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Evropský volební program KDU-ČSL prosazuji v rámci nejsilnější
parlamentní skupiny Evropské lidové strany-Evropských demokratů. Naším
cílem je zlepšování životních podmínek pro téměř půl miliardy občanů.
Solidarita bohatších regionů s chudšími je mocným impulsem také pro
rozvoj hospodářství a zlepšení životního prostředí i v našich krajích. Každé
zlepšení u nás doma bude znamenat také pokrok pro Evropskou unii jako celek. 

Jihomoravský kraj je oblastí, kde lidé pohotově využili mnohé příležitosti po našem
vstupu do Evropské unie. Obdiv patří zejména zdejším komunálním politikům, protože se
dokázali poprat se všemi překážkami a otevřeli si cestu k finanční pomoci pro rozvoj
v obcích ku prospěchu jejich občanů. Mnoho podnětů z fungování Evropské lidové strany
a zkušeností od svých kolegů z vinařských oblastí načerpali také při své návštěvě
Evropského parlamentu ve Štrasburku. Domů se vrátili plni odhodlání využít vše pro rozvoj
obcí, ve kterých žijí. Zkušenosti těchto osobností jsou pro mne důležitou oporou také při
mé službě v Evropském parlamentu. Mezi ty, na které se při své práci mohu s důvěrou
obrátit, patří i Jan Koráb. Jako praktický politik důsledně střeží možnosti, které má jeho
region při čerpání prostředků z fondů EU. Je to člověk, který si cení svobody a suverenity
rozhodování i s vědomím, že za každé rozhodnutí je nezbytné nést odpovědnost. Aktivně
se snaží o změnu toho, co je špatné nebo nedokonalé, a pomáhá řešit problémy týkající
se celého regionu. Velmi dobře se orientuje v evropské problematice a své zkušenosti
nabízí všem, komu mohou pomoci. 

Vážím si takovéhoto přístupu místních politiků. Vedle kritického hodnocení hledají
a navrhují taková řešení, která skýtá naše účast ve společném evropském hospodářství. 

Zuzana Roithová, poslankyně Evropského parlamentu

J IHOMORAVSKÝ KRAJ

Návštěva z jižní Moravy ve Štrasburku



Jan Koráb, 56 let, ženatý, 2 děti

Vzdělání: SOU Elektrotechnické v Brně
Veřejné aktivity: bývalý dlouholetý starosta Boleradic, člen Zastupitelstva
Jihomoravského kraje, člen sdružení Orla a Vinařského spolku, ochotník
v amatérském divadle

Také jste nad tím jistě někdy uvažovali; co bych
za to dal, vyměnit to své staré auto za nové. Máte
našetřeno tak akorát na model tuzemské výro-
by, i když oči zálibně spočívají na nejnovějším
mercedesu. K smíchu, kde na to vzít, že? V tom
se na vás usměje štěstí v podobě bohatého
strýčka, který vysněné, i když 5x dražší vozidlo
koupí a klade si jen pár podmínek – peníze budou
použity pouze na nové auto a to musí sloužit
dobré věci... Snadné! A auto je vaše.

V evropské strukturální politice je to obdob-
né – ne že by EU poskytovala mercedesy na
počkání, ale funguje v ní plně tzv. princip soli-
darity. Bohatší státy se rozhodly podporovat
chudší, aby rychleji dosáhly vyšší úrovně roz-
voje. Nástrojem, který přenos solidarity umož-
ňuje, je tzv. evropská regionální politika. S jejími
výsledky se v ČR i na jižní Moravě určitě setká-
váte – plynulá jízda po některých již opravených
silnicích, rychlé vlaky v koridorech, nová odba-
vovací hala na letišti v Brně atd. Za podpory EU
také vyrostlo a bylo zrekonstruováno mnoho kul-
turních a sportovních zařízení ve vesnicích, otev-
řeno mnoho muzeí, cyklostezek... 

Pro období 2007–2013 na nás v „kapse
bohatého strýčka“ čeká kolem 100 mld. Kč roč-
ně! Je třeba, abychom byli připraveni a měli po
ruce dostatek kvalitních projektů.

Jednou z možností bude i Regionální operač-
ní program, který popisuje základní problémy
Jihomoravského kraje (a kraje Vysočina) a nabí-
zí opatření, jak je řešit. Prostředky pro něj urče-
né budou kraje spravovat a rozdělovat samy
prostřednictvím tzv. Úřadu regionální rady se síd-
lem v Brně (www.jihovychod.cz). Zde bude mož-
né získávat informace o oblastech podpory atd.
Částka určená k rozdělení mezi oba kraje činí asi
2 mld. Kč ročně.

To je právě již zmíněný dárek bohatého strýč-
ka, který nám přispěje na to, co jsme chtěli stej-
ně udělat, ale umožní nám udělat to lépe, rychleji
a ve větším rozsahu.

Je to především záležitost místních samo-
správ a starostů, jak nabídky využijí. Současná
generace již postrádá zkušenost uvážlivého hos-
podáře, který plánuje na několik let až několik
generací dopředu. Historické souvislosti staví
do role „moudrých a rozumných“ křesťanské
demokraty, lidovce, kteří byli a jsou nejvíce spja-
ti s půdou a venkovem. Ze statistik vyplývá, že
nejvyšší zastoupení mají lidovci právě v míst-
ních samosprávách, kam je pomoc z EU pri-
márně směřována.

Máme šanci významně měnit zemi podle svých
představ s pomocí solidárně poskytnutých pro-
středků a bylo by škoda ji nevyužít.Z
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Finanční pomoc EU
pro období 2007–2013

Evropská l idová strana
Naše budoucnost je naše volba. Klub ELS-ED
se jednoznačně rozhodl ve prospěch čistšího
životního prostředí a udržitelného rozvoje.
Ochrana občana a jeho nebo jejího životního
prostředí, jejich historického a přírodního dědic-
tví musí stát v centru evropské politiky.

S. Juránek a J. Koráb v Kobylí při oslavě Obec roku 
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Ve dnech 24. 9. – 28. 9. 2006 navštívila na
pozvání poslankyně Zuzany Roithové skupina
jihomoravských vinařů z břeclavského, hodo-
nínského a znojemského regionu Evropský par-
lament ve Štrasburku. Účastníci zájezdu se zde
mohli seznámit s prací poslanců i činností jed-
notlivých evropských politických stran, například
prostřednictvím Eduarda Hulicia, pracovníka kan-
celáře parlamentní frakce ELS-ED. Hlavními
tématy diskuse se Zuzanou Roithovou byly pri-
ority Evropské lidové strany a jejich naplňování
v Jihomoravském kraji. Aktuálním tématem byla
také evropská regulace trhu s vínem, jejíž
reform˙a se v současné době projednává v EP. 

K programu zájezdu patřila také prohlídka měst
Štrasburk a Colmar a návštěva kláštera sv. Oddile

(patronky Alsaska). Jeden den využili účastníci
k projížďce tzv. Cestou vína. Jihomoravští vinaři
se na vlastní oči seznámili nejen s prací svých
kolegů – alsaských vinařů – ale také s tím, jak
umí svoji práci využít k rozvoji turistiky a alsas-
kého regionu. Z živé diskuze si řadu zajímavých
informací odnesli jistě i vinaři alsasští.

Inspirace z EP

Vinařství • Alsasko je nejen plné vinic,
má také dokonale rozvinutý turistický ruch, kte-
rý dává práci tisícům malých podnikatelů. Tato
dříve chudá pohraniční oblast velmi doplácela
na válečné konflikty mezi Francií a Německem.
Po vzniku EU a díky osvícenosti komunálních
a regionálních politiků získala skvělou infra-
strukturu, která je zárukou, že zde lidé budou
mít vždy práci. 

Turisté jsou nadšeni kvalitními službami, rádi
utrácejí za pestrou nabídku rukodělných výrob-
ků doplněnou nabídkou kvalitních vín ve stov-

kách vinných sklípků. Na vinné stezce, která vede
po úbočích viničného pohoří Vogezy, žijí lidé
hlavně z turistiky. Nezaměstnanost, která zde dří-
ve patřila k nejvyšším v EU, je už jen náhodným
okrajovým jevem. Přeji si, aby i na jižní Moravě
lidé našli další práci v turistických službách.
Morava je přebohatá přírodními a kulturními
skvosty a navíc má sklípky plné báječného vína
a živé muziky. Věřím, že díky fondům z EU se
natolik zlepší infrastruktura, že se zde podniká-
ní ve službách rozvine tak jako v Alsasku.

Zuzana Roithová

Alsasko je jedinou klasickou vinařskou oblas-
tí Francie, která si svou pověst vybudovala na
odrůdových vínech. Je zde vysazeno 55 000 ha
vinic, z toho pouze 2,5%, tedy 1 500 ha, je v nej-
vyšší apelaci Grand Cru. Technologii výroby jsme
si mohli prohlédnout v jedné z nejznámějších
vinařských obcí Alsaska, a to v Riquewihru, kde
jsme navštívili vinařskou firmu Maison Zimmer,
která zde vyrábí víno již od roku 1848. Techno-
logie výroby alsaských vín je podobná techno-
logii výroby u nás v České republice. Důraz je
kladen především na kvalitní hrozen, který musí

být zdravý a nepoškozený, nepoužívají se žádné
kvasinky, enzymy či další přípravky. Hlavním
důvodem je, aby vína zůstala přírodní a zacho-
vala si svůj osobitý charakter. V rámci návštěvy
jsme měli možnost ochutnat sedm alsaských vín,
která byla zajímavá a v mnohém se podobala
vínům z jižní Moravy. Po cenných zkušenostech
z oblasti Alsaska jsme dospěli k závěru, že výro-
ba vín na Moravě a v Čechách jde tím správným
směrem a že se můžeme směle měřit s vinaři
z vinařských velmocí.

Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier,
Národní vinařské centrum, o. p. s. VALTICE

Alsasko očima vinařů z Moravy

Zleva: Martin Bálka, starosta – Velké Pavlovice,
Zuzana Roithová, Jaroslava Pospíšilová – Hodonín,
František Baldrian – Moravská Nová Ves
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Směrnice, která dnes reguluje trh s vínem, má
bránit nadprodukci vín. Mezi její opatření patří
např. zákaz výsadby nových vinic, možnost pod-
pořit destilaci nadbytečných či nekvalitních vín,
úprava označování jakostních vín nebo stano-
vení pravidel obchodu se třetími zeměmi.

V červnu 2006 Evropská komise předložila
zprávu o vývoji na trhu s vínem, v níž konstatu-
je, že každoročně dochází k přebytku výroby, kte-
rý je spojován s oslabováním prodeje evropského
vína a především s růstem dovozu vín ze zemí
mimo EU. Komise navrhuje strategii pro zvýšení
konkurenceschopnosti evropských vín založenou
na důrazu na jejich kvalitu; dále navrhuje zjedno-
dušení a zprůhlednění pravidel na trhu s vínem,
a to při zachování tradic evropského vinařství
a s ohledem na životní prostředí. 

Ke splnění těchto cílů připravila EK dvě mož-
né varianty postupu. Plán A počítá s okamžitou
reformou společné vinařské politiky, plán B
nabízí v delším časovém horizontu obnovení
dobrovolného klučení vinic. K nejdůležitějším
dalším krokům by u obou plánů patřilo upuš-
tění od prostředků ovlivňování trhu, propojení
s plány Rozvoje venkova, zjednodušení předpi-
sů o označování vín, zlepšení propagace evrop-
ských vín. Úplnou deregulaci trhu EK odmítá pro
politickou neprůchodnost takového řešení.

Co k tomu řekl Zemědělský výbor Evropského
parlamentu? Ve svém stanovisku: 
• odmítá klučení v podobě navržené komisí,

upřednostňuje přístup založený na kvalitě vína,
obdržených dotacích či na obchodní úspěšnosti; 

• vyzdvihuje důležitost registru vinic; 
• podporuje uznání a ochranu vín se specific-

kým zeměpisným původem; 
• trvá na pokračování podpory destilování vín jako

prostředku ke snižování přebytku vín na trhu; 
• trvá na omezování nové výsadby vinic.

A co si o tom myslíme v ČR? 
Po zjištění názoru odborníků ze státní správy se
zdá, že reforma, a to mnohem důslednější, by
nám všem prospěla. PROČ? 
1. Zrušení zákazu výsadby nových vinic umožní

úspěšným producentům jednodušeji rozšiřovat
výrobu. Hlavním problémem ČR však stále
zůstávají komplikované vlastnické vztahy k půdě.

2. Systém podpory destilace vína je ze strany
ČR kritizován jako neefektivní.

3. Klučení je sporné kvůli efektivitě vynalože-
ných nákladů.

4. Vývozní náhrady se týkají pouze stolních vín,
u nás se nevyužívají.

5. Navrhovaný zákaz užití řepného cukru by
znamenal nárůst nákladů až o 2 Kč/l. 

6. Povolení mísení vín ze třetích zemí s víny
z EU a vinifikací dováženého moštu znamená
popření základního principu evropského vinař-
ství – původ vína je dán původem hroznů. 

7. Přechod zeměpisných označení na systém
PDO/PGI přináší výrazné komplikace.

8. V případě přesunu části rozpočtu do progra-
mu Rozvoj venkova není zajištěno, že přesu-
nuté prostředky budou využity v sektoru vína.

Více informací k reformě Regulace trhu s vínem
nalezenete na www.roithova.cz (příp. je může-
te dostat mailem či poštou). Své připomínky
k této problematice můžete zaslat přímo Zuza-
ně Roithové na zroithova@europarl.eu.int,
hermankova@roithova.cz nebo poštou na adre-
su Zuzana Roithová, Poslankyně EP, PSP ČR,
Sněmovní 4, 118 01 Praha 1. 

Těším se na připomínky od našich vinařů,
nejen těch, kteří přijali pozvání do Alsaska. Děku-
ji stálému zastoupení ČR v Bruselu, zvláště panu
Jiřímu Šírovi, za spolupráci na tomto tématu.

Zuzana Roithová

Zleva: Josef a Helena Bízovi – Čejkovice, Prokop Po-
spíchal – Znojmo, vzadu: František Baldrian – Moravská
Nová Ves, Jaromír Ličman – Dunajovice

Reforma unijní regulace
trhu s vínem

Návštěva Alsaska


