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MIROSLAV PETR

PRAHA Hurikán Harvey postihl na
americkém pobřeží Texasu nejen
tisíce obydlí a celou infrastruktu-
ru, ale i ceny benzinu a nafty. Ne-
jen ve Spojených státech, ale také
v Evropě, a tedy i v Česku, kde za
minulý týden podražil benzin po
měsících zlevňování o 16 haléřů.
Nárůst velkoobchodních cen byl
přitom u nás ještě vyšší. Dopad
na řidiče zbrzdil silný konkurenč-
ní boj mezi čerpacími stanicemi.

Katastrofa v Texasu totiž vyřa-
dila z provozu místní rafinerie
a snížila tak produkci pohonných
hmot v celých USA. Amerika to
řeší zvýšeným dovozem z Evropy
a zdejší burza v Rotterdamu na to
reagovala růstem ceny pohon-
ných hmot.

Například tuna benzinu stála
na burze ještě začátkem minulého
týdne 557 dolarů, na začátku toho-
to už 646 dolarů.

Nahoru a pak dolů
„Benzin podražil na burze v krát-
ké době o 14 procent, nafta
o něco méně. A to se prakticky
okamžitě projevilo i v České re-
publice. Jsou za tím objednávky
spekulantů, kteří vzhledem k vyš-
šímu exportu z Evropy do Ameri-
ky počítají i s vyšší cenou. Situa-
ce v Americe se už pomalu uklid-
ňuje a také u nás se postupně
ceny vrátí k úrovni z doby před
neštěstím v Texasu,“ popisuje si-
tuaci ekonom společnosti Finlord

Boris Tomčiak, který se dlouho-
době zabývá cenami komodit.

U nás v tomto týdnu mají ceny
ještě dál růst, možná o deset až
dvacet haléřů za litr, ale následně
lze podle Tomčiaka očekávat stag-
naci, až mírný pokles.

Zdražení na úrovni 16 haléřů
z minulého týdne je ale průměr-

né. Některé benzinky, které prodá-
vají s větší marží, zdražovaly
méně, jiné zase víc.

V první chvíli po úderu huriká-
nu Harvey a po zastavení provo-
zu místních rafinerií, klesla kapa-
cita výroby v USA podle agentu-
ry Bloomberg o 25 procent, v sou-
časné době je nižší oproti normál-

ní situaci o 12 procent. Tomčiak
odhaduje na základě podobné ka-
tastrofy s hurikánem Katrina
v roce 2005, že další zlepšení tam-
ní situace a sanace poškozených
rafinerií bude trvat ještě týdny.
A pak měsíce, než se obnoví výro-
ba benzinu v Americe na dřívější
úroveň. Přestože se odhaduje, že

Harvey napáchal ve Spojených
státech škody až za 180 miliard
dolarů, což je víc než dosud nejni-
čivější Katrina, jsou dnes důsled-
ky pro motoristy mnohonásobně
menší.

Katrina zdražila benzin víc
Před 12 lety – také na přelomu
srpna a září – vylétla v důsledku
řádění Katriny a zničených rafine-
rií na jihu USA cena benzinu
v Česku během dvou týdnů zhru-
ba o 3,5 koruny na 33,7 koruny.
V porovnání s tím je nynější zdra-
žení v řádu desetníků směšné. Při-
spívá k tomu i to, že řádění huriká-
nu letos prakticky vůbec neovliv-
nilo cenu základní suroviny –
ropy.

Expert České asociace petro-
lejářského průmyslu a obchodu
Václav Loula to vysvětluje tehdej-
ší odlišnou situací v petrolejář-
ském byznysu Ameriky a také
tím, že hurikán Harvey v tomto
případě neponičil ropná zařízení
a těžbu černého zlata, ale „jen“ ra-
finerie.

„Tenkrát ropa zdražila o čtyři
až pět dolarů, ale ještě větší pro-
blém v roce 2005 způsobil obrov-
ský nedostatek benzinu. Amerika
tehdy byla silně závislá na jeho do-
vozu z Evropy a tady na rotterdam-
ské burze vylétla jeho cena o víc
než 100 dolarů za tunu. Dneska je
Amerika na dovozu benzinu méně
závislá a platí to také pro ropu, kte-
ré má z vlastních zdrojů dosta-
tek,“ vysvětluje Loula.

PAVEL BARTOŠEK

PRAHA Hrozba toxických vajec,
která od srpna straší západní Evro-
pu, dorazila tento týden i do Čes-
ka. V pondělí společnost Monde-
lez oznámila, že preventivně sta-
huje Zlaté žloutkové věnečky
Opavia určené pro český a sloven-
ský trh. V úterý pak čeští veteriná-
ři dostali z Německa varování, že
do tuzemska dorazilo přes sedm
tun zdravotně závadných vaječ-
ných výrobků. Zásilka doputova-
la o víkendu do české společnosti
Zeelandia, odkud se dostala do
130 provozoven.

„Šlo o hotely, restaurace, pekár-
ny, cukrárny a jídelny,“ uvedl
mluvčí Státní veterinární správy
Petr Vorlíček. Zdravotně závadná
vejce obsahují prostředek na hu-
bení hmyzu fipronil, který může
poškodit játra nebo ledviny. In-
sekticid obsahovala zásilka vaječ-
né melanže a tekutých pasterizo-
vaných žloutků z Německa.

I když je tedy pravděpodobné,
že část zásilky už čeští strávníci
zkonzumovali, podle tuzemských
úřadů se není čeho obávat.

„Při stravovacích návycích, kte-
ré máme, rozhodně nebezpečný
vliv na zdraví nehrozí,“ ubezpeči-
la hlavní hygienička Eva Gottval-
dová.

Světová zdravotnická organiza-
ce (WHO) považuje preparát pou-
ze za mírně toxický. Teprve jeho
vysoké dávky vedou k pocitu ne-
volnosti a závratí.

Povinné testy pro všechna
vejce z EU
Skandál propukl v létě v Belgii
a Nizozemsku, kdy se na tamních
trzích objevily miliony vajec ob-
sahujících jedovatý insekticid, ob-
vykle používaný v přípravcích
proti blechám, vším a klíšťatům.
Odtud se pak kauza šířila dál. Do-
dnes zasáhla šestadvacet člen-
ských zemí EU a 19 dalších států.

Poprvé se podezření na kontami-
naci objevilo zřejmě už loni v Ni-
zozemsku, které je jedním z nej-
větších vývozců vajec na světě.

Veterináři proto včera reagova-
li přísnějšími bezpečnostními
opatřeními. Nařídili, že povinný-
mi kontrolami na fipronil musejí
projít vejce a vaječné výrobky ze
všech států EU. Rozšířili tak opat-
ření z 10. srpna, které zavedlo la-
boratorní kontrolu u vajec doveze-
ných z Belgie a Nizozemska.
Opatření se českého trhu s vejci
nedotkne. Podle mluvčího Agrár-

ní komory Jiřího Felčárka je Čes-
ká republika ve vaječné produkci
ze tří čtvrtin soběstačná, veterinár-
ní opatření by ho tak neměla ohro-
zit. „V ČR se navíc fipronil do va-
jec nemůže legálně dostat, jelikož
u nás není registrován,“ uvedl.

Také obchodní řetězce potvrzu-
jí, že zákazníci se nemají čeho
obávat. Společnost Ahold, která
v Česku provozuje obchody Al-
bert, ujistila, že respektuje jakéko-
liv opatření, které zvýší bezpeč-
nost potravin pro spotřebitele.

„V naší nabídce vajec je devět
z deseti položek českých. Zákaz-
níci tak mají vždy na výběr široký
sortiment tuzemských vajec,“
uvedl mluvčí Jiří Mareček. Naku-
povat pouze česká vejce ostatně
spotřebitelům doporučil také mi-
nistr zemědělství Marian Jurečka
(KDU-ČSL).

Slováci hlásí kontaminaci
dovezenou z Česka
Poněkud v rozporu s tímto dopo-
ručením se ale jeví včerejší nález
slovenských veterinářů. Ve skla-
dech slovenské distribuční firmy
Zeelandia, patřící do nizozemské
skupiny Zeelandia International
Holding, objevili fipronil ve vaře-
ných loupaných vejcích vyrobe-
ných v Česku.

Slovenští veterináři nicméně
neuvedli, zda vejce skutečně po-
cházejí z českých chovů, a nesdě-
lili ani jméno výrobce. Podle ná-
zvu jde navíc v obou zemích o stá-
le stejného distributora.

Společnost Mondelez, která
stáhla celkem šest šarží Zlatých
žloutkových věnečků o hmotnos-
tech 150 a 185 gramů, zatím na
výsledky testů čeká. Mají být ho-
tové zítra.

„Podle dosud známých infor-
mací by ale kontaminace neměla
přesáhnout maximální povolený
limit,“ řekl mluvčí Státní země-
dělské a potravinářské inspekce
Pavel Kopřiva.

INDEX PX EUR (Kč/EUR) USD (Kč/USD) ZLATO (USD/
tr. unce) ROPA (USD/

barel)

R ůst českého průmyslu zů-
stal v červenci solidní, sta-

vebnictví tempo růstu zpomali-
lo a bilance zahraničního ob-
chodu skončila poprvé od loň-
ského prosince ve schodku. Po-
dle údajů Českého statistického
úřadu v červenci průmyslová vý-
roba zrychlila meziroční růst na
3,3 procenta po červnovém revi-
dovaném růstu tři procenta. Sta-
vební výroba zpomalila růst na
1,8 procenta z revidovaných
osmi procent v červnu a zahra-
niční obchod skončil v červenci
schodkem 2,1 miliardy korun,
meziročně o 1,9 miliardy vět-
ším.

I rská nízkonákladová letecká
společnost Ryanair chce

kvůli zpožděním omezit počet
zavazadel, která si cestující be-
rou na palubu. Firma včera
oznámila, že od listopadu si bu-
dou moci vzít na palubu dvě za-
vazadla pouze ti zákazníci, kteří
si připlatí pět liber (v přepočtu
140 korun) za přednostní nástup
do letadla. Vysoký počet cestují-
cích přinášejících si na palubu
dvě zavazadla podle firmy půso-
bí zpoždění letů kvůli problé-
mům s nedostatečným úložným
prostorem. Společnost rovněž
uvedla, že u zavazadel přepravo-
vaných v nákladním prostoru
zvýší váhový limit na 20 kilogra-
mů z 15 kilogramů a zároveň
sníží poplatek na 25 eur (zhruba
675 korun) z 35 eur. čtk

Šířící se nebezpečí
■ 20. července – Belgické úřady
poprvé informovaly o podezření,
že v prodeji se objevují vejce
kontaminovaná fipronilem.
■ 3. srpna – Německo, Belgie
a Nizozemsko stahují z trhu
miliony nizozemských vajec.
■ 3. srpna – Veterináři začínají
namátkově kontrolovat vejce
a kuřecí maso z Belgie,
Nizozemska, Francie, Itálie,
Německa a Polska.
■ 4. srpna – Německý řetězec Aldi
stahuje z prodeje všechna vejce.
■ 9. srpna – Kontaminovaná vejce
se objevila na Slovensku.
■ 10. srpna – Veterináři uložili
českým dovozcům povinnost
laboratorně testovat vejce
a vaječné produkty z Nizozemska
a Belgie, než je uvedou na trh.
■ 4. září – Společnost Mondelez
stáhla z trhu šest šarží Zlatých
věnečků Opavia.
■ 5. září – Německo varovalo
české veterináře, že do Česka
dorazilo sedm tun
kontaminovaných vaječných
výrobků.
■ 5. září – Na neformální schůzce
se scházejí ministři zemědělství
osmadvacítky. Skandál už zasáhl
šestadvacet členských zemí EU.

-0,04 % 0,02 % -0,28 % 0,01 % 1,54 %

ve spolupráci s

partneři

moderátor Veselin Vačkov,
ředitel, Lidové noviny

Přednášející

Marian jurečka,
ministr zemědělství Čr

MAFRASNÍDANĚ S...
MARIANEMJUREČKOU
20. 9. 2017 / 8.30–11.00

Aureole Fusion Restaurant & Lounge,
budova City Tower, Hvězdova 1716/2b,

Praha 4 – Pankrác

Dopolední setkání předních zástupců české politické scény
s nejvyššími zástupci významných firem a podniků působících

na územíČeské republiky i mimo ni.

informace a další dotazy na:

www.mafraevents.cz

téMa

1 Sucho, opatření
do budoucna

2 Dvojí kvalita potravin
3 Venkov (podpora venkova,

podnikání na venkově)

HaRMOnOGRaM

7.45–8.30 registrace a snídaně
8.30–10.30 diskuse
10.30–11.00 networking

inzerce

Ryanair omezí
zavazadla
na palubě

BYZNYS DNE

Katrina

Ceny pohonných hmot v Česku
od hurikánu Katrina po Harveyho
(v korunách za litr)
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Zdroj: CCS / JBla

Harvey

benzin
nafta

Harvey odvál levný benzin
Řádění hurikánu v americkém Texasu ovlivnilo burzu s benzinem v Evropě. Zdražily i tuzemské pumpy

Závadná vejce ze Západu
už pronikla i na český trh


