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Agriculture weekly magazine
Colourful professional weekly magazine, published in the Czech Republic and Slovakia, which focuses on selected
information from journalism, plant and animal production, mechanization and economics. It includes a monthly
special appendix focused on all areas of the agricultural sector.
From 2021, each issue will be monothematically focused on selected topics from all areas of agricultural
production. It will also be possible to rent part of the magazine as a catalogue for advertisement purposes in
the range of 2 to 4 pages within the project Agronomy/Animal/Technical Exclusive. These sections guarantee
exclusivity in the given issue.
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Sugar beet cultivation
Feeds production
Cultivation of spring grains
Plant protection equipment
Spring oilseeds cultivation
Post-harvest treatment of grains + Czechs at Agritechnic
Ekotech magazine
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Mineral fertilizers spreaders
Manipulation with material
Sowing machines
MTH Techagro
Fodder harvest
Fungicidal plant protection
Transportation in agriculture
Work in orchards, vineyards and hop-gardens
Manure application
Operating resources and materials
Rapeseed cultivation
Ekotech magazine
Our field “Naše pole”
Mulchers
Corn harvest for silage
Soil preparation
Irrigation systems in agriculture
Technology for meadows and pastures
Ploughs and cultivators
Winter crops cultivation
Swine breeding
Organic manures spreaders
Earth the provider “Země živitelka”
Ekotech magazine
Feeding wagons
Minority crops cultivation
Measuring and diagnostic technology
Tractors
Precision agriculture and automation technology
Machinery and equipment for waste processing in agriculture
Loans and insurance in agriculture
Agricultural buildings
Ekotech magazine
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Proti navrženému snížení vystupuje zejména Paříž, pro francouzské zemědělce jsou evropské peníze významné. Země by měla po
roce 2020 i po navrženém snížení 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 spoluiniciovala takzvané madridské
memorandum, které zdůrazňuje

potřebu udržet unijní zemědělský
rozpočet v dosavadní výši. K textu se zatím připojilo 15 států EU
včetně České republiky, proti snížení se tak či onak ale vyslovili i zástupci dalších zemí. Zdůrazňovali,
že méně peněz znemožní členským
zemím skutečně splnit ty cíle, kterých by podle komise měla unijní
zemědělská politika dosáhnout.
Francouzský ministr Stéphane
Travert kromě jiného zdůrazňoval

potřebu chránit domácí zemědělství před tržními tlaky, které by jej
mohly poškodit.
Komisař Hogan na tiskové konferenci po jednání novinářům připomněl, že komise svůj návrh už
předložila a následné vyjednávání je plně v rukou členských zemí
a europarlamentu.
»Mohu jen dodat, že si přeji dobře ﬁnancovanou zemědělskou politiku,« prohlásil.

Î5DERMVDIULFN¿PPRUHPSUDVDW
Africký mor prasat a precizní zemědělství byla témata jednání ministra zemědělství Jiřího Milka se
státním ministrem životního prostředí a zemědělství Spolkové země
Sasko
omasem Schmidtem. Rozhovor se týkal také budoucí podoby
Společné zemědělské politiky (SZP)
a zastropování přímých plateb.
»Koncept precizního zemědělství podporujeme a snažíme se
ho u nás popularizovat a získávat know-how ze zahraničí. Navázali jsme například spolupráci
s University of Nebraska, v březnu
v Praze jednali zástupci Louisiana
State University a v létě zástupci
našeho ministerstva a Ústavu zemědělské ekonomiky a informací navštíví v Sasku školní a experimentální farmu v Köllitsch. Na
letošní říjen chystáme do Prahy
konferenci zaměřenou na precizní
zemědělství,« řekl ministr zemědělství Jiří Milek.
Precizní
zemědělství
využívá moderní přístupy hospodaření
v rostlinné i živočišné výrobě. Zahrnuje udržitelné hospodaření s přírodními zdroji formou precizních
postupů, udržitelnou zemědělskou
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produkci při snižujících se dopadech na životní prostředí a produkci kvalitních a bezpečných potravin. Jde o typicky mezioborovou
disciplínu, která v sobě musí efektivně skloubit nejmodernější poznatky z technických, biologických
a ekonomických věd.
Velkou pozornost při jednání se
svým saským protějškem věnoval
ministr Milek africkému moru prasat (AMP). Připomněl, že ČR je jedinou zemí v Evropě, které se podařilo udržet AMP v uzavřené zamořené
oblasti a zabránilo se proniknutí nákazy do domácích chovů.
»Zavedli jsme například taková
opatření, jako zástřelné v postižené oblasti a důsledné vyhledávání
uhynulých divokých prasat. V Bruselu jsem také hned po svém nástupu inicioval jednání, aby státy Evropské unie zahájily výzkum
k nalezení účinné vakcíny. Ta je totiž jedinou možností, jak se afrického 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
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Francúzska vláda navrhla parlamentu, aby zákonom zakázal používať 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 upozornili, že ide o bezmäsité produkty.
Návrh na zákaz názvov, ktoré môžu
mýliť zákazníkov, predložil poslanec,
farmár Jean-Baptiste Moreau. Založil
ho na rozsudku Európskeho súdneho dvora z minulého roku. Uvádza sa
v ňom, že názvy ako syr či steak musia
byť vyhradené len pre produkty živo(TASR)
číšneho pôvodu.

dosáhl obrat zahraničního obchodu 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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Již jsme se zmínili o rizicích uzavírání pachtovních smluv se spoluvlastníky pozemků. Nyní se
podíváme blíže na riziko, které
do problematiky vnesl nový občanský zákoník.
Nejpodstatnějším
rozdílem
mezi dřívější nájemní a dnešní pachtovní smlouvou je skutečnost, že v případě nájemní
smlouvy mohl nájemce pozemky
dále pronajímat za předpokladu,
že to nebylo v nájemní smlouvě
výslovně zakázáno.
Pachtovní smlouva v těchto případech stav věci obrátila.
Pokud tedy nemáte v pachtovní smlouvě vysloveně uvedeno,
že pozemky můžete dále propachtovávat, tak skutečnost, že
se tomu tak děje, může být po-
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»Například v České republice
v rámci Programu rozvoje venkova jde o skutečné snížení rozpočtu zhruba o 16 procent. To značně
omezí naše možnosti při plnění cílů
budoucí Společné zemědělské politiky,« řekl ministr zemědělství Jiří
Milek.
Sektor zemědělství v současnosti čelí stále většímu počtu nových
výzev a cílů jako je ochrana životního prostředí nebo zmírnění dopadu změn klimatu. Snížení obálky na SZP proto nepovažuje ČR za
krok správným směrem.
Zajištění adekvátních ﬁnančních
prostředků SZP by mělo být jedním z hlavních cílů při vyjednávání
o budoucí podobě Víceletého ﬁnančního rámce. Dalším ze základních prvků budoucí SZP mělo být
poskytnutí maximální možné ﬂexibility členským státům se zohled-

 =HVYÝWD
1H]£MHPRGRP£F¯
SURGXNFLEUDPERU
Rusko v posledních letech dosáhlo kýžené soběstačnosti v produkci
brambor, nicméně situace na trhu
není ideální. Řada pěstitelů se potýká s nezájmem obchodních řetězců
v Rusku o jejich domácí produkci,
protože preferují brambory importované ze zahraničí.
Podle ruského Svazu producentů
zeleniny je každoročně situace nejhorší v období dubna až července,
kdy řetězce jako např. Pyaterochka,
Perekrestok, Karusel, Lenta, Billa
a další jednoznačně preferují brambory 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 skladováním. Ruští producenti navíc ve
většině případů dodávají brambory
volně a nemyté, zatímco dovozová
produkce je očištěná a zabalená.
Tento přístup se ruským pěstitelům nelíbí a způsobuje jim značné škody, které vyčíslili na 6 miliard rublů ročně. Svaz producentů
zeleniny se proto obrátil na ruské
ministerstvo zemědělství s žádostí
o řešení.
(AK ČR)

něním národních speciﬁk a potřeb.
»Stávající legislativní návrhy Evropské komise tomu ale neodpovídají, naopak některé nástroje, jako
je například zastropování, zavádějí jako povinné. To jednoznačně odmítám,« uvedl ministr Milek.
Zástupci zemí rozšířené Visegrádské skupiny v Maďarsku diskutovali také o situaci na komoditních
trzích. V současnosti jsou v Evropě
vysoké zásoby sušeného odtučněného mléka nakoupeného v době
krize do intervenčních skladů.
»Odeslal jsem proto dopis euro-

komisaři Philu Hoganovi, v němž
požaduji, aby Evropská komise přijala strategii pro nakládání s naskladněným sušeným mlékem,« řekl ministr Milek.
Složitá je po skončení výrobních
kvót i situace na trhu s cukrem, jehož prodejní cena v posledních měsících výrazně klesla. S ohledem na
speciﬁckou produkci cukru, kdy se
výroba koncentruje do zhruba čtyř
měsíců v roce, dochází k nárazovému nahromadění cukru ve skladech. Podpora dlouhodobého skladování tak situaci neřeší, neboť by

blokovala sklady pro další výrobní
sezónu.
»Za schůdnější variantu řešení
považujeme přímou ﬁnanční podporu sektoru cukru ze strany Komise. 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-potravinářskému výzkumu a tvorbě bioekonomických strategií.
(MZe)
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Ekologičtí farmáři by chtěli zabíjet krávy střelnou zbraní přímo na
pastvě, zvířata jsou pak podle nich
méně stresovaná. Veterináři souhlasí, legislativa Evropské unie to
ale neumožňuje, sdělil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.
Skot se tak omračuje a následně vykrvuje až na jatkách.
»Porážka skotu na pastvě střelnou zbraní je jednoznačně nejhumánnějším způsobem porážky. Zvíře není dopředu stresováno a do
masa se tak neuvolňují stresové
hormony. To ocení nejen ekologičtí sedláci, ale také samotní kuchaři
a následně konzumenti masa,«
uvedla Kateřina Urbánková, mana-

žerka Pro-Bio Svazu ekologických
zemědělců.
»Po omráčení je zvíře následně
vykrveno v přistaveném boxu, který slouží jako ‹detašované pracoviště jatek› a maso je potom odvezeno
na zpracování. Okolo stojící zvířata nezaznamenají nic nezvyklého
a vše probíhá bez zbytečného utrpení zvířete,« uvádí svaz.
Veterináři dávají zemědělcům za
pravdu, že z pohledu dobrých životních podmínek je vhodnější porážka na pastvě.
»Z toho důvodu správa navrhla v roce 2015 změnu veterinárního zákona, která by porážku
v místě chovu umožnila. V rámci
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připomínkového řízení však bylo
toto ustanovení z připravované
novely v yškrtnuto, neboť nebylo
zcela slučitelné s legislativou Evropské unie. Ta totiž mimo jiné
požaduje, aby byla zvířata na jatky dopravena živá,« v ysvětluje
mluvčí.
Porážka v místě chovu ale podle
něj představuje technické problémy.
»Kromě již zmíněné povinnosti dopravit zvířata na jatky živá,
stanovuje evropská legislativa zákaz poškození mozku skotu, ovcí
a koz, čemuž se při porážce střelbou nelze vyhnout. Navíc každé zvíře musí být před porážkou podrobeno veterinárnímu vyšetření
provedenému úředním veterinárním lékařem,« dodal.
A těch podle něj nemá stát aktuálně tolik, aby mohli kontrolovat
porážky mimo jatky.
»Jako nejlepší řešení se tedy
v současné době jeví zřídit si vlastní,
schválenou porážku přímo v hospodářství,« uzavřel.
Podle Urbánkové se aktuálně legalizace porážek střelnou zbraní
řeší napříč celou unií.
»Pro jeho prosazení bude třeba
legislativních změn na úrovni Evropské komise, za což se zasazují
také v Německu, Francii, Rakousku
nebo právě v České republice,« uzavírá svaz.
V ČR se ročně vyrobí přes
67 000 tun hovězího a telecího
masa. K letošnímu dubnu se v ČR
chovalo podle údajů Českého statistického úřadu 1,42 milionu kusů
skotu, z toho 587 322 krav.
(ČTK)
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roce 2020 i po navrženém snížení dostat přes 62 miliard eur (1,6
bilionu Kč), a byla by tedy nadále
v této oblasti zdaleka největším
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rozpočet v dosavadní výši. K textu se zatím připojilo 15 států EU
včetně České republiky, proti snížení se tak či onak ale vyslovili i zástupci dalších zemí. Zdůrazňovali,
že méně peněz znemožní členským
zemím skutečně splnit ty cíle, kterých by podle komise měla unijní
zemědělská politika dosáhnout.
Francouzský ministr Stéphane
Travert kromě jiného zdůrazňoval

potřebu chránit domácí zemědělství před tržními tlaky, které by jej
mohly poškodit.
Komisař Hogan na tiskové konferenci po jednání novinářům připomněl, že komise svůj návrh už
předložila a následné vyjednávání je plně v rukou členských zemí
a europarlamentu.
»Mohu jen dodat, že si přeji dobře ﬁnancovanou zemědělskou politiku,« prohlásil.

Î5DERMVDIULFN¿PPRUHPSUDVDW
Africký mor prasat a precizní zemědělství byla témata jednání ministra zemědělství Jiřího Milka se
státním ministrem životního prostředí a zemědělství Spolkové země
Sasko
omasem Schmidtem. Rozhovor se týkal také budoucí podoby
Společné zemědělské politiky (SZP)
a zastropování přímých plateb.
»Koncept precizního zemědělství podporujeme a snažíme se
ho u nás popularizovat a získávat know-how ze zahraničí. Navázali jsme například spolupráci
s University of Nebraska, v březnu
v Praze jednali zástupci Louisiana
State University a v létě zástupci
našeho ministerstva a Ústavu zemědělské ekonomiky a informací navštíví v Sasku školní a experimentální farmu v Köllitsch. Na
letošní říjen chystáme do Prahy
konferenci zaměřenou na precizní
zemědělství,« řekl ministr zemědělství Jiří Milek.
Precizní
zemědělství
využívá moderní přístupy hospodaření
v rostlinné i živočišné výrobě. Zahrnuje udržitelné hospodaření s přírodními zdroji formou precizních
postupů, udržitelnou zemědělskou

produkci při snižujících se dopadech na životní prostředí a produkci kvalitních a bezpečných potravin. Jde o typicky mezioborovou
disciplínu, která v sobě musí efektivně skloubit nejmodernější poznatky z technických, biologických
a ekonomických věd.
Velkou pozornost při jednání se
svým saským protějškem věnoval
ministr Milek africkému moru prasat (AMP). Připomněl, že ČR je jedinou zemí v Evropě, které se podařilo udržet AMP v uzavřené zamořené
oblasti a zabránilo se proniknutí nákazy do domácích chovů.
»Zavedli jsme například taková
opatření, jako zástřelné v postižené oblasti a důsledné vyhledávání
uhynulých divokých prasat. V Bruselu jsem také hned po svém nástupu inicioval jednání, aby státy Evropské unie zahájily výzkum
k nalezení účinné vakcíny. Ta je totiž jedinou možností, jak se afrického 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

1£]Y\P¦VRY¿FK
DQHP¦VRY¿FKSURGXNWRY
Francúzska vláda navrhla parlamentu, aby zákonom zakázal používať 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 upozornili, že ide o bezmäsité produkty.
Návrh na zákaz názvov, ktoré môžu
mýliť zákazníkov, predložil poslanec,
farmár Jean-Baptiste Moreau. Založil
ho na rozsudku Európskeho súdneho dvora z minulého roku. Uvádza sa
v ňom, že názvy ako syr či steak musia
byť vyhradené len pre produkty živo(TASR)
číšneho pôvodu.

dosáhl obrat zahraničního obchodu 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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Již jsme se zmínili o rizicích uzavírání pachtovních smluv se spoluvlastníky pozemků. Nyní se
podíváme blíže na riziko, které
do problematiky vnesl nový občanský zákoník.
Nejpodstatnějším
rozdílem
mezi dřívější nájemní a dnešní pachtovní smlouvou je skutečnost, že v případě nájemní
smlouvy mohl nájemce pozemky
dále pronajímat za předpokladu,
že to nebylo v nájemní smlouvě
výslovně zakázáno.
Pachtovní smlouva v těchto případech stav věci obrátila.
Pokud tedy nemáte v pachtovní smlouvě vysloveně uvedeno,
že pozemky můžete dále propachtovávat, tak skutečnost, že
se tomu tak děje, může být po-
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»Například v České republice
v rámci Programu rozvoje venkova jde o skutečné snížení rozpočtu zhruba o 16 procent. To značně
omezí naše možnosti při plnění cílů
budoucí Společné zemědělské politiky,« řekl ministr zemědělství Jiří
Milek.
Sektor zemědělství v současnosti čelí stále většímu počtu nových
výzev a cílů jako je ochrana životního prostředí nebo zmírnění dopadu změn klimatu. Snížení obálky na SZP proto nepovažuje ČR za
krok správným směrem.
Zajištění adekvátních ﬁnančních
prostředků SZP by mělo být jedním z hlavních cílů při vyjednávání
o budoucí podobě Víceletého ﬁnančního rámce. Dalším ze základních prvků budoucí SZP mělo být
poskytnutí maximální možné ﬂexibility členským státům se zohled-

Podle Hogana je pouze otázkou
politické vůle, zda se jednání podaří uzavřít do roka, ještě před volbami do Evropského parlamentu, jak
si komise při prezentaci nového
dlouhodobého unijního rozpočtu
přála.
Český ministr zemědělství Jiří
Milek řekl, že nyní začínající vyjednávání budou dlouhá.
»Hlavní námitka byla to celkové
snížení rozpočtu na společnou zemědělskou politiku,« myslí si.
»Po zemědělcích se chce čím dál
víc úkolů, které musí plnit. A de facto se za to nabízí méně peněz,« podotkl Milek.
Česká republika má navíc výhrady proti plánu omezit přímé platby
zemědělcům a Praze se také zdá, že
nové nastavení pravidel bude složitější a že důsledkem bude ještě více
byrokracie než nyní.
(ČTK)
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važována za porušení smlouvy.
A v těchto případech pak hrozí okamžitá výpověď smluvního
vztahu.
Existenci tohoto rizika si
často zemědělci neuvědomují,
a navíc v některých případech,
s ohledem na velkou míru směňování práva k užívání, nejsou
schopni ani tyto případy efektivně dohledávat. Vlastník má
přitom k dispozici vcelku jednoduchý nástroj.
Pokud má uzavřenou pachtovní smlouvu bez možnosti uzavírání podpachtovních smluv, stačí mu dohledat své pozemky ve
veřejném LPIS a porovnat pachtýře ve své pachtovní smlouvě se
skutečným uživatelem.
Zemědělec má s ohledem na
počet vlastníků situaci mnohem složitější. Na minimalizaci
tohoto rizika jsme se zaměřili
při vývoji aplikace CleverAssets.
Jednak lze přehledně evidovat
pachtovní smlouvy včetně informace, zda mohu či nemohu propachtovávat.
Tato informace je pak zohledněna v dalších modulech Podpachtovních smluv či Směn užívání, kde je uživatel na tyto
skutečnosti upozorňován.

Rusko v posledních letech dosáhlo kýžené soběstačnosti v produkci
brambor, nicméně situace na trhu
není ideální. Řada pěstitelů se potýká s nezájmem obchodních řetězců
v Rusku o jejich domácí produkci,
protože preferují brambory importované ze zahraničí.
Podle ruského Svazu producentů
zeleniny je každoročně situace nejhorší v období dubna až července,
kdy řetězce jako např. Pyaterochka,
Perekrestok, Karusel, Lenta, Billa
a další jednoznačně preferují brambory 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 skladováním. Ruští producenti navíc ve
většině případů dodávají brambory
volně a nemyté, zatímco dovozová
produkce je očištěná a zabalená.
Tento přístup se ruským pěstitelům nelíbí a způsobuje jim značné škody, které vyčíslili na 6 miliard rublů ročně. Svaz producentů
zeleniny se proto obrátil na ruské
ministerstvo zemědělství s žádostí
o řešení.
(AK ČR)

( www.cleverassets.cz.)

něním národních speciﬁk a potřeb.
»Stávající legislativní návrhy Evropské komise tomu ale neodpovídají, naopak některé nástroje, jako
je například zastropování, zavádějí jako povinné. To jednoznačně odmítám,« uvedl ministr Milek.
Zástupci zemí rozšířené Visegrádské skupiny v Maďarsku diskutovali také o situaci na komoditních
trzích. V současnosti jsou v Evropě
vysoké zásoby sušeného odtučněného mléka nakoupeného v době
krize do intervenčních skladů.
»Odeslal jsem proto dopis euro-

komisaři Philu Hoganovi, v němž
požaduji, aby Evropská komise přijala strategii pro nakládání s naskladněným sušeným mlékem,« řekl ministr Milek.
Složitá je po skončení výrobních
kvót i situace na trhu s cukrem, jehož prodejní cena v posledních měsících výrazně klesla. S ohledem na
speciﬁckou produkci cukru, kdy se
výroba koncentruje do zhruba čtyř
měsíců v roce, dochází k nárazovému nahromadění cukru ve skladech. Podpora dlouhodobého skladování tak situaci neřeší, neboť by

blokovala sklady pro další výrobní
sezónu.
»Za schůdnější variantu řešení
považujeme přímou ﬁnanční podporu sektoru cukru ze strany Komise. 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-potravinářskému výzkumu a tvorbě bioekonomických strategií.
(MZe)

(8QHXPRŀĊXMH]DE¯MHWVNRWQDSDVWYÝ
Ekologičtí farmáři by chtěli zabíjet krávy střelnou zbraní přímo na
pastvě, zvířata jsou pak podle nich
méně stresovaná. Veterináři souhlasí, legislativa Evropské unie to
ale neumožňuje, sdělil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.
Skot se tak omračuje a následně vykrvuje až na jatkách.
»Porážka skotu na pastvě střelnou zbraní je jednoznačně nejhumánnějším způsobem porážky. Zvíře není dopředu stresováno a do
masa se tak neuvolňují stresové
hormony. To ocení nejen ekologičtí sedláci, ale také samotní kuchaři
a následně konzumenti masa,«
uvedla Kateřina Urbánková, mana-

žerka Pro-Bio Svazu ekologických
zemědělců.
»Po omráčení je zvíře následně
vykrveno v přistaveném boxu, který slouží jako ‹detašované pracoviště jatek› a maso je potom odvezeno
na zpracování. Okolo stojící zvířata nezaznamenají nic nezvyklého
a vše probíhá bez zbytečného utrpení zvířete,« uvádí svaz.
Veterináři dávají zemědělcům za
pravdu, že z pohledu dobrých životních podmínek je vhodnější porážka na pastvě.
»Z toho důvodu správa navrhla v roce 2015 změnu veterinárního zákona, která by porážku
v místě chovu umožnila. V rámci
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připomínkového řízení však bylo
toto ustanovení z připravované
novely v yškrtnuto, neboť nebylo
zcela slučitelné s legislativou Evropské unie. Ta totiž mimo jiné
požaduje, aby byla zvířata na jatky dopravena živá,« v ysvětluje
mluvčí.
Porážka v místě chovu ale podle
něj představuje technické problémy.
»Kromě již zmíněné povinnosti dopravit zvířata na jatky živá,
stanovuje evropská legislativa zákaz poškození mozku skotu, ovcí
a koz, čemuž se při porážce střelbou nelze vyhnout. Navíc každé zvíře musí být před porážkou podrobeno veterinárnímu vyšetření
provedenému úředním veterinárním lékařem,« dodal.
A těch podle něj nemá stát aktuálně tolik, aby mohli kontrolovat
porážky mimo jatky.
»Jako nejlepší řešení se tedy
v současné době jeví zřídit si vlastní,
schválenou porážku přímo v hospodářství,« uzavřel.
Podle Urbánkové se aktuálně legalizace porážek střelnou zbraní
řeší napříč celou unií.
»Pro jeho prosazení bude třeba
legislativních změn na úrovni Evropské komise, za což se zasazují
také v Německu, Francii, Rakousku
nebo právě v České republice,« uzavírá svaz.
V ČR se ročně vyrobí přes
67 000 tun hovězího a telecího
masa. K letošnímu dubnu se v ČR
chovalo podle údajů Českého statistického úřadu 1,42 milionu kusů
skotu, z toho 587 322 krav.
(ČTK)
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Proti navrženému snížení vystupuje zejména Paříž, pro francouzské zemědělce jsou evropské peníze významné. Země by měla po
roce 2020 i po navrženém snížení 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 spoluiniciovala takzvané madridské
memorandum, které zdůrazňuje

potřebu udržet unijní zemědělský
rozpočet v dosavadní výši. K textu se zatím připojilo 15 států EU
včetně České republiky, proti snížení se tak či onak ale vyslovili i zástupci dalších zemí. Zdůrazňovali,
že méně peněz znemožní členským
zemím skutečně splnit ty cíle, kterých by podle komise měla unijní
zemědělská politika dosáhnout.
Francouzský ministr Stéphane
Travert kromě jiného zdůrazňoval

potřebu chránit domácí zemědělství před tržními tlaky, které by jej
mohly poškodit.
Komisař Hogan na tiskové konferenci po jednání novinářům připomněl, že komise svůj návrh už
předložila a následné vyjednávání je plně v rukou členských zemí
a europarlamentu.
»Mohu jen dodat, že si přeji dobře ﬁnancovanou zemědělskou politiku,« prohlásil.

Î5DERMVDIULFN¿PPRUHPSUDVDW
Africký mor prasat a precizní zemědělství byla témata jednání ministra zemědělství Jiřího Milka se
státním ministrem životního prostředí a zemědělství Spolkové země
Sasko
omasem Schmidtem. Rozhovor se týkal také budoucí podoby
Společné zemědělské politiky (SZP)
a zastropování přímých plateb.
»Koncept precizního zemědělství podporujeme a snažíme se
ho u nás popularizovat a získávat know-how ze zahraničí. Navázali jsme například spolupráci
s University of Nebraska, v březnu
v Praze jednali zástupci Louisiana
State University a v létě zástupci
našeho ministerstva a Ústavu zemědělské ekonomiky a informací navštíví v Sasku školní a experimentální farmu v Köllitsch. Na
letošní říjen chystáme do Prahy
konferenci zaměřenou na precizní
zemědělství,« řekl ministr zemědělství Jiří Milek.
Precizní
zemědělství
využívá moderní přístupy hospodaření
v rostlinné i živočišné výrobě. Zahrnuje udržitelné hospodaření s přírodními zdroji formou precizních
postupů, udržitelnou zemědělskou

produkci při snižujících se dopadech na životní prostředí a produkci kvalitních a bezpečných potravin. Jde o typicky mezioborovou
disciplínu, která v sobě musí efektivně skloubit nejmodernější poznatky z technických, biologických
a ekonomických věd.
Velkou pozornost při jednání se
svým saským protějškem věnoval
ministr Milek africkému moru prasat (AMP). Připomněl, že ČR je jedinou zemí v Evropě, které se podařilo udržet AMP v uzavřené zamořené
oblasti a zabránilo se proniknutí nákazy do domácích chovů.
»Zavedli jsme například taková
opatření, jako zástřelné v postižené oblasti a důsledné vyhledávání
uhynulých divokých prasat. V Bruselu jsem také hned po svém nástupu inicioval jednání, aby státy Evropské unie zahájily výzkum
k nalezení účinné vakcíny. Ta je totiž jedinou možností, jak se afrického 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

1£]Y\P¦VRY¿FK
DQHP¦VRY¿FKSURGXNWRY
Francúzska vláda navrhla parlamentu, aby zákonom zakázal používať 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 upozornili, že ide o bezmäsité produkty.
Návrh na zákaz názvov, ktoré môžu
mýliť zákazníkov, predložil poslanec,
farmár Jean-Baptiste Moreau. Založil
ho na rozsudku Európskeho súdneho dvora z minulého roku. Uvádza sa
v ňom, že názvy ako syr či steak musia
byť vyhradené len pre produkty živo(TASR)
číšneho pôvodu.

dosáhl obrat zahraničního obchodu 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)

Podle Hogana je pouze otázkou
politické vůle, zda se jednání podaří uzavřít do roka, ještě před volbami do Evropského parlamentu, jak
si komise při prezentaci nového
dlouhodobého unijního rozpočtu
přála.
Český ministr zemědělství Jiří
Milek řekl, že nyní začínající vyjednávání budou dlouhá.
»Hlavní námitka byla to celkové
snížení rozpočtu na společnou zemědělskou politiku,« myslí si.
»Po zemědělcích se chce čím dál
víc úkolů, které musí plnit. A de facto se za to nabízí méně peněz,« podotkl Milek.
Česká republika má navíc výhrady proti plánu omezit přímé platby
zemědělcům a Praze se také zdá, že
nové nastavení pravidel bude složitější a že důsledkem bude ještě více
byrokracie než nyní.
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Již jsme se zmínili o rizicích uzavírání pachtovních smluv se spoluvlastníky pozemků. Nyní se
podíváme blíže na riziko, které
do problematiky vnesl nový občanský zákoník.
Nejpodstatnějším
rozdílem
mezi dřívější nájemní a dnešní pachtovní smlouvou je skutečnost, že v případě nájemní
smlouvy mohl nájemce pozemky
dále pronajímat za předpokladu,
že to nebylo v nájemní smlouvě
výslovně zakázáno.
Pachtovní smlouva v těchto případech stav věci obrátila.
Pokud tedy nemáte v pachtovní smlouvě vysloveně uvedeno,
že pozemky můžete dále propachtovávat, tak skutečnost, že
se tomu tak děje, může být po-
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(ČTK)

važována za porušení smlouvy.
A v těchto případech pak hrozí okamžitá výpověď smluvního
vztahu.
Existenci tohoto rizika si
často zemědělci neuvědomují,
a navíc v některých případech,
s ohledem na velkou míru směňování práva k užívání, nejsou
schopni ani tyto případy efektivně dohledávat. Vlastník má
přitom k dispozici vcelku jednoduchý nástroj.
Pokud má uzavřenou pachtovní smlouvu bez možnosti uzavírání podpachtovních smluv, stačí mu dohledat své pozemky ve
veřejném LPIS a porovnat pachtýře ve své pachtovní smlouvě se
skutečným uživatelem.
Zemědělec má s ohledem na
počet vlastníků situaci mnohem složitější. Na minimalizaci
tohoto rizika jsme se zaměřili
při vývoji aplikace CleverAssets.
Jednak lze přehledně evidovat
pachtovní smlouvy včetně informace, zda mohu či nemohu propachtovávat.
Tato informace je pak zohledněna v dalších modulech Podpachtovních smluv či Směn užívání, kde je uživatel na tyto
skutečnosti upozorňován.
( www.cleverassets.cz.)
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»Například v České republice
v rámci Programu rozvoje venkova jde o skutečné snížení rozpočtu zhruba o 16 procent. To značně
omezí naše možnosti při plnění cílů
budoucí Společné zemědělské politiky,« řekl ministr zemědělství Jiří
Milek.
Sektor zemědělství v současnosti čelí stále většímu počtu nových
výzev a cílů jako je ochrana životního prostředí nebo zmírnění dopadu změn klimatu. Snížení obálky na SZP proto nepovažuje ČR za
krok správným směrem.
Zajištění adekvátních ﬁnančních
prostředků SZP by mělo být jedním z hlavních cílů při vyjednávání
o budoucí podobě Víceletého ﬁnančního rámce. Dalším ze základních prvků budoucí SZP mělo být
poskytnutí maximální možné ﬂexibility členským státům se zohled-

 =HVYÝWD
1H]£MHPRGRP£F¯
SURGXNFLEUDPERU
Rusko v posledních letech dosáhlo kýžené soběstačnosti v produkci
brambor, nicméně situace na trhu
není ideální. Řada pěstitelů se potýká s nezájmem obchodních řetězců
v Rusku o jejich domácí produkci,
protože preferují brambory importované ze zahraničí.
Podle ruského Svazu producentů
zeleniny je každoročně situace nejhorší v období dubna až července,
kdy řetězce jako např. Pyaterochka,
Perekrestok, Karusel, Lenta, Billa
a další jednoznačně preferují brambory 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 skladováním. Ruští producenti navíc ve
většině případů dodávají brambory
volně a nemyté, zatímco dovozová
produkce je očištěná a zabalená.
Tento přístup se ruským pěstitelům nelíbí a způsobuje jim značné škody, které vyčíslili na 6 miliard rublů ročně. Svaz producentů
zeleniny se proto obrátil na ruské
ministerstvo zemědělství s žádostí
o řešení.

něním národních speciﬁk a potřeb.
»Stávající legislativní návrhy Evropské komise tomu ale neodpovídají, naopak některé nástroje, jako
je například zastropování, zavádějí jako povinné. To jednoznačně odmítám,« uvedl ministr Milek.
Zástupci zemí rozšířené Visegrádské skupiny v Maďarsku diskutovali také o situaci na komoditních
trzích. V současnosti jsou v Evropě
vysoké zásoby sušeného odtučněného mléka nakoupeného v době
krize do intervenčních skladů.
»Odeslal jsem proto dopis euro-

(AK ČR)

komisaři Philu Hoganovi, v němž
požaduji, aby Evropská komise přijala strategii pro nakládání s naskladněným sušeným mlékem,« řekl ministr Milek.
Složitá je po skončení výrobních
kvót i situace na trhu s cukrem, jehož prodejní cena v posledních měsících výrazně klesla. S ohledem na
speciﬁckou produkci cukru, kdy se
výroba koncentruje do zhruba čtyř
měsíců v roce, dochází k nárazovému nahromadění cukru ve skladech. Podpora dlouhodobého skladování tak situaci neřeší, neboť by

blokovala sklady pro další výrobní
sezónu.
»Za schůdnější variantu řešení
považujeme přímou ﬁnanční podporu sektoru cukru ze strany Komise. 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-potravinářskému výzkumu a tvorbě bioekonomických strategií.
(MZe)

(8QHXPRŀĊXMH]DE¯MHWVNRWQDSDVWYÝ
Ekologičtí farmáři by chtěli zabíjet krávy střelnou zbraní přímo na
pastvě, zvířata jsou pak podle nich
méně stresovaná. Veterináři souhlasí, legislativa Evropské unie to
ale neumožňuje, sdělil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.
Skot se tak omračuje a následně vykrvuje až na jatkách.
»Porážka skotu na pastvě střelnou zbraní je jednoznačně nejhumánnějším způsobem porážky. Zvíře není dopředu stresováno a do
masa se tak neuvolňují stresové
hormony. To ocení nejen ekologičtí sedláci, ale také samotní kuchaři
a následně konzumenti masa,«
uvedla Kateřina Urbánková, mana-
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žerka Pro-Bio Svazu ekologických
zemědělců.
»Po omráčení je zvíře následně
vykrveno v přistaveném boxu, který slouží jako ‹detašované pracoviště jatek› a maso je potom odvezeno
na zpracování. Okolo stojící zvířata nezaznamenají nic nezvyklého
a vše probíhá bez zbytečného utrpení zvířete,« uvádí svaz.
Veterináři dávají zemědělcům za
pravdu, že z pohledu dobrých životních podmínek je vhodnější porážka na pastvě.
»Z toho důvodu správa navrhla v roce 2015 změnu veterinárního zákona, která by porážku
v místě chovu umožnila. V rámci
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připomínkového řízení však bylo
toto ustanovení z připravované
novely v yškrtnuto, neboť nebylo
zcela slučitelné s legislativou Evropské unie. Ta totiž mimo jiné
požaduje, aby byla zvířata na jatky dopravena živá,« v ysvětluje
mluvčí.
Porážka v místě chovu ale podle
něj představuje technické problémy.
»Kromě již zmíněné povinnosti dopravit zvířata na jatky živá,
stanovuje evropská legislativa zákaz poškození mozku skotu, ovcí
a koz, čemuž se při porážce střelbou nelze vyhnout. Navíc každé zvíře musí být před porážkou podrobeno veterinárnímu vyšetření
provedenému úředním veterinárním lékařem,« dodal.
A těch podle něj nemá stát aktuálně tolik, aby mohli kontrolovat
porážky mimo jatky.
»Jako nejlepší řešení se tedy
v současné době jeví zřídit si vlastní,
schválenou porážku přímo v hospodářství,« uzavřel.
Podle Urbánkové se aktuálně legalizace porážek střelnou zbraní
řeší napříč celou unií.
»Pro jeho prosazení bude třeba
legislativních změn na úrovni Evropské komise, za což se zasazují
také v Německu, Francii, Rakousku
nebo právě v České republice,« uzavírá svaz.
V ČR se ročně vyrobí přes
67 000 tun hovězího a telecího
masa. K letošnímu dubnu se v ČR
chovalo podle údajů Českého statistického úřadu 1,42 milionu kusů
skotu, z toho 587 322 krav.
(ČTK)
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Proti navrženému snížení vystupuje zejména Paříž, pro francouzské zemědělce jsou evropské peníze významné. Země by měla po
roce 2020 i po navrženém snížení 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 spoluiniciovala takzvané madridské
memorandum, které zdůrazňuje

potřebu udržet unijní zemědělský
rozpočet v dosavadní výši. K textu se zatím připojilo 15 států EU
včetně České republiky, proti snížení se tak či onak ale vyslovili i zástupci dalších zemí. Zdůrazňovali,
že méně peněz znemožní členským
zemím skutečně splnit ty cíle, kterých by podle komise měla unijní
zemědělská politika dosáhnout.
Francouzský ministr Stéphane
Travert kromě jiného zdůrazňoval

potřebu chránit domácí zemědělství před tržními tlaky, které by jej
mohly poškodit.
Komisař Hogan na tiskové konferenci po jednání novinářům připomněl, že komise svůj návrh už
předložila a následné vyjednávání je plně v rukou členských zemí
a europarlamentu.
»Mohu jen dodat, že si přeji dobře ﬁnancovanou zemědělskou politiku,« prohlásil.

Î5DERMVDIULFN¿PPRUHPSUDVDW
Africký mor prasat a precizní zemědělství byla témata jednání ministra zemědělství Jiřího Milka se
státním ministrem životního prostředí a zemědělství Spolkové země
Sasko
omasem Schmidtem. Rozhovor se týkal také budoucí podoby
Společné zemědělské politiky (SZP)
a zastropování přímých plateb.
»Koncept precizního zemědělství podporujeme a snažíme se
ho u nás popularizovat a získávat know-how ze zahraničí. Navázali jsme například spolupráci
s University of Nebraska, v březnu
v Praze jednali zástupci Louisiana
State University a v létě zástupci
našeho ministerstva a Ústavu zemědělské ekonomiky a informací navštíví v Sasku školní a experimentální farmu v Köllitsch. Na
letošní říjen chystáme do Prahy
konferenci zaměřenou na precizní
zemědělství,« řekl ministr zemědělství Jiří Milek.
Precizní
zemědělství
využívá moderní přístupy hospodaření
v rostlinné i živočišné výrobě. Zahrnuje udržitelné hospodaření s přírodními zdroji formou precizních
postupů, udržitelnou zemědělskou

produkci při snižujících se dopadech na životní prostředí a produkci kvalitních a bezpečných potravin. Jde o typicky mezioborovou
disciplínu, která v sobě musí efektivně skloubit nejmodernější poznatky z technických, biologických
a ekonomických věd.
Velkou pozornost při jednání se
svým saským protějškem věnoval
ministr Milek africkému moru prasat (AMP). Připomněl, že ČR je jedinou zemí v Evropě, které se podařilo udržet AMP v uzavřené zamořené
oblasti a zabránilo se proniknutí nákazy do domácích chovů.
»Zavedli jsme například taková
opatření, jako zástřelné v postižené oblasti a důsledné vyhledávání
uhynulých divokých prasat. V Bruselu jsem také hned po svém nástupu inicioval jednání, aby státy Evropské unie zahájily výzkum
k nalezení účinné vakcíny. Ta je totiž jedinou možností, jak se afrického 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
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Francúzska vláda navrhla parlamentu, aby zákonom zakázal používať 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,
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klobása alebo ﬁlé, aby ich upozornili, že ide o bezmäsité produkty.
Návrh na zákaz názvov, ktoré môžu
mýliť zákazníkov, predložil poslanec,
farmár Jean-Baptiste Moreau. Založil
ho na rozsudku Európskeho súdneho dvora z minulého roku. Uvádza sa
v ňom, že názvy ako syr či steak musia
byť vyhradené len pre produkty živo(TASR)
číšneho pôvodu.

dosáhl obrat zahraničního obchodu 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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Již jsme se zmínili o rizicích uzavírání pachtovních smluv se spoluvlastníky pozemků. Nyní se
podíváme blíže na riziko, které
do problematiky vnesl nový občanský zákoník.
Nejpodstatnějším
rozdílem
mezi dřívější nájemní a dnešní pachtovní smlouvou je skutečnost, že v případě nájemní
smlouvy mohl nájemce pozemky
dále pronajímat za předpokladu,
že to nebylo v nájemní smlouvě
výslovně zakázáno.
Pachtovní smlouva v těchto případech stav věci obrátila.
Pokud tedy nemáte v pachtovní smlouvě vysloveně uvedeno,
že pozemky můžete dále propachtovávat, tak skutečnost, že
se tomu tak děje, může být po-

Podle Hogana je pouze otázkou
politické vůle, zda se jednání podaří uzavřít do roka, ještě před volbami do Evropského parlamentu, jak
si komise při prezentaci nového
dlouhodobého unijního rozpočtu
přála.
Český ministr zemědělství Jiří
Milek řekl, že nyní začínající vyjednávání budou dlouhá.
»Hlavní námitka byla to celkové
snížení rozpočtu na společnou zemědělskou politiku,« myslí si.
»Po zemědělcích se chce čím dál
víc úkolů, které musí plnit. A de facto se za to nabízí méně peněz,« podotkl Milek.
Česká republika má navíc výhrady proti plánu omezit přímé platby
zemědělcům a Praze se také zdá, že
nové nastavení pravidel bude složitější a že důsledkem bude ještě více
byrokracie než nyní.
(ČTK)

važována za porušení smlouvy.
A v těchto případech pak hrozí okamžitá výpověď smluvního
vztahu.
Existenci tohoto rizika si
často zemědělci neuvědomují,
a navíc v některých případech,
s ohledem na velkou míru směňování práva k užívání, nejsou
schopni ani tyto případy efektivně dohledávat. Vlastník má
přitom k dispozici vcelku jednoduchý nástroj.
Pokud má uzavřenou pachtovní smlouvu bez možnosti uzavírání podpachtovních smluv, stačí mu dohledat své pozemky ve
veřejném LPIS a porovnat pachtýře ve své pachtovní smlouvě se
skutečným uživatelem.
Zemědělec má s ohledem na
počet vlastníků situaci mnohem složitější. Na minimalizaci
tohoto rizika jsme se zaměřili
při vývoji aplikace CleverAssets.
Jednak lze přehledně evidovat
pachtovní smlouvy včetně informace, zda mohu či nemohu propachtovávat.
Tato informace je pak zohledněna v dalších modulech Podpachtovních smluv či Směn užívání, kde je uživatel na tyto
skutečnosti upozorňován.
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veřejném LPIS a porovnat pachtýře ve své pachtovní smlouvě se
skutečným uživatelem.
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počet vlastníků situaci mnohem složitější. Na minimalizaci
tohoto rizika jsme se zaměřili
při vývoji aplikace CleverAssets.
Jednak lze přehledně evidovat
pachtovní smlouvy včetně informace, zda mohu či nemohu propachtovávat.
Tato informace je pak zohledněna v dalších modulech Podpachtovních smluv či Směn užívání, kde je uživatel na tyto
skutečnosti upozorňován.

=HPÝGÝOVN¿W¿GHQ¯N3RĀQRKRVSRG£UVN\W¿ŀGHQQ¯N_26/2018

A 208 x 75

www zemede skytyden k cz
Comme c a p o ess ona ex
Comme c a p o ess ona ex w h v deo

Podle Hogana je pouze otázkou
politické vůle, zda se jednání podaří uzavřít do roka, ještě před volbami do Evropského parlamentu, jak
si komise při prezentaci nového
dlouhodobého unijního rozpočtu
přála.
Český ministr zemědělství Jiří
Milek řekl, že nyní začínající vyjednávání budou dlouhá.
»Hlavní námitka byla to celkové
snížení rozpočtu na společnou zemědělskou politiku,« myslí si.
»Po zemědělcích se chce čím dál
víc úkolů, které musí plnit. A de facto se za to nabízí méně peněz,« podotkl Milek.
Česká republika má navíc výhrady proti plánu omezit přímé platby
zemědělcům a Praze se také zdá, že
nové nastavení pravidel bude složitější a že důsledkem bude ještě více
byrokracie než nyní.

Eva Makovičková
+420 721 948 964
eva.makovickova@profipress.cz
www.zemedelskytydenik.cz

Publishing Rules
Inserted advertisement
Number of pages
Price

5–8

9–32

33 and more

1000 EUR

1200 EUR

1400 EUR

1800 EUR

do 20 g

21–50 g

51–100 g

101–250 g

250 g and more

0,036 EUR

0,088 EUR

0,16 EUR

0,204 EUR

0,26 EUR

Weight of inserted material
Price: insertion/piece

1–4

Weight division is based on Czech Post Service current tariffs

Other possible formats
Glued advertisement

1000 EUR

Envelope retaping (tape+advertisment 1/1 page + article 1/1)

1800 EUR

Envelope flap

2000 EUR

Foldable envelope (2/1-page advertisement)

2200 EUR

Discounts
Magazine’s option

Publishing’s option

Discount depends on number of repetitions
in one magazine in one year and can be
calculated retrospectively as well.

Discount depends on a sum of all pricelist prices of
binding orders of advertisement in any magazine
belonging to our publishing house and is set as
bonus for exceeding sums in the table:
2000 EUR

5%

Repetitions number

Discount

2800 EUR

7%

3x

5%

4000 EUR

10 %

6x

7%

8000 EUR

11 %

9 and more repetitions

10 %

12000 EUR

12 %

Furthermore for each hundred thousand + one percent
When ordering advertising agency maximum discount for client is 15 %.

Extra charges
2nd page of cover

25 % Extra charge for unusual format

3rd page of cover

10 % Extra charge for exact placing of advertisement

20 %

4th page of cover

30 % Extra charge for print of fifth colour

10 %

40 %

5th page of cover (next to the content) 25 %

The rules of publishing text advertisement
and commercial articles
1. Text advertisement – price corresponds to
prices for all over sheet advertisement
Text advertisement is equivalent to classical all over
sheet advertisement. Text advertisement is paid in
full amount according to the price list and it does
not have to be prepared in the graphic design of the
magazine, should be prepared by the client (company,
advertisement agency). Part of text advertisement
could be logo and contacts to producer or seller.
The article is marked to be an advertisement. Text of
the advertisement must be completely delivered by
the client. Redactors do not prepare the text of the
advertisement.
2. Commercial company text is paid 50 % of price all
over sheet advertisement according to the price list
A commercial article that does not include logo and
contact to producer or seller. The topic should cover
the topic of the magazine in some way. In signature is
the name of the author and the name of the company. The article is marked to be an advertisement. The
article is graphically modified according to the graphic
of the magazine and made in publisher graphic studio.
Commercial company article must be completely
delivered by the client. Redactors do not prepare this
text advertisement.
3. Rules for publication nonpaid PR articles
delivered by company together with graphical
advertisement
It is required to comply with the specified range in
proportion 1:1 /advertisement: PR article. In case of
request for exceeding the range of the article, form of
payment will be worked out individually.

Price of advertisement graphic processing: 28 EUR
Technical requirements for advertising
PC Platform
Materials delivery on CD/DVD, e-mail (up to 30 MB), FLASH disk
a) GRAPHICALLY READY ADVERTISEMENTS: PDF (300 DPL saved as CMYK, compatible
with InDesign, minimum 3 mm padding from each side) TIFF, JPG (300 DPI, CMYK), AI,
EPS (all in curves, CMYK, 300 DPI) documents INDESIGN (and lower) with source data
b) ADVERTISEMENT TO BE PRODUCED::
Texts and tables: Microsoft Word
Graphs: Microsoft Excel
Logos: EP5 (curved, saved without background)
Photos for scan: originals for scan max in A3 format
Photos in data formats: TIFF, JPG (all in 300 DPI)
It is possible to upload all the data to the FTP server after an agreement.
All formats need to be at least 3 mm bigger from each site for the processing.
The detailed information we will send by email on request

Notice
The advertiser guarantees that in the document (ai, eps, pdf ) will be no invisible
characters and that the attributes will be defined correctly. If the advertisement
in pdf or eps formats do not have the appropriate parameters, we will convert the
document into a bitmap with a resolution of 300 dpi, which may cause illegibility
of small prints and colour changes. The publisher is not responsible for these
changes and any complaints are the responsibility of the advertiser. Logos and
graphics from the fax are unacceptable. Poor quality materials such as copies
from duplicating machines, business cards or letterheads, materials from colour
inkjet printers, bit-mapped photographs, etc. will be accepted with a warning of
poor quality in the press. We are not responsible for errors caused by the poor
quality of the text or other hidden defects in the supplied documents. If the
colour preview of the advertisement is not provided (cromaline, digital proof ),
the publisher does not guarantee the colour scheme.

General terms of advertising
1. Advertisement ordering
a) The publisher accepts advertisements only based on a written order or contract and the supplied documents. The order must contain the trade name of the company, company address, address of
business or address of residence, company ID, tax code, stamp and
signature of the client, date of signature.
b) The client is responsible for the delivery of the text of the advertisement and flawless data for printing
c) The client is responsible for the content and legal admissibility of
texts and pictures for advertising
d) The publisher is not responsible for the accuracy of the data in the
published advertisements and is not obliged to examine whether
they do not infringe the rights of third parties
2. Returning of materials and prints revision
a) Print materials are returned to the client only on request. Revised
advertisements produced in the publishing is sent to the client
for approval. If the client does not accept the modification of the
advertisement within the specified time, it is presumed as approved.
b) The publisher guarantees the normal print quality within the possibilities provided by the provided printing material and by used
technology.
3. Edits and placing of advertisement in magazine
Advertisements, that there are not possibly recognized as an advertisement due to their stylisation, will be marked with word “advertisement”.

4. Right to reject an advertisement
a) The publisher reserves the right to reject the advertisement on the
grounds of content or technical quality if it conflicts with applicable
legal or official standards, good morals and customs, given technical
conditions or in conflict with the interests of the publisher.
b) The publisher reserves the right not to accept the order from the
client who owes for the previously published advertisement or to
suspend fulfilment of the order until the amount due has been paid.
5. Payment for advertisement
a) The price for the advertisement is invoiced by the publisher within
5 days after its publication. The invoice is sent to the client together
with a magazine control copy. The invoice is usually payable within
14 days. Another date can be agreed upon by contract.
b) If the client is in delay with the payment of the invoice, the publisher retains to charge the client with interest on delay in the agreed amount. If no amount is agreed, it is 0.1% of the amount due for
each calendar day of delay.
6. Complaints – compensation
a) In case when the advertisement is printed completely or partially
illegible, incorrect or incomplete, the client has the right to discount
or have an advertisement printed again correctly.
b) A complaint can be filed within 14 calendar days after publication
7. Prices in the price list are in CZK and without VAT
Different conditions for publishing the advertisement can be agreed
upon in the contract. A contract is a required for orders with other than
normal conditions of cooperation.

