohody s EÚ.
Turecko je naším dôležitým spojencom 
v Severoatlantickej aliancii. To nám 

však nesmie brániť v jednoznačnom 
odsúdení amorálneho správania jeho 
vládnych predstaviteľov, odmietnutí 
islamistov a náboženského fundamen-
talizmu. Erdogan si vyjadreniami na 
adresu EÚ a niektorých jej členských 
krajín vedome vytvára nepriateľov. Je 
to autokrat, ktorý sa snaží pôsobiť do-
jmom silného lídra. V skutočnosti však 
len zakrýva svoju neschopnosť nasto-
liť stabilitu a poriadok vo vlastnej kra-
jine.

Monika Flašíková Beňová, 
poslankyna Evropského parlamentu

Erdogan reprezentuje pro Evropu pro-
blém, který ještě v tomto tisíciletí ne-
měla. Turecko bylo našim významným 
spojencem v regionu a po několik dese-
tiletí usilovalo o to stát se členem EU. 
Nyní zcela otočilo a plně využívá zra-
nitelnosti EU v otázce migrace. V prvé 
řadě EU musí přestat platit Erdoganovi 
účty a přestat počítat s jeho loajalitou, 
což bude mít zásadní dopady na mig-
rační politiku a ochranu vnějších hra-
nic.  Současné směřování země je o to 
varovnější, že Turecko je členem NATO 
a v mnoha problematikách se počítalo 
s jeho pomocí a spoluprací, která však 
dnes již není ani zdaleka jistá. Osobně se 
sice domnívám, že Erdogan používá sil-
ných slov, aby se zalíbil primárně vlast-
nímu obyvatelstvu, ale zažehává vášně, 

které nemusí být schopen (možná ani 
ochoten) zchladit. Možná plánuje další 
spolupráci s Německem a Holandskem, 
ale jak se na to bude tvářit jeho volič, 
když několikrát označil tyto země za fa-
šistické a nacistické? EU má teď jeden 
významný úkol, a to je skutečně razant-
ně a jednotně vysvětlit Turecku, že není 
možné tvářit se jako spojenec, bodat 
přitom Evropu do zad a deinstalovat si 
doma sekulární stát a demokratické zří-
zení.

Kateřina Konečná, 
poslankyně Evropského parlamentu

V první řadě jednotně. A také se-
bevědomě. Ani jedno se dnes bohu-
žel dostatečně neděje. Turecko je 
ve specifické vnitropolitické situa-
ci, kdy jej čeká z pohledu preziden-
ta Erdogana klíčové referendum o 
dalším posilování prezidentských 
pravomocí. Věřím, že řada jeho vy-
jádření z poslední doby je tímto vý-
razně ovlivněna, vystupuje z pozice 
síly, nezřídka agresivně a za hranou 
všeho, čeho jsme od něj dosud byli 
svědky. Unie se do této hry nesmí 
nechat zatáhnout a musí to umět 
dát jasně najevo. Tak jako my potře-
bujeme Turecko nejen kvůli dohodě 
o migrační krizi, tak i Turecko po-

třebuje nás. Unie je jeho největší ob-
chodní partner, turecká ekonomika 
by zmrazením obchodních vztahů s 
EU utrpěla velmi těžkou ránu. Náš 
vztah je rovnocenný a mělo by to být 
čitelné i z naší pozice vůči slovním 
výpadům z Ankary.

Dita Charanzová,
poslankyně Evropského parlamentu
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Are we the garbage can of Europe? The 
Czech Republic is pressing for a change
For years, the Czechs have not 
been much interested in the quali-
ty of food in the stores and on their 
tables. Nevertheless, it now seems 
that this trend is slowly changing. 
However, a key question remains 
unanswered: Why are the foods 
sold in this country of worse qua-
lity than in other European count-
ries and how can this be changed?
According to a study in 2015, as 
many as 35 percent of products 
sold beyond our borders are of 
better quality than in this coun-
try. Last year, the differences be-
tween the same products from 
different countries were again 
confirmed by a test in the dTest 
magazine and by the Czech Ag-
ricultural and Food Inspection 
Authority (CAFIA), which also 
studied the perception of Czech 
consumers. „Approximately 
every 20th food that the inspecti-
on evaluated in the laboratory or 
on site exhibited some kind of de-
fect. The substitution of meat is a 
typical example, where one kind 
of meat is declared, where this is 
in general of better quality, more 
expensive and costly, and is repla-
ced by a cheaper component”, 
stated Pavel Kopřiva, the CAFIA 
press agent on the study. 
Simultaneously, the Czech Re-
public has been discussing this 

subject at a political level for 
a great many years. The Czech 
Member of the European Parlia-
ment Olga Sehnalová is probably 
most conspicuous in this respect; 
for a long time she has been lo-
oking for support in the Euro-
pean Parliament for resolving 
double food quality. However, 
so far without success. In addi-
tion, she and a number of other 
Members of the European Par-
liament met with Prime Minis-
ter Bohuslav Sobotka, who has 
also intensely interested himself 
in this issue in the last few mon-
ths. „It is unacceptable for me 
that situation continues to exist 
where goods of the same brand 
in the same packaging are offered 
to people in one country, but of 
completely different quality than 
in another country. I want to 
change this state of affairs,“ sta-
ted the head of the Government. 
The standpoint of the European 
Commission in January did not 
please the Czechs when it stated 
that the same products for diffe-
rent markets in the EU can differ 
provided that they correspond 
to the composition on the pac-
kage. But the Czech Republic re-
fuses to accept this and for this 
reason has opened this agenda at 
the meeting of representatives of 

the Visegrad Four. This resulted 
in an agreement on a common 
approach in enforcing gradual 
changes to remove poorer quali-
ty foodstuffs from the shelves of 
Czech, Slovak, Polish and Hunga-
rian stores. 
The Czech Ministry of Agricul-
ture is also convinced that it will 
finally be possible to persuade 
European politicians to discuss 
double food quality and wants 
to do as much as it can in this 
respect. In the first half of this 
year, it intends to commence a 
major comparison of the qua-
lity of foods purchased in this 
country, in Slovakia or in Hun-
gary with the same foods that 
can be bought in Austria or Ger-
many. The Czech Government 
will then use the resulting data 
as a further argument demon-
strating that this is a matter 
that should be resolved at a cen-
tral level. „It has the ambition 
and priority to happen as soon 
as possible. The study is requi-
red so that we can declare that 
this problem actually exists,“ 
added the Minister of Agricul-
ture, Marian Jurečka, in this 
respect. Even then it is not cer-
tain that the big countries won't 
just brush it off the table. 
  Filip Appl 

Two different food qualities in one 
European Union
Foods of the same brand in identi-
cal packaging available in Slovakia 
and Austria do not have the same 
quality and composition. The coun-
tries of the Visegrad Four want to 
change this. This began with an in-
vestigation of twenty-two branded 
food products that was carried out 
at its own initiative by the State Ve-
terinary and Food Administration 
(SVFA) in Slovakia. Or was this not 
so...?
„Sometime in 1994 consumers 
started to notice that, when they 
were on vacation, for example, in 
Spain, and they ran out of body 
cream so that on vacation they bou-
ght the kind they normally bought 
at home, the cream they bought 
on vacation was “different”, better, 
fantastic”, recalled Albín Sladov-
ník, the former Director General of 
the Slovak Trade Inspectorate, for 
Denník N. More than twenty years 
later - in November of last year, the 
State Veterinary and Food Admi-
nistration, in cooperation with the 
Ministry of Agriculture, selected 
twenty-two foods from internatio-
nal producers. They purchased the 
same products in the same pac-
kaging in Bratislava and in the Aus-
trian cities of Hainburg and Kittsee. 

The results were an unpleasant sur-
prise. Laboratory tests confirmed 
that as many as thirteen products 
differed in quality and compositi-
on. “We don’t see any reason why 
Slovakian consumers should eat 
foods with greater amounts of 
preservatives and additives, lower 
meat content or beverages with ar-
tificial sweeteners instead of sugar. 
In this way international producers 
create different classes of consu-
mers in the single European mar-
ket,“ the State Veterinary and Food 
Administration commented on the 
results of the study. Where is the 
problem? According to the valid Eu-
ropean Union legislation, products 
can differ in their composition. The 
law allows the composition of pro-
ducts to be modified according to 
the eating and traditional appetite 
habits of the inhabitants of various 
countries. Financial conditions also 
play a role. 
In reaction to the study, on the se-
cond of March 2016, the Polish 
Prime Minister Beata Szydło called 
a V4 summit in Warsaw. The Slo-
vakian Prime Minister Róbert Fico 
provided the instigation for the su-
mmit. The representatives of the 
V4 countries agreed that differing 

food quality constitutes a topical 
problem that should be resolved at 
the European level. „We consider 
that the problem of different qua-
lities of the same products is not 
a technocratic but a political pro-
blem. If the European Commission 
doesn’t react, we will again confirm 
that we frequently discuss other, 
insignificant things and not what 
is important for people in the Euro-
pean Union,“ Fico commented on 
the summit. The V4 countries are 
preparing a number of measures. 
The first step should be an exten-
sive study of food quality carried 
out by Czech experts. Another me-
asure should be a web site to raise 
awareness of what double food 
quality means and how the con-
sumer can combat it. Probably the 
boldest and most uncompromising 
measure is a proposal for European 
legislation that would completely 
prohibit different food quality wi-
thin a single union. At the time of 
going to press, it had been signed 
by 150 members of the European 
Parliament. A majority vote is re-
quired for this to be discussed by 
the European Commission – i.e. at 
least 376 members of Parliament. 

Tamara Peterková

Sind wir der Mülleimer 
Europas? Tschechien drängt 
auf eine Änderung

Über viele Jahre hinweg interessierten sich die Tsche-
chen nicht sonderlich für die Lebensmittelqualität in 
den Geschäften und auf ihren Tischen. Nun scheint 
sich dieser Trend jedoch allmählich zu ändern. Doch die 
Schlüsselfrage bleibt auch weiterhin unbeantwortet: 
Warum werden bei uns schlechtere Lebensmittel ver-
kauft, als in anderen europäischen Ländern, und wie ließe 
sich dies ändern?
Laut einer 2015 durchgeführten Untersuchung weisen 
sogar 35 % der in anderen europäischen Ländern verkauf-
ten Produkte eine bessere Qualität auf. Die Qualitätsun-
terschiede gleicher Produkte in verschiedenen Ländern 
bestätigten im vorigen Jahr ebenfalls eine gründliche 
Untersuchung des Verbrauchermagazins „dTest“ sowie 
die tschechische Staatliche Landwirtschafts- und Leben-
smittelinspektion, die außerdem auch die Wahrnehmung 
tschechischer Verbraucher untersuchte. Auf politischer 
Ebene befasst sich die Tschechische Republik mit diesem 
Thema schon seit Jahren. „Ich kann nicht hinnehmen, 
dass dieser Zustand andauert, und den Menschen in 
einem Land die gleiche Ware in der gleichen Verpackung, 
aber in einer völlig anderen Qualität angeboten wird, als 
in einem anderen Land. Ich möchte diesen Zustand än-
dern“ erklärte der Regierungschef Bohuslav Sobotka. 
Im Januar konnte sich die tschechische Seite nicht über 
die Stellungnahme der Europäischen Kommission fre-
uen, in der es hieß, die Zusammensetzung gleicher Pro-
dukte für verschiedene Märkte in der EU dürfe sich 
unterscheiden, sofern diese den Angaben auf der jewei-
ligen Verpackung entspricht. Die Tschechische Repub-
lik weigert sich jedoch, sich damit abzufinden, weswegen 
sie dieses Thema auf dem Gipfeltreffen der Visegrad-
-Gruppe zur Diskussion brachte. Daraus resultierte die 
Vereinbarung über die gemeinsame Vorgehensweise bei 
der Durchsetzung einer schrittweisen Änderung, die die 
minderwertigen Lebensmittel aus den Regalen tschechis-
cher, slowakischer, polnischer und ungarischer Geschäfte 
verbannen sollte. Noch in der ersten Hälfte dieses Jahres 
leitet das tschechische Landwirtschaftsministerium eine 
umfassende Untersuchung ein, um die Qualität der in 
Tschechien, in der Slowakei oder in Ungarn gekauften Le-
bensmittel mit denselben in Österreich oder Deutschland 
angebotenen Lebensmitteln zu vergleichen. Die Ergebni-
sse wird die tschechische Regierung anschließend als ein 
weiteres Argument dafür verwenden, dass dieses Thema 
auf zentraler Ebene zu lösen ist.                                Filip Appl 

Zwei Lebensmittelqualitäts-
stufen in einer Europäischen 
Union

Lebensmittel der gleichen Marke und mit der gleichen 
Verpackung, die in der Slowakei sowie in Österreich 
angeboten werden, unterscheiden sich bezüglich ihrer 
Qualität und Zusammensetzung. Die Visegrad-Staaten 
beabsichtigen dies zu ändern. Alles begann mit einer aus 
eigener Initiative des Staatlichen Veterinär- und Leben-
smittelüberwachungsamts durchgeführten Untersu-
chung von 22 Marken-Lebensmitteln.
Im November letzten Jahres wählte das Staatliche Ve-
terinär- und Lebensmittelüberwachungsamt in Zusa-
mmenarbeit mit dem Landwirtschaftsministerium 22 
Lebensmittel internationaler Hersteller aus. Die Er-
gebnisse sorgten für eine unangenehme Überraschung. 
Gleich bei 13 Produkten bestätigten Labortests eine un-
terschiedliche Qualität und Zusammensetzung. Worin 
besteht das Problem? Gemäß den geltenden EU-Re-
chtsvorschriften darf sich die Zusammensetzung von 
Produkten unterscheiden. Man darf die Produktzusam-
mensetzung ändern, um sie den Ess- sowie den traditi-
onellen Geschmacksgewohnheiten der Verbraucher im 
jeweiligen Land anzupassen. Eine Rolle spielen auch die 
finanziellen Verhältnisse. 
Als Reaktion auf diese Untersuchung hat die polnische 
Ministerpräsidentin Beata Szydło am 2. März 2016 ein 
Gipfeltreffen der Visegrad-Gruppe nach Warschau ein-
berufen. Veranlasst wurde sie dazu vom slowakischen 
Ministerpräsidenten Robert Fico. Die Vertreter der Vi-
segrad-Staaten einigten sich darauf, die doppelten Le-
bensmittelstandards seien ein aktuelles Problem, das 
auf europäischer Ebene zu lösen sei. Deswegen bereiten 
die Visegrad-Staaten mehrere Maßnahmen vor. Die ge-
wagteste und schwerwiegendste davon ist der Vorschlag 
zur Änderung der europäischen Gesetzgebung, der die 
unterschiedliche Lebensmittelqualität im Rahmen der 
EU gänzlich verbieten würde. Bis zu unserem Redakti-
onsschluss haben diesen Vorschlag 150 Europaabgeord-
nete unterzeichnet. Damit sich mit dem Vorschlag die 
Europäische Kommission beschäftigt, bedarf es jedoch 
der absoluten Mehrheit der Abgeordneten – also min-
destens 376 Unterschriften.                  Tamara Peterková

Sommes-nous la poubelle 
de l’Europe ? La Tchéquie 
demande du changement

Pendant longtemps, les Tchèques ne se sont pas vrai-
ment intéressés à la qualité des produits alimentaires 
dans les magasins et sur leurs tables. Aujourd’hui tou-
tefois, il semble que cette tendance commence lente-
ment à évoluer. Il reste toutefois une question clé qui 
n’a toujours pas trouvé de réponse : Pourquoi est-ce 
que chez nous se vendent des denrées de moins bonne 
qualité que dans d’autres pays d’Europe, et comment 
changer cela ?
D’après une étude de 2015, 35 % des produits vendus 
au-delà de nos frontières sont de meilleure qualité. 
L’année dernière, un test détaillé du magazine dTest 
et l’Inspection agro-alimentaire nationale (Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce), qui a aussi 
étudié la perception des consommateurs tchèques, 
ont une fois encore confirmé les différences entre les 
mêmes produits dans les différents pays. Au niveau 
politique, la République tchèque s’intéresse à cette 
question depuis de nombreuses années déjà. « Pour 
moi, on ne peut pas accepter que perdure une situa-
tion où l’on propose aux gens d’un pays des produits 
de la même marque dans le même emballage, mais 
d’une toute autre qualité que dans un autre pays. Je 
veux que cela change », a déclaré le premier ministre 
Bohuslav Sobotka.
En janvier, l’avis de la Commission européenne qui 
a annoncé que les mêmes produits pouvaient va-
rier selon les marchés au sein de l’UE à condition 
que les ingrédients indiqués sur l’emballage corres-
pondent, n’a pas plu à la République tchèque. Cette 
dernière ne l’entend pas ainsi et elle a par consé-
quent inclus ce thème à l’ordre du jour de la réunion 
des représentants des quatre pays du groupe de 
Visegrád. Résultat : un accord pour une approche 
commune visant à imposer des changements pro-
gressifs destinés à faire disparaître des rayons des 
magasins tchèques, slovaques, polonais et hongrois 
les produits alimentaires de moins bonne quali-
té. Au cours du premier semestre 2017, le minis-
tère tchèque de l’Agriculture doit se lancer dans une 
grande comparaison de la qualité des produits ache-
tés sur notre territoire, en Slovaquie ou en Hongrie, 
et des mêmes produits vendus en Autriche ou en Al-
lemagne. Les résultats seront ensuite exploités par 
le gouvernement tchèque comme argument supplé-
mentaire pour faire comprendre que cette question 
doit être traitée au niveau central.                  Filip Appl

Une Union européenne, mais 
deux qualités de produits 
alimentaires

Les produits alimentaires de même marque et ven-
dus dans un emballage similaire disponibles sur les 
marchés slovaque et autrichien se différencient au 
niveau de leur qualité et de leurs ingrédients. Les 
quatre pays du groupe de Visegrád (V4) veulent 
que cela change. Tout a commencé avec l’étude de 
22 denrées de marque, réalisée de sa propre initia-
tive par l’Administration vétérinaire et alimentaire 
nationale slovaque (Štátna veterinárná a potravi-
nová správa).
En novembre 2016, celle-ci a sélectionné, en coopé-
ration avec le ministère de l’Agriculture, 22 denrées 
de producteurs internationaux. Résultat : une mau-
vaise surprise. Les tests en laboratoire ont confir-
mé que 13 produits étaient différents en termes de 
qualité et de composition. Pourquoi est-ce problé-
matique ? Selon la législation en vigueur de l’Union 
européenne, la composition des produits peut être 
différente. La loi autorise à modifier les ingrédients 
en fonction des habitudes culinaires et des goûts 
des populations des pays. La situation financière 
intervient aussi.
Suite à cette étude, le 2 mars 2016, le premier mi-
nistre polonais, madame Beata Szydło, a convo-
qué un sommet du V4 à Varsovie à l’initiative du 
premier ministre slovaque, Róbert Fico. Les repré-
sentants des pays du V4 sont convenus que la dif-
férence de qualité des produits alimentaires était 
un problème actuel et qu’il devait être résolu au ni-
veau européen. Les pays du V4 préparent un cer-
tain nombre de mesures ; la mesure peut-être la 
plus audacieuse et la plus grave est la proposition 
de modification de la législation européenne, qui 
interdirait complètement de différencier la qualité 
des produits au sein de l’Union. À l’heure où nous 
bouclons notre article, 150 eurodéputés ont voté 
celle-ci. Pour que la Commission européenne s’y in-
téresse, la majorité des députés européens doivent 
la signer, soit 376 personnes.         Tamara Peterková
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Sedmý ročník výtvarné 
soutěže Zdravá a nemocná 
příroda Pardubického kraje 
je minulostí. Ale soutěž, 
která je díky aktivitě dětí a 
mládeže v našem regionu, 
největším výtvarným pro-

jektem svého druhu v celé 
České republice, pocho-
pitelně žije dál. Na závěr 
slavnostního vyhlášení vý-
sledků odhalil náměstek 
hejtmana Michal Kortyš 
společně s krajským rad-

ním Václavem Kroutilem 
logo ročníku nového a spus-
tili tak další lavinu obrázků 
s tématikou kontrastu zdra-
vé a znečištěné přírody.  
Také osmý ročník soutěže 
Zdravá a nemocná příroda 

Pardubického kraje bude 
probíhat ve čtyřech kate-
goriích a děti se ho mohou 
účastnit prostřednictvím 
svých škol nebo individuál-
ně na nejrůznějších akcích, 
kde se objeví stánek orga-

nizátora. Jedním z příkladů 
je třeba Aviatická pouť, na 
které jsou ve stánku Zdra-
vá a nemocná příroda Par-
dubického kraje pro děti k 
dispozici stolky, židličky, 
papíry a pastelky a malí vý-

tvarníci jsou přímo na místě 
odměňováni sladkou cenou. 
Vyvrcholením osmého ročníku 
soutěže Zdravá a nemocná pří-
roda Pardubického kraje bude 
slavnostní vyhlášení výsledků 
v prosinci letošního roku. 
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