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Zemědělský týdeník
Barevný odborný týdeník, vycházející v České republice a na Slovensku, který přináší vybrané informace

z publicistiky, rostlinné a živočišné výroby, mechanizace a ekonomiky. Jeho součástí jsou měsíční speciální

přílohy zaměřené na všechny oblasti zemědělského sektoru.

Od roku 2021 je každé číslo monotematicky zaměřeno na vybraná témata ze všech oblastí zemědělské výroby. 

Rovněž je možné pronajmout si část týdeníku jako katalog pro firemní účely o  rozsahu 2 až 4 stran v  rámci 

projektu Agronomy/Animal/Technical Exclusive. Tyto rubriky garantují exkluzivitu v daném čísle. 

Týden Téma Uzávěrka
Datum 

vydání

1 Pěstování máku 21. 12. 2022 5. 1. 2023

2 Doprava v zemědělství 2. 1. 12. 1.

3 Výbava traktorů 6. 1. 19. 1.

4 Pěstování jarních obilnin 13. 1. 26. 1.

5 Technika na ochranu rostlin 20. 1. 2. 2.

6 Jarní příprava půdy 27. 1. 9. 2.

7 Posklizňová úprava zrnin 3. 2. 16. 2.

8 Ekotech magazín 10. 2. 23. 2.

9 Zemědělské stavby 17. 2. 2. 3.

10 Rozmetadla minerálních hnojiv 24. 2. 9. 3.

11 Setí jařin 3. 3. 16. 3.

12 Fungicidní ochrana rostlin 10. 3. 23. 3.

13 Výroba krmných směsí 17. 3. 30. 3.

14 Sklizeň pícnin 24. 3. 6. 4.

15 Práce v sadech, vinohradech a chmelnicích 31. 3. 14. 4.

16 Animal Tech 6. 4. 20. 4.

17 Manipulace s materiálem 14. 4. 27. 4.

18 Aplikace kejdy 21. 4. 5. 5.

19 Sklizeň slámy 28. 4. 12. 5.

20 Pěstování řepky 5. 5. 18. 5.

21 Ekotech magazín 12. 5. 25. 5.

22 Naše pole 19. 5. 1. 6.

23 Mulčovače 26. 5. 8. 6.

24 Sklizeň kukuřice na siláž 2. 6. 15. 6.

25 Příprava půdy a setí ozimů 9. 6. 22. 6.

26 Závlahové systémy v zemědělství 16. 6. 29. 6.

27–28 Technika pro louky a pastviny 23. 6. 13. 7.

29 Pluhy nebo kypřiče 7. 7. 20. 7.

30 Pěstování ozimů 14. 7. 27. 7.

31 Rozmetadla statkových hnojiv 21. 7. 3. 8.

32 Meziplodiny 28. 7. 10. 8.

33 Země živitelka 4. 8. 17. 8.

34 Ekotech magazín 11. 8. 24. 8.

35 Krmné vozy 18. 8. 31. 8.

36 Pěstování minoritních plodin 25. 8. 7. 9.

37 Měřicí a diagnostická technika 1. 9. 14. 9.

38 Traktory 8. 9. 21. 9.

39 Precizní zemědělství a automatizační technika 15. 9. 29. 9.

40 Zařízení na zpracování odpadů, včetně BPS 22. 9. 5. 10.

41 Úvěry a pojištění v zemědělství 29. 9. 12. 10.

42 Komunální technika v zemědělství 6. 10. 19. 10.

43 Ekotech magazín 13. 10. 26. 10.

44 Oleje a maziva 20. 10. 2. 11.

45 Součástky a agregáty zemědělských strojů 27. 10. 9. 11.

46 Technika pro menší zemědělce 3. 11. 16. 11.

47 Pěstování kukuřice a čiroku 10. 10. 23. 11.

48 Pěstování jarních olejnin 16. 10. 30. 11.

49 Pěstování cukrovky 24. 10. 7. 12.

50 Pěstování luskovin 1. 12. 14. 12.

51-52 Sklizňové stroje (mlátičky, řezačky) 8. 12. 21. 12.
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potřebu chránit domácí zeměděl-
ství před tržními tlaky, které by jej 
mohly poškodit.

Komisař Hogan na tiskové kon-
ferenci po jednání novinářům při-
pomněl, že komise svůj návrh už 
předložila a následné vyjednává-
ní je plně v rukou členských zemí  
a europarlamentu. 

»Mohu jen dodat, že si přeji dob-
ře financovanou zemědělskou poli-
tiku,« prohlásil. 

važována za porušení smlouvy.  
A v těchto případech pak hro-
zí okamžitá výpověď smluvního 
vztahu.

Existenci tohoto rizika si 
často zemědělci neuvědomují,  
a navíc v některých případech, 
s ohledem na velkou míru smě-
ňování práva k užívání, nejsou 
schopni ani tyto případy efek-
tivně dohledávat. Vlastník má 
přitom k dispozici vcelku jedno-
duchý nástroj. 

Pokud má uzavřenou pachtov-
ní smlouvu bez možnosti uzaví-
rání podpachtovních smluv, sta-
čí mu dohledat své pozemky ve 
veřejném LPIS a porovnat pach-
týře ve své pachtovní smlouvě se 
skutečným uživatelem.

Zemědělec má s ohledem na 
počet vlastníků situaci mno-
hem složitější. Na minimalizaci 
tohoto rizika jsme se zaměřili 
při vývoji aplikace CleverAssets. 
Jednak lze přehledně evidovat 
pachtovní smlouvy včetně infor-
mace, zda mohu či nemohu pro-
pachtovávat. 

Tato informace je pak zohled-
něna v dalších modulech Pod-
pachtovních smluv či Směn uží-
vání, kde je uživatel na tyto 
skutečnosti upozorňován.

( www.cleverassets.cz.)

produkci při snižujících se dopa-
dech na životní prostředí a produk-
ci kvalitních a bezpečných potra-
vin. Jde o typicky mezioborovou 
disciplínu, která v sobě musí efek-
tivně skloubit nejmodernější po-
znatky z technických, biologických 
a ekonomických věd.

Velkou pozornost při jednání se 
svým saským protějškem věnoval 
ministr Milek africkému moru pra-
sat (AMP). Připomněl, že ČR je jedi-
nou zemí v Evropě, které se podaři-
lo udržet AMP v uzavřené zamořené 
oblasti a zabránilo se proniknutí ná-
kazy do domácích chovů. 

»Zavedli jsme například taková 
opatření, jako zástřelné v postiže-
né oblasti a důsledné vyhledávání 
uhynulých divokých prasat. V Bru-
selu jsem také hned po svém ná-
stupu inicioval jednání, aby stá-
ty Evropské unie zahájily výzkum  
k nalezení účinné vakcíny. Ta je to-
tiž jedinou možností, jak se africké-
ho moru prasat zbavit,« uvedl Jiří 
Milek.

Sasko a ČR mají tradičně dobré 
hospodářské vztahy. ČR patří mezi 
nejdůležitější obchodní partnery 
této spolkové země. V roce 2017 

Africký mor prasat a precizní ze-
mědělství byla témata jednání mi-
nistra zemědělství Jiřího Milka se 
státním ministrem životního pro-
středí a zemědělství Spolkové země 
Sasko 	omasem Schmidtem. Roz-
hovor se týkal také budoucí podoby 
Společné zemědělské politiky (SZP)  
a zastropování přímých plateb.

»Koncept precizního zeměděl-
ství podporujeme a snažíme se 
ho u nás popularizovat a získá-
vat know-how ze zahraničí. Na-
vázali jsme například spolupráci  
s University of Nebraska, v březnu 
v Praze jednali zástupci Louisiana 
State University a v létě zástupci 
našeho ministerstva a Ústavu ze-
mědělské ekonomiky a informa-
cí navštíví v Sasku školní a expe-
rimentální farmu v Köllitsch. Na 
letošní říjen chystáme do Prahy 
konferenci zaměřenou na precizní 
zemědělství,« řekl ministr země-
dělství Jiří Milek.

Precizní zemědělství využí-
vá moderní přístupy hospodaření  
v rostlinné i živočišné výrobě. Zahr-
nuje udržitelné hospodaření s pří-
rodními zdroji formou precizních 
postupů, udržitelnou zemědělskou 

Proti navrženému snížení vystu-
puje zejména Paříž, pro francouz-
ské zemědělce jsou evropské pe-
níze významné. Země by měla po 
roce 2020 i po navrženém sníže-
ní dostat přes 62 miliard eur (1,6 
bilionu Kč), a byla by tedy nadále  
v této oblasti zdaleka největším 
příjemcem.

Francie už na konci května spo-
luiniciovala takzvané madridské 
memorandum, které zdůrazňuje 

potřebu udržet unijní zemědělský 
rozpočet v dosavadní výši. K tex-
tu se zatím připojilo 15 států EU 
včetně České republiky, proti sníže-
ní se tak či onak ale vyslovili i zá-
stupci dalších zemí. Zdůrazňovali, 
že méně peněz znemožní členským 
zemím skutečně splnit ty cíle, kte-
rých by podle komise měla unijní 
zemědělská politika dosáhnout.

Francouzský ministr Stéphane 
Travert kromě jiného zdůrazňoval 

 

Již jsme se zmínili o rizicích uza-
vírání pachtovních smluv se spo-
luvlastníky pozemků. Nyní se 
podíváme blíže na riziko, které 
do problematiky vnesl nový ob-
čanský zákoník. 

Nejpodstatnějším rozdílem 
mezi dřívější nájemní a dneš-
ní pachtovní smlouvou je sku-
tečnost, že v případě nájemní 
smlouvy mohl nájemce pozemky 
dále pronajímat za předpokladu, 
že to nebylo v nájemní smlouvě 
výslovně zakázáno.

Pachtovní smlouva v těch-
to případech stav věci obrátila. 
Pokud tedy nemáte v pachtov-
ní smlouvě vysloveně uvedeno, 
že pozemky můžete dále pro-
pachtovávat, tak skutečnost, že 
se tomu tak děje, může být po-

INFO BOX

Podle Hogana je pouze otázkou 
politické vůle, zda se jednání poda-
ří uzavřít do roka, ještě před volba-
mi do Evropského parlamentu, jak 
si komise při prezentaci nového 
dlouhodobého unijního rozpočtu 
přála.

Český ministr zemědělství Jiří 
Milek řekl, že nyní začínající vyjed-
návání budou dlouhá. 

»Hlavní námitka byla to celkové 
snížení rozpočtu na společnou ze-
mědělskou politiku,« myslí si.

»Po zemědělcích se chce čím dál 
víc úkolů, které musí plnit. A de fac-
to se za to nabízí méně peněz,« po-
dotkl Milek. 

Česká republika má navíc výhra-
dy proti plánu omezit přímé platby 
zemědělcům a Praze se také zdá, že 
nové nastavení pravidel bude složi-
tější a že důsledkem bude ještě více 
byrokracie než nyní.

(ČTK)

dosáhl obrat zahraničního obcho-
du ČR – Sasko hodnoty 6,79 mld. 
euro, objem vývozu z ČR do Saska 
byl 4,735 mld. euro (podíl 9,1 % na 
celkovém dovozu do Saska). Objem 
dovozu do ČR ze Saska dosáhl výše 
2,056 mld. euro.

(MZe)

 

Francúzska vláda navrhla parla-
mentu, aby zákonom zakázal po-
užívať výrobcom potravín názvy 
vegetariánska klobása či vegánska 
slanina.

S vládnym návrhom sa stotožnila 
väčšina poslancov. Súhlasili s tým, 
že také názvy vedú spotrebiteľov  
k omylom. Firmy už nebudú môcť 
používať ani názvy burger, steak, 

klobása alebo filé, aby ich upozorni-
li, že ide o bezmäsité produkty.

Návrh na zákaz názvov, ktoré môžu 
mýliť zákazníkov, predložil poslanec, 
farmár Jean-Baptiste Moreau. Založil 
ho na rozsudku Európskeho súdne-
ho dvora z minulého roku. Uvádza sa  
v ňom, že názvy ako syr či steak musia 
byť vyhradené len pre produkty živo-
číšneho pôvodu.                              (TASR)
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komisaři Philu Hoganovi, v němž 
požaduji, aby Evropská komi-
se přijala strategii pro nakládá-
ní s naskladněným sušeným mlé-
kem,« řekl ministr Milek.

Složitá je po skončení výrobních 
kvót i situace na trhu s cukrem, je-
hož prodejní cena v posledních mě-
sících výrazně klesla. S ohledem na 
specifickou produkci cukru, kdy se 
výroba koncentruje do zhruba čtyř 
měsíců v roce, dochází k nárazo-
vému nahromadění cukru ve skla-
dech. Podpora dlouhodobého skla-
dování tak situaci neřeší, neboť by 

žerka Pro-Bio Svazu ekologických 
zemědělců. 

»Po omráčení je zvíře následně 
vykrveno v přistaveném boxu, kte-
rý slouží jako ‹detašované pracoviš-
tě jatek› a maso je potom odvezeno 
na zpracování. Okolo stojící zvířa-
ta nezaznamenají nic nezvyklého  
a vše probíhá bez zbytečného utr-
pení zvířete,« uvádí svaz.

Veterináři dávají zemědělcům za 
pravdu, že z pohledu dobrých život-
ních podmínek je vhodnější poráž-
ka na pastvě. 

»Z toho důvodu správa navrh-
la v roce 2015 změnu veterinár-
ního zákona, která by porážku  
v místě chovu umožnila. V rámci 

� 

Rusko v posledních letech dosáh-
lo kýžené soběstačnosti v produkci 
brambor, nicméně situace na trhu 
není ideální. Řada pěstitelů se potý-
ká s nezájmem obchodních řetězců 
v Rusku o jejich domácí produkci, 
protože preferují brambory impor-
tované ze zahraničí.

Podle ruského Svazu producentů 
zeleniny je každoročně situace nej-
horší v období dubna až července, 
kdy řetězce jako např. Pyaterochka, 
Perekrestok, Karusel, Lenta, Billa  
a další jednoznačně preferují bram-
bory importované. Nejčastějšími 
dovozci brambor v tomto období 
jsou Ázerbájdžán, Egypt či Izrael. 

Řetězce zcela otevřeně přiznávají, 
že hlavním důvodem je kvalita, resp. 
nekvalitní ruská produkce, která je 
způsobena především špatným skla-
dováním. Ruští producenti navíc ve 
většině případů dodávají brambory 
volně a nemyté, zatímco dovozová 
produkce je očištěná a zabalená.

Tento přístup se ruským pěsti-
telům nelíbí a způsobuje jim znač-
né škody, které vyčíslili na 6 mi- 
liard rublů ročně. Svaz producentů 
zeleniny se proto obrátil na ruské 
ministerstvo zemědělství s žádostí  
o řešení. 

(AK ČR)

Ekologičtí farmáři by chtěli zabí-
jet krávy střelnou zbraní přímo na 
pastvě, zvířata jsou pak podle nich 
méně stresovaná. Veterináři sou-
hlasí, legislativa Evropské unie to 
ale neumožňuje, sdělil mluvčí Stát-
ní veterinární správy Petr Vorlíček. 
Skot se tak omračuje a následně vy-
krvuje až na jatkách.

»Porážka skotu na pastvě střel-
nou zbraní je jednoznačně nejhu-
mánnějším způsobem porážky. Zví-
ře není dopředu stresováno a do 
masa se tak neuvolňují stresové 
hormony. To ocení nejen ekologič-
tí sedláci, ale také samotní kuchaři  
a následně konzumenti masa,« 
uvedla Kateřina Urbánková, mana-

blokovala sklady pro další výrobní 
sezónu.

»Za schůdnější variantu řešení 
považujeme přímou finanční pod-
poru sektoru cukru ze strany Ko-
mise. Důležité je udržet a navýšit 
dobrovolnou podporu vázanou na 
produkci pro citlivé sektory, včetně 
cukrové řepy,« uvedl Jiří Milek.

Účastníci setkání zemí V4+ se 
věnovali i problematice afrického 
moru prasat či zemědělsko-potravi-
nářskému výzkumu a tvorbě bioe-
konomických strategií.

(MZe)

něním národních specifik a potřeb. 
»Stávající legislativní návrhy Ev-

ropské komise tomu ale neodpoví-
dají, naopak některé nástroje, jako 
je například zastropování, zavádě-
jí jako povinné. To jednoznačně od-
mítám,« uvedl ministr Milek.

Zástupci zemí rozšířené Vise-
grádské skupiny v Maďarsku disku-
tovali také o situaci na komoditních 
trzích. V současnosti jsou v Evropě 
vysoké zásoby sušeného odtučně-
ného mléka nakoupeného v době 
krize do intervenčních skladů.

»Odeslal jsem proto dopis euro-

připomínkového řízení však bylo 
toto ustanovení z připravované 
novely vyškrtnuto, neboť nebylo 
zcela slučitelné s legislativou Ev-
ropské unie. Ta totiž mimo jiné 
požaduje, aby byla zvířata na jat-
ky dopravena živá,« vysvětluje 
mluvčí.

Porážka v místě chovu ale podle 
něj představuje technické problé-
my. 

»Kromě již zmíněné povinnos-
ti dopravit zvířata na jatky živá, 
stanovuje evropská legislativa zá-
kaz poškození mozku skotu, ovcí  
a koz, čemuž se při porážce střel-
bou nelze vyhnout. Navíc každé zví-
ře musí být před porážkou podro-
beno veterinárnímu vyšetření 
provedenému úředním veterinár-
ním lékařem,« dodal. 

A těch podle něj nemá stát aktu-
álně tolik, aby mohli kontrolovat 
porážky mimo jatky. 

»Jako nejlepší řešení se tedy  
v současné době jeví zřídit si vlastní, 
schválenou porážku přímo v hospo-
dářství,« uzavřel.

Podle Urbánkové se aktuálně le-
galizace porážek střelnou zbraní 
řeší napříč celou unií. 

»Pro jeho prosazení bude třeba 
legislativních změn na úrovni Ev-
ropské komise, za což se zasazují 
také v Německu, Francii, Rakousku 
nebo právě v České republice,« uza-
vírá svaz.

V ČR se ročně vyrobí přes  
67 000 tun hovězího a telecího 
masa. K letošnímu dubnu se v ČR 
chovalo podle údajů Českého sta-
tistického úřadu 1,42 milionu kusů 
skotu, z toho 587 322 krav.

(ČTK)

»Například v České republice 
v rámci Programu rozvoje venko-
va jde o skutečné snížení rozpoč-
tu zhruba o 16 procent. To značně 
omezí naše možnosti při plnění cílů 
budoucí Společné zemědělské poli-
tiky,« řekl ministr zemědělství Jiří 
Milek.

Sektor zemědělství v současnos-
ti čelí stále většímu počtu nových 
výzev a cílů jako je ochrana život-
ního prostředí nebo zmírnění do-
padu změn klimatu. Snížení obál-
ky na SZP proto nepovažuje ČR za 
krok správným směrem. 

Zajištění adekvátních finančních 
prostředků SZP by mělo být jed-
ním z hlavních cílů při vyjednávání  
o budoucí podobě Víceletého fi-
nančního rámce. Dalším ze základ-
ních prvků budoucí SZP mělo být 
poskytnutí maximální možné fle-
xibility členským státům se zohled-

526/2018

potřebu chránit domácí zeměděl-
ství před tržními tlaky, které by jej 
mohly poškodit.

Komisař Hogan na tiskové kon-
ferenci po jednání novinářům při-
pomněl, že komise svůj návrh už 
předložila a následné vyjednává-
ní je plně v rukou členských zemí  
a europarlamentu. 

»Mohu jen dodat, že si přeji dob-
ře financovanou zemědělskou poli-
tiku,« prohlásil. 

važována za porušení smlouvy.  
A v těchto případech pak hro-
zí okamžitá výpověď smluvního 
vztahu.

Existenci tohoto rizika si 
často zemědělci neuvědomují,  
a navíc v některých případech, 
s ohledem na velkou míru smě-
ňování práva k užívání, nejsou 
schopni ani tyto případy efek-
tivně dohledávat. Vlastník má 
přitom k dispozici vcelku jedno-
duchý nástroj. 

Pokud má uzavřenou pachtov-
ní smlouvu bez možnosti uzaví-
rání podpachtovních smluv, sta-
čí mu dohledat své pozemky ve 
veřejném LPIS a porovnat pach-
týře ve své pachtovní smlouvě se 
skutečným uživatelem.

Zemědělec má s ohledem na 
počet vlastníků situaci mno-
hem složitější. Na minimalizaci 
tohoto rizika jsme se zaměřili 
při vývoji aplikace CleverAssets. 
Jednak lze přehledně evidovat 
pachtovní smlouvy včetně infor-
mace, zda mohu či nemohu pro-
pachtovávat. 

Tato informace je pak zohled-
něna v dalších modulech Pod-
pachtovních smluv či Směn uží-
vání, kde je uživatel na tyto 
skutečnosti upozorňován.

( www.cleverassets.cz.)

produkci při snižujících se dopa-
dech na životní prostředí a produk-
ci kvalitních a bezpečných potra-
vin. Jde o typicky mezioborovou 
disciplínu, která v sobě musí efek-
tivně skloubit nejmodernější po-
znatky z technických, biologických 
a ekonomických věd.

Velkou pozornost při jednání se 
svým saským protějškem věnoval 
ministr Milek africkému moru pra-
sat (AMP). Připomněl, že ČR je jedi-
nou zemí v Evropě, které se podaři-
lo udržet AMP v uzavřené zamořené 
oblasti a zabránilo se proniknutí ná-
kazy do domácích chovů. 

»Zavedli jsme například taková 
opatření, jako zástřelné v postiže-
né oblasti a důsledné vyhledávání 
uhynulých divokých prasat. V Bru-
selu jsem také hned po svém ná-
stupu inicioval jednání, aby stá-
ty Evropské unie zahájily výzkum  
k nalezení účinné vakcíny. Ta je to-
tiž jedinou možností, jak se africké-
ho moru prasat zbavit,« uvedl Jiří 
Milek.

Sasko a ČR mají tradičně dobré 
hospodářské vztahy. ČR patří mezi 
nejdůležitější obchodní partnery 
této spolkové země. V roce 2017 

Africký mor prasat a precizní ze-
mědělství byla témata jednání mi-
nistra zemědělství Jiřího Milka se 
státním ministrem životního pro-
středí a zemědělství Spolkové země 
Sasko 	omasem Schmidtem. Roz-
hovor se týkal také budoucí podoby 
Společné zemědělské politiky (SZP)  
a zastropování přímých plateb.

»Koncept precizního zeměděl-
ství podporujeme a snažíme se 
ho u nás popularizovat a získá-
vat know-how ze zahraničí. Na-
vázali jsme například spolupráci  
s University of Nebraska, v březnu 
v Praze jednali zástupci Louisiana 
State University a v létě zástupci 
našeho ministerstva a Ústavu ze-
mědělské ekonomiky a informa-
cí navštíví v Sasku školní a expe-
rimentální farmu v Köllitsch. Na 
letošní říjen chystáme do Prahy 
konferenci zaměřenou na precizní 
zemědělství,« řekl ministr země-
dělství Jiří Milek.

Precizní zemědělství využí-
vá moderní přístupy hospodaření  
v rostlinné i živočišné výrobě. Zahr-
nuje udržitelné hospodaření s pří-
rodními zdroji formou precizních 
postupů, udržitelnou zemědělskou 

Proti navrženému snížení vystu-
puje zejména Paříž, pro francouz-
ské zemědělce jsou evropské pe-
níze významné. Země by měla po 
roce 2020 i po navrženém sníže-
ní dostat přes 62 miliard eur (1,6 
bilionu Kč), a byla by tedy nadále  
v této oblasti zdaleka největším 
příjemcem.

Francie už na konci května spo-
luiniciovala takzvané madridské 
memorandum, které zdůrazňuje 

potřebu udržet unijní zemědělský 
rozpočet v dosavadní výši. K tex-
tu se zatím připojilo 15 států EU 
včetně České republiky, proti sníže-
ní se tak či onak ale vyslovili i zá-
stupci dalších zemí. Zdůrazňovali, 
že méně peněz znemožní členským 
zemím skutečně splnit ty cíle, kte-
rých by podle komise měla unijní 
zemědělská politika dosáhnout.

Francouzský ministr Stéphane 
Travert kromě jiného zdůrazňoval 

 

Již jsme se zmínili o rizicích uza-
vírání pachtovních smluv se spo-
luvlastníky pozemků. Nyní se 
podíváme blíže na riziko, které 
do problematiky vnesl nový ob-
čanský zákoník. 

Nejpodstatnějším rozdílem 
mezi dřívější nájemní a dneš-
ní pachtovní smlouvou je sku-
tečnost, že v případě nájemní 
smlouvy mohl nájemce pozemky 
dále pronajímat za předpokladu, 
že to nebylo v nájemní smlouvě 
výslovně zakázáno.

Pachtovní smlouva v těch-
to případech stav věci obrátila. 
Pokud tedy nemáte v pachtov-
ní smlouvě vysloveně uvedeno, 
že pozemky můžete dále pro-
pachtovávat, tak skutečnost, že 
se tomu tak děje, může být po-
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Podle Hogana je pouze otázkou 
politické vůle, zda se jednání poda-
ří uzavřít do roka, ještě před volba-
mi do Evropského parlamentu, jak 
si komise při prezentaci nového 
dlouhodobého unijního rozpočtu 
přála.

Český ministr zemědělství Jiří 
Milek řekl, že nyní začínající vyjed-
návání budou dlouhá. 

»Hlavní námitka byla to celkové 
snížení rozpočtu na společnou ze-
mědělskou politiku,« myslí si.

»Po zemědělcích se chce čím dál 
víc úkolů, které musí plnit. A de fac-
to se za to nabízí méně peněz,« po-
dotkl Milek. 

Česká republika má navíc výhra-
dy proti plánu omezit přímé platby 
zemědělcům a Praze se také zdá, že 
nové nastavení pravidel bude složi-
tější a že důsledkem bude ještě více 
byrokracie než nyní.

(ČTK)

dosáhl obrat zahraničního obcho-
du ČR – Sasko hodnoty 6,79 mld. 
euro, objem vývozu z ČR do Saska 
byl 4,735 mld. euro (podíl 9,1 % na 
celkovém dovozu do Saska). Objem 
dovozu do ČR ze Saska dosáhl výše 
2,056 mld. euro.

(MZe)

 

Francúzska vláda navrhla parla-
mentu, aby zákonom zakázal po-
užívať výrobcom potravín názvy 
vegetariánska klobása či vegánska 
slanina.

S vládnym návrhom sa stotožnila 
väčšina poslancov. Súhlasili s tým, 
že také názvy vedú spotrebiteľov  
k omylom. Firmy už nebudú môcť 
používať ani názvy burger, steak, 

klobása alebo filé, aby ich upozorni-
li, že ide o bezmäsité produkty.

Návrh na zákaz názvov, ktoré môžu 
mýliť zákazníkov, predložil poslanec, 
farmár Jean-Baptiste Moreau. Založil 
ho na rozsudku Európskeho súdne-
ho dvora z minulého roku. Uvádza sa  
v ňom, že názvy ako syr či steak musia 
byť vyhradené len pre produkty živo-
číšneho pôvodu.                              (TASR)
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komisaři Philu Hoganovi, v němž 
požaduji, aby Evropská komi-
se přijala strategii pro nakládá-
ní s naskladněným sušeným mlé-
kem,« řekl ministr Milek.

Složitá je po skončení výrobních 
kvót i situace na trhu s cukrem, je-
hož prodejní cena v posledních mě-
sících výrazně klesla. S ohledem na 
specifickou produkci cukru, kdy se 
výroba koncentruje do zhruba čtyř 
měsíců v roce, dochází k nárazo-
vému nahromadění cukru ve skla-
dech. Podpora dlouhodobého skla-
dování tak situaci neřeší, neboť by 

žerka Pro-Bio Svazu ekologických 
zemědělců. 

»Po omráčení je zvíře následně 
vykrveno v přistaveném boxu, kte-
rý slouží jako ‹detašované pracoviš-
tě jatek› a maso je potom odvezeno 
na zpracování. Okolo stojící zvířa-
ta nezaznamenají nic nezvyklého  
a vše probíhá bez zbytečného utr-
pení zvířete,« uvádí svaz.

Veterináři dávají zemědělcům za 
pravdu, že z pohledu dobrých život-
ních podmínek je vhodnější poráž-
ka na pastvě. 

»Z toho důvodu správa navrh-
la v roce 2015 změnu veterinár-
ního zákona, která by porážku  
v místě chovu umožnila. V rámci 

� 

Rusko v posledních letech dosáh-
lo kýžené soběstačnosti v produkci 
brambor, nicméně situace na trhu 
není ideální. Řada pěstitelů se potý-
ká s nezájmem obchodních řetězců 
v Rusku o jejich domácí produkci, 
protože preferují brambory impor-
tované ze zahraničí.

Podle ruského Svazu producentů 
zeleniny je každoročně situace nej-
horší v období dubna až července, 
kdy řetězce jako např. Pyaterochka, 
Perekrestok, Karusel, Lenta, Billa  
a další jednoznačně preferují bram-
bory importované. Nejčastějšími 
dovozci brambor v tomto období 
jsou Ázerbájdžán, Egypt či Izrael. 

Řetězce zcela otevřeně přiznávají, 
že hlavním důvodem je kvalita, resp. 
nekvalitní ruská produkce, která je 
způsobena především špatným skla-
dováním. Ruští producenti navíc ve 
většině případů dodávají brambory 
volně a nemyté, zatímco dovozová 
produkce je očištěná a zabalená.

Tento přístup se ruským pěsti-
telům nelíbí a způsobuje jim znač-
né škody, které vyčíslili na 6 mi- 
liard rublů ročně. Svaz producentů 
zeleniny se proto obrátil na ruské 
ministerstvo zemědělství s žádostí  
o řešení. 

(AK ČR)

Ekologičtí farmáři by chtěli zabí-
jet krávy střelnou zbraní přímo na 
pastvě, zvířata jsou pak podle nich 
méně stresovaná. Veterináři sou-
hlasí, legislativa Evropské unie to 
ale neumožňuje, sdělil mluvčí Stát-
ní veterinární správy Petr Vorlíček. 
Skot se tak omračuje a následně vy-
krvuje až na jatkách.

»Porážka skotu na pastvě střel-
nou zbraní je jednoznačně nejhu-
mánnějším způsobem porážky. Zví-
ře není dopředu stresováno a do 
masa se tak neuvolňují stresové 
hormony. To ocení nejen ekologič-
tí sedláci, ale také samotní kuchaři  
a následně konzumenti masa,« 
uvedla Kateřina Urbánková, mana-

blokovala sklady pro další výrobní 
sezónu.

»Za schůdnější variantu řešení 
považujeme přímou finanční pod-
poru sektoru cukru ze strany Ko-
mise. Důležité je udržet a navýšit 
dobrovolnou podporu vázanou na 
produkci pro citlivé sektory, včetně 
cukrové řepy,« uvedl Jiří Milek.

Účastníci setkání zemí V4+ se 
věnovali i problematice afrického 
moru prasat či zemědělsko-potravi-
nářskému výzkumu a tvorbě bioe-
konomických strategií.

(MZe)

něním národních specifik a potřeb. 
»Stávající legislativní návrhy Ev-

ropské komise tomu ale neodpoví-
dají, naopak některé nástroje, jako 
je například zastropování, zavádě-
jí jako povinné. To jednoznačně od-
mítám,« uvedl ministr Milek.

Zástupci zemí rozšířené Vise-
grádské skupiny v Maďarsku disku-
tovali také o situaci na komoditních 
trzích. V současnosti jsou v Evropě 
vysoké zásoby sušeného odtučně-
ného mléka nakoupeného v době 
krize do intervenčních skladů.

»Odeslal jsem proto dopis euro-

připomínkového řízení však bylo 
toto ustanovení z připravované 
novely vyškrtnuto, neboť nebylo 
zcela slučitelné s legislativou Ev-
ropské unie. Ta totiž mimo jiné 
požaduje, aby byla zvířata na jat-
ky dopravena živá,« vysvětluje 
mluvčí.

Porážka v místě chovu ale podle 
něj představuje technické problé-
my. 

»Kromě již zmíněné povinnos-
ti dopravit zvířata na jatky živá, 
stanovuje evropská legislativa zá-
kaz poškození mozku skotu, ovcí  
a koz, čemuž se při porážce střel-
bou nelze vyhnout. Navíc každé zví-
ře musí být před porážkou podro-
beno veterinárnímu vyšetření 
provedenému úředním veterinár-
ním lékařem,« dodal. 

A těch podle něj nemá stát aktu-
álně tolik, aby mohli kontrolovat 
porážky mimo jatky. 

»Jako nejlepší řešení se tedy  
v současné době jeví zřídit si vlastní, 
schválenou porážku přímo v hospo-
dářství,« uzavřel.

Podle Urbánkové se aktuálně le-
galizace porážek střelnou zbraní 
řeší napříč celou unií. 

»Pro jeho prosazení bude třeba 
legislativních změn na úrovni Ev-
ropské komise, za což se zasazují 
také v Německu, Francii, Rakousku 
nebo právě v České republice,« uza-
vírá svaz.

V ČR se ročně vyrobí přes  
67 000 tun hovězího a telecího 
masa. K letošnímu dubnu se v ČR 
chovalo podle údajů Českého sta-
tistického úřadu 1,42 milionu kusů 
skotu, z toho 587 322 krav.

(ČTK)

»Například v České republice 
v rámci Programu rozvoje venko-
va jde o skutečné snížení rozpoč-
tu zhruba o 16 procent. To značně 
omezí naše možnosti při plnění cílů 
budoucí Společné zemědělské poli-
tiky,« řekl ministr zemědělství Jiří 
Milek.

Sektor zemědělství v současnos-
ti čelí stále většímu počtu nových 
výzev a cílů jako je ochrana život-
ního prostředí nebo zmírnění do-
padu změn klimatu. Snížení obál-
ky na SZP proto nepovažuje ČR za 
krok správným směrem. 

Zajištění adekvátních finančních 
prostředků SZP by mělo být jed-
ním z hlavních cílů při vyjednávání  
o budoucí podobě Víceletého fi-
nančního rámce. Dalším ze základ-
ních prvků budoucí SZP mělo být 
poskytnutí maximální možné fle-
xibility členským státům se zohled-
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a navíc v některých případech, 
s ohledem na velkou míru smě-
ňování práva k užívání, nejsou 
schopni ani tyto případy efek-
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přitom k dispozici vcelku jedno-
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ní smlouvu bez možnosti uzaví-
rání podpachtovních smluv, sta-
čí mu dohledat své pozemky ve 
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týře ve své pachtovní smlouvě se 
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počet vlastníků situaci mno-
hem složitější. Na minimalizaci 
tohoto rizika jsme se zaměřili 
při vývoji aplikace CleverAssets. 
Jednak lze přehledně evidovat 
pachtovní smlouvy včetně infor-
mace, zda mohu či nemohu pro-
pachtovávat. 

Tato informace je pak zohled-
něna v dalších modulech Pod-
pachtovních smluv či Směn uží-
vání, kde je uživatel na tyto 
skutečnosti upozorňován.

( www.cleverassets.cz.)

produkci při snižujících se dopa-
dech na životní prostředí a produk-
ci kvalitních a bezpečných potra-
vin. Jde o typicky mezioborovou 
disciplínu, která v sobě musí efek-
tivně skloubit nejmodernější po-
znatky z technických, biologických 
a ekonomických věd.

Velkou pozornost při jednání se 
svým saským protějškem věnoval 
ministr Milek africkému moru pra-
sat (AMP). Připomněl, že ČR je jedi-
nou zemí v Evropě, které se podaři-
lo udržet AMP v uzavřené zamořené 
oblasti a zabránilo se proniknutí ná-
kazy do domácích chovů. 

»Zavedli jsme například taková 
opatření, jako zástřelné v postiže-
né oblasti a důsledné vyhledávání 
uhynulých divokých prasat. V Bru-
selu jsem také hned po svém ná-
stupu inicioval jednání, aby stá-
ty Evropské unie zahájily výzkum  
k nalezení účinné vakcíny. Ta je to-
tiž jedinou možností, jak se africké-
ho moru prasat zbavit,« uvedl Jiří 
Milek.

Sasko a ČR mají tradičně dobré 
hospodářské vztahy. ČR patří mezi 
nejdůležitější obchodní partnery 
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nistra zemědělství Jiřího Milka se 
státním ministrem životního pro-
středí a zemědělství Spolkové země 
Sasko 	omasem Schmidtem. Roz-
hovor se týkal také budoucí podoby 
Společné zemědělské politiky (SZP)  
a zastropování přímých plateb.

»Koncept precizního zeměděl-
ství podporujeme a snažíme se 
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vat know-how ze zahraničí. Na-
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zemědělství,« řekl ministr země-
dělství Jiří Milek.

Precizní zemědělství využí-
vá moderní přístupy hospodaření  
v rostlinné i živočišné výrobě. Zahr-
nuje udržitelné hospodaření s pří-
rodními zdroji formou precizních 
postupů, udržitelnou zemědělskou 

Proti navrženému snížení vystu-
puje zejména Paříž, pro francouz-
ské zemědělce jsou evropské pe-
níze významné. Země by měla po 
roce 2020 i po navrženém sníže-
ní dostat přes 62 miliard eur (1,6 
bilionu Kč), a byla by tedy nadále  
v této oblasti zdaleka největším 
příjemcem.

Francie už na konci května spo-
luiniciovala takzvané madridské 
memorandum, které zdůrazňuje 

potřebu udržet unijní zemědělský 
rozpočet v dosavadní výši. K tex-
tu se zatím připojilo 15 států EU 
včetně České republiky, proti sníže-
ní se tak či onak ale vyslovili i zá-
stupci dalších zemí. Zdůrazňovali, 
že méně peněz znemožní členským 
zemím skutečně splnit ty cíle, kte-
rých by podle komise měla unijní 
zemědělská politika dosáhnout.

Francouzský ministr Stéphane 
Travert kromě jiného zdůrazňoval 

 

Již jsme se zmínili o rizicích uza-
vírání pachtovních smluv se spo-
luvlastníky pozemků. Nyní se 
podíváme blíže na riziko, které 
do problematiky vnesl nový ob-
čanský zákoník. 

Nejpodstatnějším rozdílem 
mezi dřívější nájemní a dneš-
ní pachtovní smlouvou je sku-
tečnost, že v případě nájemní 
smlouvy mohl nájemce pozemky 
dále pronajímat za předpokladu, 
že to nebylo v nájemní smlouvě 
výslovně zakázáno.

Pachtovní smlouva v těch-
to případech stav věci obrátila. 
Pokud tedy nemáte v pachtov-
ní smlouvě vysloveně uvedeno, 
že pozemky můžete dále pro-
pachtovávat, tak skutečnost, že 
se tomu tak děje, může být po-

INFO BOX

Podle Hogana je pouze otázkou 
politické vůle, zda se jednání poda-
ří uzavřít do roka, ještě před volba-
mi do Evropského parlamentu, jak 
si komise při prezentaci nového 
dlouhodobého unijního rozpočtu 
přála.

Český ministr zemědělství Jiří 
Milek řekl, že nyní začínající vyjed-
návání budou dlouhá. 

»Hlavní námitka byla to celkové 
snížení rozpočtu na společnou ze-
mědělskou politiku,« myslí si.

»Po zemědělcích se chce čím dál 
víc úkolů, které musí plnit. A de fac-
to se za to nabízí méně peněz,« po-
dotkl Milek. 

Česká republika má navíc výhra-
dy proti plánu omezit přímé platby 
zemědělcům a Praze se také zdá, že 
nové nastavení pravidel bude složi-
tější a že důsledkem bude ještě více 
byrokracie než nyní.

(ČTK)

dosáhl obrat zahraničního obcho-
du ČR – Sasko hodnoty 6,79 mld. 
euro, objem vývozu z ČR do Saska 
byl 4,735 mld. euro (podíl 9,1 % na 
celkovém dovozu do Saska). Objem 
dovozu do ČR ze Saska dosáhl výše 
2,056 mld. euro.

(MZe)

 

Francúzska vláda navrhla parla-
mentu, aby zákonom zakázal po-
užívať výrobcom potravín názvy 
vegetariánska klobása či vegánska 
slanina.

S vládnym návrhom sa stotožnila 
väčšina poslancov. Súhlasili s tým, 
že také názvy vedú spotrebiteľov  
k omylom. Firmy už nebudú môcť 
používať ani názvy burger, steak, 

klobása alebo filé, aby ich upozorni-
li, že ide o bezmäsité produkty.

Návrh na zákaz názvov, ktoré môžu 
mýliť zákazníkov, predložil poslanec, 
farmár Jean-Baptiste Moreau. Založil 
ho na rozsudku Európskeho súdne-
ho dvora z minulého roku. Uvádza sa  
v ňom, že názvy ako syr či steak musia 
byť vyhradené len pre produkty živo-
číšneho pôvodu.                              (TASR)
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komisaři Philu Hoganovi, v němž 
požaduji, aby Evropská komi-
se přijala strategii pro nakládá-
ní s naskladněným sušeným mlé-
kem,« řekl ministr Milek.

Složitá je po skončení výrobních 
kvót i situace na trhu s cukrem, je-
hož prodejní cena v posledních mě-
sících výrazně klesla. S ohledem na 
specifickou produkci cukru, kdy se 
výroba koncentruje do zhruba čtyř 
měsíců v roce, dochází k nárazo-
vému nahromadění cukru ve skla-
dech. Podpora dlouhodobého skla-
dování tak situaci neřeší, neboť by 

žerka Pro-Bio Svazu ekologických 
zemědělců. 

»Po omráčení je zvíře následně 
vykrveno v přistaveném boxu, kte-
rý slouží jako ‹detašované pracoviš-
tě jatek› a maso je potom odvezeno 
na zpracování. Okolo stojící zvířa-
ta nezaznamenají nic nezvyklého  
a vše probíhá bez zbytečného utr-
pení zvířete,« uvádí svaz.

Veterináři dávají zemědělcům za 
pravdu, že z pohledu dobrých život-
ních podmínek je vhodnější poráž-
ka na pastvě. 

»Z toho důvodu správa navrh-
la v roce 2015 změnu veterinár-
ního zákona, která by porážku  
v místě chovu umožnila. V rámci 

� 

Rusko v posledních letech dosáh-
lo kýžené soběstačnosti v produkci 
brambor, nicméně situace na trhu 
není ideální. Řada pěstitelů se potý-
ká s nezájmem obchodních řetězců 
v Rusku o jejich domácí produkci, 
protože preferují brambory impor-
tované ze zahraničí.

Podle ruského Svazu producentů 
zeleniny je každoročně situace nej-
horší v období dubna až července, 
kdy řetězce jako např. Pyaterochka, 
Perekrestok, Karusel, Lenta, Billa  
a další jednoznačně preferují bram-
bory importované. Nejčastějšími 
dovozci brambor v tomto období 
jsou Ázerbájdžán, Egypt či Izrael. 

Řetězce zcela otevřeně přiznávají, 
že hlavním důvodem je kvalita, resp. 
nekvalitní ruská produkce, která je 
způsobena především špatným skla-
dováním. Ruští producenti navíc ve 
většině případů dodávají brambory 
volně a nemyté, zatímco dovozová 
produkce je očištěná a zabalená.

Tento přístup se ruským pěsti-
telům nelíbí a způsobuje jim znač-
né škody, které vyčíslili na 6 mi- 
liard rublů ročně. Svaz producentů 
zeleniny se proto obrátil na ruské 
ministerstvo zemědělství s žádostí  
o řešení. 

(AK ČR)

Ekologičtí farmáři by chtěli zabí-
jet krávy střelnou zbraní přímo na 
pastvě, zvířata jsou pak podle nich 
méně stresovaná. Veterináři sou-
hlasí, legislativa Evropské unie to 
ale neumožňuje, sdělil mluvčí Stát-
ní veterinární správy Petr Vorlíček. 
Skot se tak omračuje a následně vy-
krvuje až na jatkách.

»Porážka skotu na pastvě střel-
nou zbraní je jednoznačně nejhu-
mánnějším způsobem porážky. Zví-
ře není dopředu stresováno a do 
masa se tak neuvolňují stresové 
hormony. To ocení nejen ekologič-
tí sedláci, ale také samotní kuchaři  
a následně konzumenti masa,« 
uvedla Kateřina Urbánková, mana-

blokovala sklady pro další výrobní 
sezónu.

»Za schůdnější variantu řešení 
považujeme přímou finanční pod-
poru sektoru cukru ze strany Ko-
mise. Důležité je udržet a navýšit 
dobrovolnou podporu vázanou na 
produkci pro citlivé sektory, včetně 
cukrové řepy,« uvedl Jiří Milek.

Účastníci setkání zemí V4+ se 
věnovali i problematice afrického 
moru prasat či zemědělsko-potravi-
nářskému výzkumu a tvorbě bioe-
konomických strategií.

(MZe)

něním národních specifik a potřeb. 
»Stávající legislativní návrhy Ev-

ropské komise tomu ale neodpoví-
dají, naopak některé nástroje, jako 
je například zastropování, zavádě-
jí jako povinné. To jednoznačně od-
mítám,« uvedl ministr Milek.

Zástupci zemí rozšířené Vise-
grádské skupiny v Maďarsku disku-
tovali také o situaci na komoditních 
trzích. V současnosti jsou v Evropě 
vysoké zásoby sušeného odtučně-
ného mléka nakoupeného v době 
krize do intervenčních skladů.

»Odeslal jsem proto dopis euro-

připomínkového řízení však bylo 
toto ustanovení z připravované 
novely vyškrtnuto, neboť nebylo 
zcela slučitelné s legislativou Ev-
ropské unie. Ta totiž mimo jiné 
požaduje, aby byla zvířata na jat-
ky dopravena živá,« vysvětluje 
mluvčí.

Porážka v místě chovu ale podle 
něj představuje technické problé-
my. 

»Kromě již zmíněné povinnos-
ti dopravit zvířata na jatky živá, 
stanovuje evropská legislativa zá-
kaz poškození mozku skotu, ovcí  
a koz, čemuž se při porážce střel-
bou nelze vyhnout. Navíc každé zví-
ře musí být před porážkou podro-
beno veterinárnímu vyšetření 
provedenému úředním veterinár-
ním lékařem,« dodal. 

A těch podle něj nemá stát aktu-
álně tolik, aby mohli kontrolovat 
porážky mimo jatky. 

»Jako nejlepší řešení se tedy  
v současné době jeví zřídit si vlastní, 
schválenou porážku přímo v hospo-
dářství,« uzavřel.

Podle Urbánkové se aktuálně le-
galizace porážek střelnou zbraní 
řeší napříč celou unií. 

»Pro jeho prosazení bude třeba 
legislativních změn na úrovni Ev-
ropské komise, za což se zasazují 
také v Německu, Francii, Rakousku 
nebo právě v České republice,« uza-
vírá svaz.

V ČR se ročně vyrobí přes  
67 000 tun hovězího a telecího 
masa. K letošnímu dubnu se v ČR 
chovalo podle údajů Českého sta-
tistického úřadu 1,42 milionu kusů 
skotu, z toho 587 322 krav.

(ČTK)

»Například v České republice 
v rámci Programu rozvoje venko-
va jde o skutečné snížení rozpoč-
tu zhruba o 16 procent. To značně 
omezí naše možnosti při plnění cílů 
budoucí Společné zemědělské poli-
tiky,« řekl ministr zemědělství Jiří 
Milek.

Sektor zemědělství v současnos-
ti čelí stále většímu počtu nových 
výzev a cílů jako je ochrana život-
ního prostředí nebo zmírnění do-
padu změn klimatu. Snížení obál-
ky na SZP proto nepovažuje ČR za 
krok správným směrem. 

Zajištění adekvátních finančních 
prostředků SZP by mělo být jed-
ním z hlavních cílů při vyjednávání  
o budoucí podobě Víceletého fi-
nančního rámce. Dalším ze základ-
ních prvků budoucí SZP mělo být 
poskytnutí maximální možné fle-
xibility členským státům se zohled-
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potřebu chránit domácí zeměděl-
ství před tržními tlaky, které by jej 
mohly poškodit.

Komisař Hogan na tiskové kon-
ferenci po jednání novinářům při-
pomněl, že komise svůj návrh už 
předložila a následné vyjednává-
ní je plně v rukou členských zemí  
a europarlamentu. 

»Mohu jen dodat, že si přeji dob-
ře financovanou zemědělskou poli-
tiku,« prohlásil. 

važována za porušení smlouvy.  
A v těchto případech pak hro-
zí okamžitá výpověď smluvního 
vztahu.

Existenci tohoto rizika si 
často zemědělci neuvědomují,  
a navíc v některých případech, 
s ohledem na velkou míru smě-
ňování práva k užívání, nejsou 
schopni ani tyto případy efek-
tivně dohledávat. Vlastník má 
přitom k dispozici vcelku jedno-
duchý nástroj. 

Pokud má uzavřenou pachtov-
ní smlouvu bez možnosti uzaví-
rání podpachtovních smluv, sta-
čí mu dohledat své pozemky ve 
veřejném LPIS a porovnat pach-
týře ve své pachtovní smlouvě se 
skutečným uživatelem.

Zemědělec má s ohledem na 
počet vlastníků situaci mno-
hem složitější. Na minimalizaci 
tohoto rizika jsme se zaměřili 
při vývoji aplikace CleverAssets. 
Jednak lze přehledně evidovat 
pachtovní smlouvy včetně infor-
mace, zda mohu či nemohu pro-
pachtovávat. 

Tato informace je pak zohled-
něna v dalších modulech Pod-
pachtovních smluv či Směn uží-
vání, kde je uživatel na tyto 
skutečnosti upozorňován.

( www.cleverassets.cz.)

produkci při snižujících se dopa-
dech na životní prostředí a produk-
ci kvalitních a bezpečných potra-
vin. Jde o typicky mezioborovou 
disciplínu, která v sobě musí efek-
tivně skloubit nejmodernější po-
znatky z technických, biologických 
a ekonomických věd.

Velkou pozornost při jednání se 
svým saským protějškem věnoval 
ministr Milek africkému moru pra-
sat (AMP). Připomněl, že ČR je jedi-
nou zemí v Evropě, které se podaři-
lo udržet AMP v uzavřené zamořené 
oblasti a zabránilo se proniknutí ná-
kazy do domácích chovů. 

»Zavedli jsme například taková 
opatření, jako zástřelné v postiže-
né oblasti a důsledné vyhledávání 
uhynulých divokých prasat. V Bru-
selu jsem také hned po svém ná-
stupu inicioval jednání, aby stá-
ty Evropské unie zahájily výzkum  
k nalezení účinné vakcíny. Ta je to-
tiž jedinou možností, jak se africké-
ho moru prasat zbavit,« uvedl Jiří 
Milek.

Sasko a ČR mají tradičně dobré 
hospodářské vztahy. ČR patří mezi 
nejdůležitější obchodní partnery 
této spolkové země. V roce 2017 

Africký mor prasat a precizní ze-
mědělství byla témata jednání mi-
nistra zemědělství Jiřího Milka se 
státním ministrem životního pro-
středí a zemědělství Spolkové země 
Sasko 	omasem Schmidtem. Roz-
hovor se týkal také budoucí podoby 
Společné zemědělské politiky (SZP)  
a zastropování přímých plateb.

»Koncept precizního zeměděl-
ství podporujeme a snažíme se 
ho u nás popularizovat a získá-
vat know-how ze zahraničí. Na-
vázali jsme například spolupráci  
s University of Nebraska, v březnu 
v Praze jednali zástupci Louisiana 
State University a v létě zástupci 
našeho ministerstva a Ústavu ze-
mědělské ekonomiky a informa-
cí navštíví v Sasku školní a expe-
rimentální farmu v Köllitsch. Na 
letošní říjen chystáme do Prahy 
konferenci zaměřenou na precizní 
zemědělství,« řekl ministr země-
dělství Jiří Milek.

Precizní zemědělství využí-
vá moderní přístupy hospodaření  
v rostlinné i živočišné výrobě. Zahr-
nuje udržitelné hospodaření s pří-
rodními zdroji formou precizních 
postupů, udržitelnou zemědělskou 

Proti navrženému snížení vystu-
puje zejména Paříž, pro francouz-
ské zemědělce jsou evropské pe-
níze významné. Země by měla po 
roce 2020 i po navrženém sníže-
ní dostat přes 62 miliard eur (1,6 
bilionu Kč), a byla by tedy nadále  
v této oblasti zdaleka největším 
příjemcem.

Francie už na konci května spo-
luiniciovala takzvané madridské 
memorandum, které zdůrazňuje 

potřebu udržet unijní zemědělský 
rozpočet v dosavadní výši. K tex-
tu se zatím připojilo 15 států EU 
včetně České republiky, proti sníže-
ní se tak či onak ale vyslovili i zá-
stupci dalších zemí. Zdůrazňovali, 
že méně peněz znemožní členským 
zemím skutečně splnit ty cíle, kte-
rých by podle komise měla unijní 
zemědělská politika dosáhnout.

Francouzský ministr Stéphane 
Travert kromě jiného zdůrazňoval 

 

Již jsme se zmínili o rizicích uza-
vírání pachtovních smluv se spo-
luvlastníky pozemků. Nyní se 
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ní smlouvě vysloveně uvedeno, 
že pozemky můžete dále pro-
pachtovávat, tak skutečnost, že 
se tomu tak děje, může být po-
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politické vůle, zda se jednání poda-
ří uzavřít do roka, ještě před volba-
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si komise při prezentaci nového 
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»Hlavní námitka byla to celkové 
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»Po zemědělcích se chce čím dál 
víc úkolů, které musí plnit. A de fac-
to se za to nabízí méně peněz,« po-
dotkl Milek. 

Česká republika má navíc výhra-
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zemědělcům a Praze se také zdá, že 
nové nastavení pravidel bude složi-
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celkovém dovozu do Saska). Objem 
dovozu do ČR ze Saska dosáhl výše 
2,056 mld. euro.

(MZe)

 

Francúzska vláda navrhla parla-
mentu, aby zákonom zakázal po-
užívať výrobcom potravín názvy 
vegetariánska klobása či vegánska 
slanina.

S vládnym návrhom sa stotožnila 
väčšina poslancov. Súhlasili s tým, 
že také názvy vedú spotrebiteľov  
k omylom. Firmy už nebudú môcť 
používať ani názvy burger, steak, 

klobása alebo filé, aby ich upozorni-
li, že ide o bezmäsité produkty.

Návrh na zákaz názvov, ktoré môžu 
mýliť zákazníkov, predložil poslanec, 
farmár Jean-Baptiste Moreau. Založil 
ho na rozsudku Európskeho súdne-
ho dvora z minulého roku. Uvádza sa  
v ňom, že názvy ako syr či steak musia 
byť vyhradené len pre produkty živo-
číšneho pôvodu.                              (TASR)
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komisaři Philu Hoganovi, v němž 
požaduji, aby Evropská komi-
se přijala strategii pro nakládá-
ní s naskladněným sušeným mlé-
kem,« řekl ministr Milek.

Složitá je po skončení výrobních 
kvót i situace na trhu s cukrem, je-
hož prodejní cena v posledních mě-
sících výrazně klesla. S ohledem na 
specifickou produkci cukru, kdy se 
výroba koncentruje do zhruba čtyř 
měsíců v roce, dochází k nárazo-
vému nahromadění cukru ve skla-
dech. Podpora dlouhodobého skla-
dování tak situaci neřeší, neboť by 

žerka Pro-Bio Svazu ekologických 
zemědělců. 

»Po omráčení je zvíře následně 
vykrveno v přistaveném boxu, kte-
rý slouží jako ‹detašované pracoviš-
tě jatek› a maso je potom odvezeno 
na zpracování. Okolo stojící zvířa-
ta nezaznamenají nic nezvyklého  
a vše probíhá bez zbytečného utr-
pení zvířete,« uvádí svaz.

Veterináři dávají zemědělcům za 
pravdu, že z pohledu dobrých život-
ních podmínek je vhodnější poráž-
ka na pastvě. 

»Z toho důvodu správa navrh-
la v roce 2015 změnu veterinár-
ního zákona, která by porážku  
v místě chovu umožnila. V rámci 

� 

Rusko v posledních letech dosáh-
lo kýžené soběstačnosti v produkci 
brambor, nicméně situace na trhu 
není ideální. Řada pěstitelů se potý-
ká s nezájmem obchodních řetězců 
v Rusku o jejich domácí produkci, 
protože preferují brambory impor-
tované ze zahraničí.

Podle ruského Svazu producentů 
zeleniny je každoročně situace nej-
horší v období dubna až července, 
kdy řetězce jako např. Pyaterochka, 
Perekrestok, Karusel, Lenta, Billa  
a další jednoznačně preferují bram-
bory importované. Nejčastějšími 
dovozci brambor v tomto období 
jsou Ázerbájdžán, Egypt či Izrael. 

Řetězce zcela otevřeně přiznávají, 
že hlavním důvodem je kvalita, resp. 
nekvalitní ruská produkce, která je 
způsobena především špatným skla-
dováním. Ruští producenti navíc ve 
většině případů dodávají brambory 
volně a nemyté, zatímco dovozová 
produkce je očištěná a zabalená.

Tento přístup se ruským pěsti-
telům nelíbí a způsobuje jim znač-
né škody, které vyčíslili na 6 mi- 
liard rublů ročně. Svaz producentů 
zeleniny se proto obrátil na ruské 
ministerstvo zemědělství s žádostí  
o řešení. 

(AK ČR)

Ekologičtí farmáři by chtěli zabí-
jet krávy střelnou zbraní přímo na 
pastvě, zvířata jsou pak podle nich 
méně stresovaná. Veterináři sou-
hlasí, legislativa Evropské unie to 
ale neumožňuje, sdělil mluvčí Stát-
ní veterinární správy Petr Vorlíček. 
Skot se tak omračuje a následně vy-
krvuje až na jatkách.

»Porážka skotu na pastvě střel-
nou zbraní je jednoznačně nejhu-
mánnějším způsobem porážky. Zví-
ře není dopředu stresováno a do 
masa se tak neuvolňují stresové 
hormony. To ocení nejen ekologič-
tí sedláci, ale také samotní kuchaři  
a následně konzumenti masa,« 
uvedla Kateřina Urbánková, mana-

blokovala sklady pro další výrobní 
sezónu.

»Za schůdnější variantu řešení 
považujeme přímou finanční pod-
poru sektoru cukru ze strany Ko-
mise. Důležité je udržet a navýšit 
dobrovolnou podporu vázanou na 
produkci pro citlivé sektory, včetně 
cukrové řepy,« uvedl Jiří Milek.

Účastníci setkání zemí V4+ se 
věnovali i problematice afrického 
moru prasat či zemědělsko-potravi-
nářskému výzkumu a tvorbě bioe-
konomických strategií.

(MZe)

něním národních specifik a potřeb. 
»Stávající legislativní návrhy Ev-

ropské komise tomu ale neodpoví-
dají, naopak některé nástroje, jako 
je například zastropování, zavádě-
jí jako povinné. To jednoznačně od-
mítám,« uvedl ministr Milek.

Zástupci zemí rozšířené Vise-
grádské skupiny v Maďarsku disku-
tovali také o situaci na komoditních 
trzích. V současnosti jsou v Evropě 
vysoké zásoby sušeného odtučně-
ného mléka nakoupeného v době 
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»Odeslal jsem proto dopis euro-

připomínkového řízení však bylo 
toto ustanovení z připravované 
novely vyškrtnuto, neboť nebylo 
zcela slučitelné s legislativou Ev-
ropské unie. Ta totiž mimo jiné 
požaduje, aby byla zvířata na jat-
ky dopravena živá,« vysvětluje 
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Porážka v místě chovu ale podle 
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my. 

»Kromě již zmíněné povinnos-
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provedenému úředním veterinár-
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A těch podle něj nemá stát aktu-
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porážky mimo jatky. 

»Jako nejlepší řešení se tedy  
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schválenou porážku přímo v hospo-
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Podle Urbánkové se aktuálně le-
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také v Německu, Francii, Rakousku 
nebo právě v České republice,« uza-
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V ČR se ročně vyrobí přes  
67 000 tun hovězího a telecího 
masa. K letošnímu dubnu se v ČR 
chovalo podle údajů Českého sta-
tistického úřadu 1,42 milionu kusů 
skotu, z toho 587 322 krav.

(ČTK)

»Například v České republice 
v rámci Programu rozvoje venko-
va jde o skutečné snížení rozpoč-
tu zhruba o 16 procent. To značně 
omezí naše možnosti při plnění cílů 
budoucí Společné zemědělské poli-
tiky,« řekl ministr zemědělství Jiří 
Milek.

Sektor zemědělství v současnos-
ti čelí stále většímu počtu nových 
výzev a cílů jako je ochrana život-
ního prostředí nebo zmírnění do-
padu změn klimatu. Snížení obál-
ky na SZP proto nepovažuje ČR za 
krok správným směrem. 

Zajištění adekvátních finančních 
prostředků SZP by mělo být jed-
ním z hlavních cílů při vyjednávání  
o budoucí podobě Víceletého fi-
nančního rámce. Dalším ze základ-
ních prvků budoucí SZP mělo být 
poskytnutí maximální možné fle-
xibility členským státům se zohled-
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potřebu chránit domácí zeměděl-
ství před tržními tlaky, které by jej 
mohly poškodit.

Komisař Hogan na tiskové kon-
ferenci po jednání novinářům při-
pomněl, že komise svůj návrh už 
předložila a následné vyjednává-
ní je plně v rukou členských zemí  
a europarlamentu. 

»Mohu jen dodat, že si přeji dob-
ře financovanou zemědělskou poli-
tiku,« prohlásil. 

važována za porušení smlouvy.  
A v těchto případech pak hro-
zí okamžitá výpověď smluvního 
vztahu.

Existenci tohoto rizika si 
často zemědělci neuvědomují,  
a navíc v některých případech, 
s ohledem na velkou míru smě-
ňování práva k užívání, nejsou 
schopni ani tyto případy efek-
tivně dohledávat. Vlastník má 
přitom k dispozici vcelku jedno-
duchý nástroj. 

Pokud má uzavřenou pachtov-
ní smlouvu bez možnosti uzaví-
rání podpachtovních smluv, sta-
čí mu dohledat své pozemky ve 
veřejném LPIS a porovnat pach-
týře ve své pachtovní smlouvě se 
skutečným uživatelem.

Zemědělec má s ohledem na 
počet vlastníků situaci mno-
hem složitější. Na minimalizaci 
tohoto rizika jsme se zaměřili 
při vývoji aplikace CleverAssets. 
Jednak lze přehledně evidovat 
pachtovní smlouvy včetně infor-
mace, zda mohu či nemohu pro-
pachtovávat. 

Tato informace je pak zohled-
něna v dalších modulech Pod-
pachtovních smluv či Směn uží-
vání, kde je uživatel na tyto 
skutečnosti upozorňován.

( www.cleverassets.cz.)

produkci při snižujících se dopa-
dech na životní prostředí a produk-
ci kvalitních a bezpečných potra-
vin. Jde o typicky mezioborovou 
disciplínu, která v sobě musí efek-
tivně skloubit nejmodernější po-
znatky z technických, biologických 
a ekonomických věd.

Velkou pozornost při jednání se 
svým saským protějškem věnoval 
ministr Milek africkému moru pra-
sat (AMP). Připomněl, že ČR je jedi-
nou zemí v Evropě, které se podaři-
lo udržet AMP v uzavřené zamořené 
oblasti a zabránilo se proniknutí ná-
kazy do domácích chovů. 

»Zavedli jsme například taková 
opatření, jako zástřelné v postiže-
né oblasti a důsledné vyhledávání 
uhynulých divokých prasat. V Bru-
selu jsem také hned po svém ná-
stupu inicioval jednání, aby stá-
ty Evropské unie zahájily výzkum  
k nalezení účinné vakcíny. Ta je to-
tiž jedinou možností, jak se africké-
ho moru prasat zbavit,« uvedl Jiří 
Milek.

Sasko a ČR mají tradičně dobré 
hospodářské vztahy. ČR patří mezi 
nejdůležitější obchodní partnery 
této spolkové země. V roce 2017 

Africký mor prasat a precizní ze-
mědělství byla témata jednání mi-
nistra zemědělství Jiřího Milka se 
státním ministrem životního pro-
středí a zemědělství Spolkové země 
Sasko 	omasem Schmidtem. Roz-
hovor se týkal také budoucí podoby 
Společné zemědělské politiky (SZP)  
a zastropování přímých plateb.

»Koncept precizního zeměděl-
ství podporujeme a snažíme se 
ho u nás popularizovat a získá-
vat know-how ze zahraničí. Na-
vázali jsme například spolupráci  
s University of Nebraska, v březnu 
v Praze jednali zástupci Louisiana 
State University a v létě zástupci 
našeho ministerstva a Ústavu ze-
mědělské ekonomiky a informa-
cí navštíví v Sasku školní a expe-
rimentální farmu v Köllitsch. Na 
letošní říjen chystáme do Prahy 
konferenci zaměřenou na precizní 
zemědělství,« řekl ministr země-
dělství Jiří Milek.

Precizní zemědělství využí-
vá moderní přístupy hospodaření  
v rostlinné i živočišné výrobě. Zahr-
nuje udržitelné hospodaření s pří-
rodními zdroji formou precizních 
postupů, udržitelnou zemědělskou 

Proti navrženému snížení vystu-
puje zejména Paříž, pro francouz-
ské zemědělce jsou evropské pe-
níze významné. Země by měla po 
roce 2020 i po navrženém sníže-
ní dostat přes 62 miliard eur (1,6 
bilionu Kč), a byla by tedy nadále  
v této oblasti zdaleka největším 
příjemcem.

Francie už na konci května spo-
luiniciovala takzvané madridské 
memorandum, které zdůrazňuje 

potřebu udržet unijní zemědělský 
rozpočet v dosavadní výši. K tex-
tu se zatím připojilo 15 států EU 
včetně České republiky, proti sníže-
ní se tak či onak ale vyslovili i zá-
stupci dalších zemí. Zdůrazňovali, 
že méně peněz znemožní členským 
zemím skutečně splnit ty cíle, kte-
rých by podle komise měla unijní 
zemědělská politika dosáhnout.

Francouzský ministr Stéphane 
Travert kromě jiného zdůrazňoval 

 

Již jsme se zmínili o rizicích uza-
vírání pachtovních smluv se spo-
luvlastníky pozemků. Nyní se 
podíváme blíže na riziko, které 
do problematiky vnesl nový ob-
čanský zákoník. 

Nejpodstatnějším rozdílem 
mezi dřívější nájemní a dneš-
ní pachtovní smlouvou je sku-
tečnost, že v případě nájemní 
smlouvy mohl nájemce pozemky 
dále pronajímat za předpokladu, 
že to nebylo v nájemní smlouvě 
výslovně zakázáno.

Pachtovní smlouva v těch-
to případech stav věci obrátila. 
Pokud tedy nemáte v pachtov-
ní smlouvě vysloveně uvedeno, 
že pozemky můžete dále pro-
pachtovávat, tak skutečnost, že 
se tomu tak děje, může být po-
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Podle Hogana je pouze otázkou 
politické vůle, zda se jednání poda-
ří uzavřít do roka, ještě před volba-
mi do Evropského parlamentu, jak 
si komise při prezentaci nového 
dlouhodobého unijního rozpočtu 
přála.

Český ministr zemědělství Jiří 
Milek řekl, že nyní začínající vyjed-
návání budou dlouhá. 

»Hlavní námitka byla to celkové 
snížení rozpočtu na společnou ze-
mědělskou politiku,« myslí si.

»Po zemědělcích se chce čím dál 
víc úkolů, které musí plnit. A de fac-
to se za to nabízí méně peněz,« po-
dotkl Milek. 

Česká republika má navíc výhra-
dy proti plánu omezit přímé platby 
zemědělcům a Praze se také zdá, že 
nové nastavení pravidel bude složi-
tější a že důsledkem bude ještě více 
byrokracie než nyní.

(ČTK)

dosáhl obrat zahraničního obcho-
du ČR – Sasko hodnoty 6,79 mld. 
euro, objem vývozu z ČR do Saska 
byl 4,735 mld. euro (podíl 9,1 % na 
celkovém dovozu do Saska). Objem 
dovozu do ČR ze Saska dosáhl výše 
2,056 mld. euro.

(MZe)
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středí a zemědělství Spolkové země 
Sasko 	omasem Schmidtem. Roz-
hovor se týkal také budoucí podoby 
Společné zemědělské politiky (SZP)  
a zastropování přímých plateb.

»Koncept precizního zeměděl-
ství podporujeme a snažíme se 
ho u nás popularizovat a získá-
vat know-how ze zahraničí. Na-
vázali jsme například spolupráci  
s University of Nebraska, v březnu 
v Praze jednali zástupci Louisiana 
State University a v létě zástupci 
našeho ministerstva a Ústavu ze-
mědělské ekonomiky a informa-
cí navštíví v Sasku školní a expe-
rimentální farmu v Köllitsch. Na 
letošní říjen chystáme do Prahy 
konferenci zaměřenou na precizní 
zemědělství,« řekl ministr země-
dělství Jiří Milek.

Precizní zemědělství využí-
vá moderní přístupy hospodaření  
v rostlinné i živočišné výrobě. Zahr-
nuje udržitelné hospodaření s pří-
rodními zdroji formou precizních 
postupů, udržitelnou zemědělskou 

Proti navrženému snížení vystu-
puje zejména Paříž, pro francouz-
ské zemědělce jsou evropské pe-
níze významné. Země by měla po 
roce 2020 i po navrženém sníže-
ní dostat přes 62 miliard eur (1,6 
bilionu Kč), a byla by tedy nadále  
v této oblasti zdaleka největším 
příjemcem.

Francie už na konci května spo-
luiniciovala takzvané madridské 
memorandum, které zdůrazňuje 

potřebu udržet unijní zemědělský 
rozpočet v dosavadní výši. K tex-
tu se zatím připojilo 15 států EU 
včetně České republiky, proti sníže-
ní se tak či onak ale vyslovili i zá-
stupci dalších zemí. Zdůrazňovali, 
že méně peněz znemožní členským 
zemím skutečně splnit ty cíle, kte-
rých by podle komise měla unijní 
zemědělská politika dosáhnout.

Francouzský ministr Stéphane 
Travert kromě jiného zdůrazňoval 

 

Již jsme se zmínili o rizicích uza-
vírání pachtovních smluv se spo-
luvlastníky pozemků. Nyní se 
podíváme blíže na riziko, které 
do problematiky vnesl nový ob-
čanský zákoník. 

Nejpodstatnějším rozdílem 
mezi dřívější nájemní a dneš-
ní pachtovní smlouvou je sku-
tečnost, že v případě nájemní 
smlouvy mohl nájemce pozemky 
dále pronajímat za předpokladu, 
že to nebylo v nájemní smlouvě 
výslovně zakázáno.

Pachtovní smlouva v těch-
to případech stav věci obrátila. 
Pokud tedy nemáte v pachtov-
ní smlouvě vysloveně uvedeno, 
že pozemky můžete dále pro-
pachtovávat, tak skutečnost, že 
se tomu tak děje, může být po-

INFO BOX

Podle Hogana je pouze otázkou 
politické vůle, zda se jednání poda-
ří uzavřít do roka, ještě před volba-
mi do Evropského parlamentu, jak 
si komise při prezentaci nového 
dlouhodobého unijního rozpočtu 
přála.

Český ministr zemědělství Jiří 
Milek řekl, že nyní začínající vyjed-
návání budou dlouhá. 

»Hlavní námitka byla to celkové 
snížení rozpočtu na společnou ze-
mědělskou politiku,« myslí si.

»Po zemědělcích se chce čím dál 
víc úkolů, které musí plnit. A de fac-
to se za to nabízí méně peněz,« po-
dotkl Milek. 

Česká republika má navíc výhra-
dy proti plánu omezit přímé platby 
zemědělcům a Praze se také zdá, že 
nové nastavení pravidel bude složi-
tější a že důsledkem bude ještě více 
byrokracie než nyní.

(ČTK)

dosáhl obrat zahraničního obcho-
du ČR – Sasko hodnoty 6,79 mld. 
euro, objem vývozu z ČR do Saska 
byl 4,735 mld. euro (podíl 9,1 % na 
celkovém dovozu do Saska). Objem 
dovozu do ČR ze Saska dosáhl výše 
2,056 mld. euro.

(MZe)

 

Francúzska vláda navrhla parla-
mentu, aby zákonom zakázal po-
užívať výrobcom potravín názvy 
vegetariánska klobása či vegánska 
slanina.

S vládnym návrhom sa stotožnila 
väčšina poslancov. Súhlasili s tým, 
že také názvy vedú spotrebiteľov  
k omylom. Firmy už nebudú môcť 
používať ani názvy burger, steak, 

klobása alebo filé, aby ich upozorni-
li, že ide o bezmäsité produkty.

Návrh na zákaz názvov, ktoré môžu 
mýliť zákazníkov, predložil poslanec, 
farmár Jean-Baptiste Moreau. Založil 
ho na rozsudku Európskeho súdne-
ho dvora z minulého roku. Uvádza sa  
v ňom, že názvy ako syr či steak musia 
byť vyhradené len pre produkty živo-
číšneho pôvodu.                              (TASR)
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 Technické požadavky pro podání inzerce

Platforma PC

Podklady dodávejte:  CD/DVD, e-mail (do 30 MB), FLASH disk

a) GRAFICKY ZPRACOVANÉ REKLAMY: PDF (300 DPI, uloženo jako CMYK, vhodné pro 

výstup z InDesignu, min. 3 mm spad), TIFF, JPG (300 DPI, CMYK), AI, EPS (vše v křivkách, 

CMYK, 300 DPI), dokumenty INDESIGN CS5 (a nižší) včetně zdrojových dat

b) INZERCE DODÁVANÁ K VÝROBĚ:

Texty a tabulky: Microsoft Word 

Grafy: Microsoft Excel

Loga: EPS (vykřivkovaná, uložena bez pozadí) 

Fotografie ke scanu: předlohy pro scan do formátu A3 

Fota v datech: TIFF, JPG (vše ve 300 DPI) 

Po dohodě možnost nahrát data na FTP server.

Uvedené formáty na spad jsou po ořezu, je třeba počítat minimálně 3 mm navíc 

z každé strany na ořez.

Podrobné informace na vyžádání zašleme e-mailem.

Upozornění

Zadavatel inzerátu ručí za to, že se v  dokumentu (ai, eps, pdf) nebudou vysky-

tovat neviditelné znaky a  budou správně definovány atributy. Pokud inzeráty 

ve formátech pdf, eps nebudou mít patřičné parametry, převedeme dokument 

do bitmapy v rozlišení 300 dpi, což může zapříčinit nečitelnost drobného písma 

a změnu barevnosti. Za tyto změny nenese vydavatelství odpovědnost a případ-

né reklamace padají na vrub zadavatele inzerátu. Nepřijatelná jsou loga a  gra-

fické podklady z  faxu. Nekvalitní podklady jako kopie z  rozmnožovacích strojů, 

vizitky či dopisní papíry, výjezdy z barevných inkoustových tiskáren, rastrované 

fotografie atd. budou přijaty s upozorněním na špatnou kvalitu v tisku. Neručíme 

za chyby způsobené špatnou čitelností textu nebo jiné skryté vady dodaných 

podkladů. V  případě nedodání barevného náhledu (cromaline, digitální nátisk) 

k inzerátu neručí vydavatelství za dodržení barevnosti.

 Pravidla zveřejňování textové inzerce 
 a firemních článků

Pravidla a podmínky inzerce

1. Textová inzerce – cena odpovídá cenám klasické 

plošné inzerce

Textová inzerce je ekvivalent klasické plošné inzer-

ce. Textová inzerce placená v  plné výši podle cení-

ku nemusí být vyrobena v  grafické úpravě časopisu 

a  může být dodána hotová od zadavatele (firma, 

reklamní agentura). Součástí textové inzerce mohou 

být loga a  kon   t akty na výrobce nebo prodejce. 

Článek je označen jako inzerce. Textová inzerce musí 

být dodána kompletně připravená objednatelem. 

Redaktoři vydavatelství tuto textovou inzerci nepři-

pravují. 

2. Firemní text placený 50 % ceny plošné inzerce 

podle ceníku

Jedná se o  komerční článek, který však neobsahuje 

logo ani kontakt na výrobce nebo prodejce. Téma by 

mělo alespoň rámcově odpovídat tématu časopisu. 

U  podpisu je uvedeno jméno autora a  název firmy. 

Článek je označen jako inzerce. Článek je upraven 

podle grafiky časopisu a  vyroben v  grafickém studiu 

vydavatelství. Firemní text musí být dodán kompletně, 

připravený objednatelem. Redaktoři vydavatelství tuto 

textovou inzerci nepřipravují.

3. Pravidla pro zveřejňování neplacených PR článků 

dodaných společně s grafickou inzercí

Požaduje se dodržovat stanovený rozsah v  poměru 

1 : 1/reklama : PR článek. V  případě požadavku na 

překročení rozsahu u  článku bude individuálně řešen 

způsob jeho úhrady.

Slevy

Varianta tituly Varianta vydavatelství

Sleva se řídí počtem opakování inzerátů v jed-

nom časopisu v daném ročníku a je případně 

počítána i zpětně.

Sleva se řídí celkovou výší součtu ceníkových cen 

závazné objednávky inzerce do libovolných titulů 

našeho vydavatelství a je stanovena jako bonus za 

překročení stanovené hranice následovně:

50 000 5 %

Počet opakování Sleva 70 000 7 %

3x 5 % 100 000 10 %

6x 7 % 200 000 11 %

9 a více opakování 10 % 300 000 12 %

a dále za každých sto tisíc + jedno procento atd.

Při objednání inzerce reklamní agenturou je maximální výše slevy pro klienta 15 %.

Přirážky

2. strana obálky 25 % Příplatek za netradiční formát 40 %

3. strana obálky 10 % Příplatek za přesné umístění inzerátu 20 %

4. strana obálky 30 % Příplatek za tisk páté barvy 10 %

5. strana (vedle obsahu) 25 %

Ostatní možné formáty

Vlepovaná inzerce 27 000 Kč

Přepáskování obálky (páska + inzerce 1/1 strany + článek 1/1) 50 000 Kč

Klopa na obálce 55 000 Kč

Rozkládací obálka (2/1 strany inzerce) 60 000 Kč

 Všeobecné podmínky inzerce

1. Zadání inzerátu
a)  Vydavatel přijímá inzeráty pouze na základě písemné objednávky 

nebo smlouvy a dodaných podkladů. Objednávka musí obsahovat 
tyto náležitosti: obchodní jméno firmy, sídlo firmy, místo podni-
kání nebo bydliště, IČO, DIČ, razítko a  podpis zadavatele, datum 
podpisu.

b)  Za včasné dodání textu inzerátu a bezchybných podkladů pro tisk je 
odpovědný zadavatel.

c)  Zadavatel odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obra-
zových podkladů pro inzerci.

d)  Vydavatel neodpovídá za správnost údajů v  uveřejněných inzerá-
tech a  není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva 
třetích osob.

2. Vracení podkladů a korektura nátisku
a)  Podklady pro tisk se zadavatelům inzerce vracejí jen na vyžádání. 

Korektury inzerátů vyrobených ve vydavatelství se zasílají zadavateli 
k odsouhlasení. Pokud zadavatel neoznámí souhlas s úpravou inze-
rátu v určenou dobu, předpokládá se, že souhlasí. 

b)  Vydavatel ručí za běžnou kvalitu tisku v rámci možností, které posky-
tuje podklad pro tisk a použitá technologie.

3.  Úpravy a umístění inzerátu v titulu
  Inzeráty, které v důsledku své stylizace nejsou rozeznatelné jako inze-
ráty, budou označeny slovem „inzerce“.

4. Právo odmítnout inzerát
a)  Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerát z  důvodu obsahu 

nebo technické kvality, jestliže je v  rozporu s  platnými právními či 
úředními normami, dobrými mravy a zvyklostmi, danými technický-
mi podmínkami či v rozporu se zájmy vydavatele.

b)  Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od za-
davatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, popř. pozastavit 
plnění až do zaplacení dlužné částky. 

5. Placení inzerátu
a)  Cenu za inzerát fakturuje vydavatel do 5 dnů po jeho zveřejnění. Fak-

turu zasílá zadavateli spolu s kontrolním výtiskem. Faktura je běžně 
splatná do 14 dnů. Smluvně lze dohodnout i jiný termín. 

b)  V  případě, že je zadavatel v  prodlení s  placením faktury, je vyda-
vatel oprávněn fakturovat zadavateli úrok z  prodlení v  dohodnuté 
výši. Není-li v konkrétním případě dohodnuta, činí 0,1 % dlužné část-
ky za každý kalendářní den prodlení.

6. Reklamace – náhradní plnění
a)  Zadavatel má v  případě otištění zcela nebo zčásti nečitelného, ne-

správného nebo neúplného inzerátu nárok na slevu nebo bezchyb-
ný náhradní inzerát. 

b)  Reklamovat inzerci je možno do 14 kalendářních dnů od zveřejnění.
7. Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč bez DPH
Smlouvou lze sjednat odlišné podmínky zveřejnění inzerce. Smlouva je 
podmínkou pro dojednání jiných než běžných podmínek spolupráce.

Vkládaná inzerce

Počet stran 1–4 5–8 9–32 33 a více

Cena 25 000 Kč 30 000 Kč 35 000 Kč 45 000 Kč

Gramáž vkládaného materiálu do 20 g 21–50 g 51–100 g 101–250 g 250 g a výše

Cena: vložení/kus 1,40 Kč 2,80 Kč 5 Kč 6,10 Kč 7,10 Kč

Hmotnostní rozlišení vkládaného materiálu vychází z platných tarifů České pošty.

Cena grafického zpracování inzerce: 700 Kč


