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Část české krajiny se opět
zbarvila do žluta – začala kvést
řepka. Letošek ale na pole
přinese možný obrat. Poprvé
po pěti letech totiž čeští
zemědělci oseli řepkou
menší plochu než
předcházející rok. Zatímco
vloni řepka rostla na 418
tisících hektarů, letos osevní
plocha klesla o 33 tisíc hektarů.
Zároveň tak jde i o největší
propad za posledních 12 let.

ONDŘEJ LINC

PRAHA Důvodů, které za poklesem
stojí, je několik – počasí, pohyb
cen a také odklon Evropské unie od
podpory biopaliv. Podle některých
odborníků by možná mohl letošní
rok dokonce znamenat obrat v tren-
du a ústup této olejniny z evrop-
ských polí.

Pěstitelé každopádně tvrdí, že
pokles není nijak výjimečný a jde
o běžný výkyv způsobený pohy-
bem cen. V srpnu minulého roku,
kdy se řepka seje, byly totiž ceny
za tunu řepkového semene meziroč-
ně o 13 procent nižší. „Takovýto
výkyv je naprosto zanedbatelný.
Někde byly například problémy
s deštěm, takže se pak nedoselo. Ze-
mědělci se do toho zkrátka nenuti-
li,“ vysvětluje Martin Volf, ředitel
Svazu pěstitelů a zpracovatelů olej-
nin (SPZO).

Nyní, ke konci dubna, už cena
opět roste, což je u řepky tradiční
pohyb. Do její cenotvorby se ale do
značné míry promítá i podpora bio-
paliv v EU. „V Evropě je cena

ovlivňována především poptávkou
po průmyslovém zpracování. Jed-
na část je výroba rostlinných olejů,
druhá část výroba MEŘO (metyles-
ter řepkového oleje, přidávaný do
bionafty – pozn. red.). Když bude
poptávka po MEŘO, bude růst
cena. Když ne, bude klesat,“ říká
Karel Zezula, generální sekretář
Plodinové burzy Brno.

Otázku, do jaké míry podporo-
vat biopaliva, však právě řeší EU.
Vloni na podzim Evropský parla-
ment potvrdil návrh na snížení po-
dílu biopaliv první generace vyrá-
běných ze zemědělských plodin
z původně požadovaných deseti
procent na šest do roku 2020. Ná-
vrh sice nakonec neschválily člen-
ské státy a v současnosti se projed-
návají jeho změny, je ale pravděpo-
dobné, že ke snížení cílů u biopaliv
první generace nakonec dojde, jeli-
kož přibývá studií, které prokazují,
že jejich účinnost je velmi nízká.
Pak by se snížil i odbyt českých
pěstitelů řepky – vloni šla na výro-
bu biopaliv celá třetina produkce.

Pěstitelé dostali 3,6 miliardy
Řepka olejná přitom pro české ze-
mědělce patří k nejvýnosnějším
plodinám. Zatímco po bramborách
nebo máku není poptávka a občas
je složité udat i pšenici, řepka je na
evropských trzích velmi žádaná
a za vysokou cenu. Každý pěstitel
navíc dostává dotaci na hektar orné
půdy – z 21,6 miliardy korun, které
ministerstvo zemědělství vloni tak-

to rozdělilo, šlo 3,6 miliardy pěsti-
telům řepky. To je ostatně podle ně-
kterých analytiků důvod, proč je
Česko v celé EU na pátém místě
v pěstování řepky a přepočteno na
celkovou ornou plochu patří k nej-
větším pěstitelům na světě.

„Ten stav je daný špatným nasta-
vením dotací tak, že zemědělce
k pěstování řepky motivují. Existu-
jí speciální plodiny, které jsou ná-
ročné na pěstování a špatně se pro-
dávají nebo mají nějaký strategic-
ký význam, a proto mají dotace.
Ale řepka se prodává sama, její od-
byt je prakticky zaručený,“ tvrdí
Petr Havel, agrární analytik.

V kombinaci s tím, že povinné
přidávání biopaliv prodražuje
podle odhadů litr nafty asi o 50 až
80 haléřů, tak řepku na polích vní-
má značná část lidí negativně. Od-
borníci ale upozorňují na to, že ne-
být řepky, byla by zdejší orná půda
mnohem méně kvalitní.

„To, že by řepka měla poškozo-
vat česká pole, je nesmysl. V sou-
časné době, kdy kvůli nízké živočiš-
né výrobě ustoupila vojtěška, jetel
a hrách, v podstatě není lepší ploš-

ná plodina, nežli je ozimá řepka,
která nahrazuje organickou hmotu,
jež by se jinak do půdy nedostala.
Ideálně se hodí jako zúrodňovací
plodina,“ říká Jan Vašák z Fakulty
agrobiologie, potravinových a pří-
rodních zdrojů České zemědělské
univerzity v Praze.

Při sklizni řepky totiž na poli zů-
stává velké množství zbytků a roz-
drcené slámy s velkým obsahem ži-
vin. Také slouží jako přerušovač
mezi obilovinami, když zamezuje
šíření chorob a škůdců.

Palmový olej je výrazně
levnější
„Mluví se o snížení podpory, je ale
potřeba zohlednit všechny dostup-
né faktory. Například vedlejší pro-
dukt při pěstování řepky jsou šroty,
které slouží jako základ krmných
směsí a je po nich obrovská poptáv-
ka. Když nebudeme dělat bionaftu,
nezbude Evropě nic jiného než si
šroty dovézt. Je ekonomicky
hloupé tady něco nepěstovat, když
můžeme mít řepku a nemusíme do-
vážet sóju,“ říká Martin Volf, ředi-
tel SPZO. Ostatně už dnes musí

EU dovážet asi tři miliony tun řep-
ky, aby pokryla spotřebu.

Podle Jana Vašáka nicméně řep-
ka z evropských polí postupně zmi-
zí bez ohledu na to, jak se EU roz-
hodne biopaliva podporovat. Ve
světě totiž výrazně roste produkce
palmového oleje, který je levnější
než řepkový. Palmové plantáže
jsou navíc mnohem efektivnější,
z jednoho hektaru se dá získat tři až
čtyři tuny oleje, zatímco u řepky to
je v průměru 1,2 tuny.

„Na světě je zatím nedostatek
tuků. V roce 1996 připadlo na kaž-
dého Číňana 14 kg tuku, dnes to je
už asi 26 kg. Zároveň se ale zvětšu-
je plocha, na které se pěstují olejni-
ny, tedy řepka, sója, palmy. Odha-
duji, že ani ne za deset let bude na
světě tuku dostatek a začne souboj
plodin mezi sebou,“ předpovídá
Vašák.

„Němci už omezují podporu bio-
paliv, ale palma se sem dováží i na-
dále. Jsem přesvědčen o tom, že
plocha řepky v EU už začala kle-
sat. Tento rok by mohl být takový
zlom. Myslím si, že Evropa přesta-
ne být žlutá,“ dodává Vašák.

inzerce
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Ve snaze zabránit tomuto nešvaru
se nejmenovaný výrobce uchýlil ke
krajnímu řešení: léky nemocnici vy-
dával proti receptu, v němž ale mu-
sely být zakryty osobní údaje paci-
enta. Přípravky se stejně dostaly za
hranice. Nemocnice totiž dokola to-
čila jeden recept a na něj si lék ně-
kolikrát vybrala. Ústavní lékárny
nebo tzv. komplementátoři nemoc-
nic používají i další finty. Distribu-
tor vyzvedne přípravek u farmaceu-
tické firmy proti objednávce od ne-
mocnice. Její lékárna ale pak lék
vrátí, takže zůstane na skladu distri-
butora. Ten ho pak může exporto-
vat.

Ne každý vývoz léků přitom zna-
mená automaticky potíže. Drama-
tické jsou ale situace, kdy je z trhu
vyvezeno tolik balení konkrétního
přípravku, že prakticky vymizí z lé-
káren, a přitom nemá za sebe žád-
nou náhradu.

„Když jde o velkoobrátkové
zboží, které se prodává po celé Ev-
ropě, lze výpadek zvládnout,
i když to není snadné. Mnohem
hůře se ale balancuje nedostup-
nost u léků, které bere třeba jen pa-
desát pacientů a přitom jsou neza-
měnitelné,“ vysvětluje ředitel Aso-
ciace inovativních farmaceutic-
kých firem (AIFP) Jakub Dvořá-
ček. Podobně velký problém nastá-
vá u biologických přípravků. Ty

totiž není jednoduché vyrobit,
když najednou vypadnou z nabíd-
ky lékáren.

Obě skupiny proto volají po zá-
konném omezení reexportu. To
však není jednoduché, protože ten-
to typ obchodu není nelegální a je
založen na základní premise Evrop-
ské unie. „Z evropského práva vy-
plývá, že nelze bránit volnému po-
hybu zboží. Jenže máme zase prá-
vo bránit svého pacienta,“ namítá
Dvořáček.

Ministerstvo zdravotnictví nyní
spolu s lékovým úřadem připravují
legislativní úpravu. „Návrh by se
měl týkat především možnosti, jak
rychle a efektivně zamezit reexpor-
tu ohrožených léků tak, aby zůstaly
k dispozici pro české pacienty, a to
ještě před tím, než k jejich nedo-
stupnosti na českém trhu dojde,“
uvedla Šustková.

Dosud se žádný paragraf, který
by život překupníků s léky ztížil,
prosadit nepovedlo. Například
v roce 2012 tehdejší vicepremiér-
ka Karolina Peake vyškrtla z nove-
ly zákona regulační opatření z díl-
ny exministra Leoše Hegera. Prý
bránilo volnému trhu. Exministr
Holcát chtěl prosadit do zákona po-
kuty v desítkách milionů korun za
porušení zákazu. Ani tento návrh
legislativním procesem neprošel.
Spekuluje se totiž, že bohatí reex-
portéři sponzorují politické stra-
ny.
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Pozvánka na valnou hromadu
Představenstvo obchodní společnosti

Kopeckého pramen a.s., IČO: 279 62 857. Zapsané v OR u KS v Plzni, oddíl B, vl. 1265
Se sídlem Plzeň, Kotíkovská 927/17 PSČ 323 00

Na základě žádosti akcionáře ve smyslu § 181 z.č. 513/1991 Sb.
(společnost není podřazena ZOK jako celek)

Svolává představenstvo shora řečené společnosti Kopeckého pramen a.s.
řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 12. 5. 2014 od 9.45 hod v notářské
kanceláři JUDr. Jana Stránského, notáře v Plzni na adrese Dominikánská 282/5, Plzeň

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení: Valná hromada zvolila předsedou Miroslava Macha, zapisovatelem
Tomáše Macha a ověřovatelem Petra Zimmermanna.
Zdůvodnění: Valná hromada je v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích, v platném znění, povinna zvolit orgány valné hromady.

3. Změna stanov společnosti
Návrh usnesení: Článek 5 Stanov společnosti v platném znění se mění tak, že jeho
odstavec 1 nadále zní: Základní kapitál společnosti uvedený v článku 4 stanov je
rozdělen na 30 ks kmenových zaknihovaných akcií ve formě akcií na jméno. Akcie
společnosti jsou neregistrované
a jejich jmenovitá hodnota činí 300 000 Kč.“
Zdůvodnění: Zákonem došlo ke změně formy akcií na jméno a dále zákon, vzhledem
k předmětu aktivit společnosti, fakticky nutí společnost k imobilizaci akcií. Proto se
tento krok navrhuje, když je nutná změna stanov společnosti.

4. Další body případně zařazené za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
5. Závěr valné hromady.

Informace a účast na valné hromadě:
Společnost umožní každému akcionáři, aby počínaje dnem 9.4.2014 až do konání valné
hromady v jejím sídle v kterýkoliv v pracovní den od 8 - 17 hodin nahlédnul zdarma do ná-
vrhu změny stanov.

Podle ustanovení § 3 zákona č. 134/2013 Sb. jsou akcionáři povinni předložit akcie spo-
lečnosti k vyznačení nezbytných údajů nebo k výměně za nové akcie na jméno a sdělit
společnosti informace potřebné pro zápis do seznamu akcionářů nejpozději do 30. 6. 2014.
Akcionář, který je v prodlení se splněním těchto povinností, není po dobu prodlení opráv-
něn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.

Registrace akcionářů proběhne na začátku jednání valné hromady. Akcionář může vykoná-
vat svá akcionářská práva prostřednictvím zástupce na základě plné moci s úředně ověře-
ným podpisem. Tuto plnoumoc, z níž musí vyplývat i rozsah zástupcova oprávnění zástup-
ce předloží při registraci před zahájením valné hromady. Jde-li o zastoupení za právnickou
osobu, předloží zástupce při registraci rovněž výpis z obchodního rejstříku ne starší než tři
měsíce, anebo, jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované, z případné
jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné,
kdo je za zastupovaného oprávněn plnou moc udělit.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze
na valné hromadě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

V Plzni dne 8. 4. 2014
Za představenstvo Kopeckého pramen a.s.
Miroslav Mach, předseda představenstva

Reexport léků:
kšeft za miliardy

Řepka po letech ustoupila z polí

Představenstvo akciové společnosti ENERGOAQUA, a.s.
se sídlem Rožnov pod Radhoštěm,

1. máje 823, PSČ 756 61, IČ 155 03 461,
(dále jen „Společnost“)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 334

oznamuje akcionářům,
že ke dni 1. ledna 2014 došlo v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 záko-
na č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti
akciových společností a o změně dalších zákonů (dále jen „Zákon“), ke
změně formy listinných akcií na majitele emitovaných Společností na ak-
cie ve formě na jméno. Jedná se o akcie v listinné podobě o jmenovité
hodnotě 8,- Kč.
Představenstvo Společnosti v souladu s ust. § 3 Zákona vyzývá akcio-
náře Společnosti, aby nejpozději do 30. června 2014 v sídle společnosti
GTK FIN, s.r.o., IČ 278 12 286, na adrese Zámecká 488/20, Ostrava,
Moravská Ostrava, PSČ 702 00, (dále jen „Administrátor“), předložili lis-
tinné akcie na majitele emitované Společnosti k jejich výměně za nové
akcie na jméno a současně sdělili Společnosti údaje potřebné pro jejich
zápis do seznamu akcionářů a vydání nových akcií.
Akcionáři Společnosti mohou sdělit potřebné údaje pro zápis do sezna-
mu akcionářů a vydání nových akcií na jméno (jméno, příjmení, datum
narození, bydliště v případě fyzické osoby, název, IČ a sídlo v případě
právnické osoby, a dále číslo bankovního účtu vedeného u osoby opráv-
něné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) předem prostřednic-
tvím formuláře uveřejněného na internetových stránkách Administrátora
www.gtkfin.cz.
Výměna akcií za nové akcie a zápis do seznamu akcionářů bude pro-
váděn ve dnech pondělí až středa (jsou-li pracovními dny) v době od
9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin v sídle Administrátora
počínaje ode dne uveřejnění této výzvy. Konkrétní termín je nutné do-
hodnout vždy předem prostřednictvím emailu info@gtkfin.cz nebo na tel.
čísle +420 721 421 713. Po předchozí dohodě lze provést výměnu akcií
i v sídle Společnosti.
Akcionář je při výměně povinen předložit dosavadní akcie ve formě na
majitele v listinné podobě k výměně osobně nebo prostřednictvím zmoc-
něného zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem ak-
cionáře. Akcionář nebo jeho zástupce jsou povinni se při výměně proká-
zat platným dokladem totožnosti. Zástupce právnické osoby předloží též
výpis z obchodního rejstříku právnické osoby, za kterou jedná, ne starší
tří měsíců
Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií k výměně, není po dobu
prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je
v prodlení. Rozhodne-li Společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akci-
onář v prodlení s plněním výše uvedených povinností, právo na dividendu
k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s.

pkubin
Zvýraznění


