TÝDENNÍ
POŠTA
48. pošta ZS ČR
4. 12. 2020
Zemědělský svaz ČR

SZIF INFORMUJE
KOMODITY, CENY
WEBINÁŘ – FARMÁŘSKÝ DEN

Hybernská 38, Praha 1, 110 00 IČO : 26550521
tel: (+ 420) 226 211 000
http://www.zscr.cz, e-mail: info@zscr.cz

48. pošta ZS ČR, 04.12. 2020, Zemědělský svaz ČR

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY
Reportéři ČT
Tento týden jsme se ohradili proti dezinformacím v pondělní reportáži České televize v
pořadu Reportéři ČT týkající se
českého zemědělství. Celá reportáž byla udělaná tak, že staví
do kontrastu Agrofert a „malé
rodinné farmy“. Jako by ti, co
nejsou „malí“ rodinní farmáři, vypadali jako špatní, zlí oligarchové,
kteří nemají vztah k půdě a hospodaří stylem „po nás potopa“.
Zcela ignorovala fakt, že nejvíce
potravin u nás nevyprodukuje a
nejvíce půdy neobhospodařuje ani Agrofert, ani malí rodinní
farmáři, ale normální zemědělské podniky, hospodařící zodpovědně, spravující majetek i půdu svých členů (družstva),
svých akcionářů i svůj. V reakci na reportáž jsem poslal
dopis redaktorce tohoto pořadu a generálnímu řediteli
ČT. Najdete ho v příloze.
Jednání o SZP pokračují
V těchto týdnech pokračují jednání trialogu o konečné
podobě SZP EU. Dle našich informací se německé předsednictví usiluje ještě do konce roku uzavřít dohodu o nastavení zelené architektury. Ostatní oblasti vč. pro nás důležitých bodů, jako je podpora citlivých komodit, zastropování
plateb, aktivní zemědělec, atd. tak přijdou na řadu pravděpodobně až za portugalského předsednictví. Přestože se
může zdát, že už nemáme možnost, jak tuto situaci ovlivnit,
není tomu tak. Stále jsem aktivní. Na konci minulého týdne jsme se spojili s prezidentem Německého zemědělského svazu (DBV) Joachimem Rukwiedem a diskutovali o vývoji jednání a záležitostech, které nás ohrožují vč.
reformy SZP, útoků aktivistů či politické situaci. Následně
jsem se účastnil jednání prezidií COPA-COGECA, kam byli
pozváni aktivní účastníci trialogu předseda ComAGRI Norbert LINS a následně také viceprezident Evropské komise
Frans Timmermans. Zatímco předseda zemědělské výboru EP Lins vnímá obavy zemědělců a je s námi víceméně
ve shodě, jak jsem psal v minulých poštách, role Franse
Timmermanse je zcela opačná. Jeho prioritou je naplnění
Green Dealu zjednodušeně, za jakoukoliv cenu. Mimochodem Greta Thunberg po jednání s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem vyzvala ke stažení
návrhů na reformu Společné zemědělské politiky. I přes
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odlišné pozice se zemědělci mělo jednání i pozitivní výsledek. Timmermans slíbil zpracování posouzení dopadů u
každého samostatného návrhu z Farm to Fork strategie
a Strategie pro biodiverzitu a také nás ujistil, že se stažením návrhu SZP z trialogu nepočítá. Pozitivní je také to,
že jako klíčový aspekt pro budoucí evropské zemědělství
vidí investice do nových technologií. Naproti tomu zpochybnil objektivitu dopadové studie amerického ministerstva
zemědělství, protože prý nebere v potaz vývoj nových technologií. S ohledem na stále nezveřejněnou dopadovou
studii Evropské komise spojila COPA-COGECA síly s
dalšími evropskými organizacemi a společně zadaly zpracování vlastní studie a posouzení dopadů zmiňovaných
strategií na evropské zemědělství u holandské univerzity ve
Wageningenu. Toto posouzení dopadů bude navazovat
na studie zpracované americkým ministerstvem zemědělství (USDA).
Přechodné období by mělo trvat dva roky
Evropské instituce dosáhly během trialogu Komise, Parlamentu a Rady neformální dohody k pravidlům přechodného období. Přechodné období by mělo trvat až do roku
2022, zemědělcům by rovněž měla být poskytnuta mimořádná podpora ve výši 8 miliard EUR v rámci plánu obnovy po koronaviru. Celkem 30 % z těchto 8 miliard EUR
bude uvolněno již v roce 2021, zbývajících 70 % pak v
roce 2022. Nejméně 37 % z této mimořádné podpory bude
muset být alokováno na opatření v oblasti ochrany životního prostředí a welfare zvířat.
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COVID-19
Informace týkající se přechodu na PES stupeň tři najdete zde. Nezpapomeňte na nutnost schválení
účetní závěrky do konce roku. Konat valné hromady dle našeho výkladu lze jako výkon podnikání a
obdobné činnosti a také jako činnost, ke které jste povinni ze zákona. Nebo doporučujeme distanční
způsob. Například korespondečně. Zašlete členům podklady, pokyny a hlasovací lístek.

AKTUÁLNĚ
SZIF informuje
•

•

•

Krajinné prvky – osvobození od daně z nemovitých věcí – jak je zaevidovat na své parcele?
SZIF tento týden zveřejnil krátký informační dokument, který v kostce popisuje, které typy
krajinných prvků mohou být od daně osvobozeny, za jakých podmínek a jak komunikovat s
příslušným úřadem. Tento dokument naleznete zde.
9.E (školní závody) – Na Portálu farmáře SZIF byl zpřístupněn formulář pro podání žádostí
o dotaci na rok 2021. Tento formulář je k dispozici pouze žadatelům, kteří jsou do Portálu
farmáře SZIF již zaregistrováni. Na Portálu farmáře SZIF, ale také na webových stránkách
SZIF byla zveřejněna obecná příručka pro žadatele. Více informací naleznete zde.
Národní dotace 3.C a 3.D – SZIF vydal informaci pro žadatele na tyto dvě dotace pro rok
2021. Dokument naleznete zde.

Prodej králičího a drůbežích produktů ze dvora – ano nebo ne?

V návaznosti na zprávu europoslance Davida, že Brusel ruší od 1. 1. 2021 výjimku na prodej
(v menším rozsahu) králičího masa a drůbežích produktů ze dvora, se na nás obrátili někteří členové svazu s žádostí o vysvětlení. Po konzultacích s MZe vyplynulo, že Brusel neprodloužil jen
specifické výjimky pro tento typ prodeje (EC 185/2017), které využívalo jen několik států EU, avšak
ČR mezi ně nepatří, a tudíž se jí úprava nedotkne. I v příštím roce tedy chovatelé budou postupovat
tak jako dosud, v souladu s výjimkou dle EC 853/2004, jež je promítnuta i v národních prováděcích
předpisech.

Ekologické zemědělství – informace

Od 1. prosince 2020 je na Portálu farmáře možné podávat doklady k prokázání vlastní produkce
ovoce a jahodníků v rámci opatření Ekologické zemědělství a navazujícího opatření Ekologické zemědělství. Konečným termínem pro podání Formuláře k prokázání vlastní produkce ovoce a
jahodníků EZ a NEZ 2020 je 31. leden 2021. Způsoby podávání popisuje SZIF zde.

ÚKZÚZ informuje

Tento týden zveřejnil ústav aktuální informaci k přípravkům na ochranu rostlin za měsíc listopad:
•
Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1. 11. – 30. 11. 2020
v příloze této pošty.
•
Zrušená povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1. 11. – 30. 11. 		
2020 v příloze této pošty.
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Podíl biosložky v benzinu se zatím zvyšovat nebude

Sněmovna tento týden neschválila pozměňovací návrh poslance ANO Pavla Pustějovského, který
chtěl navýšit podíl biosložly z nynějších 4,1 procenta objemových na 8,8 procenta. Poslanci ale
neschválili ani návrh poslance Pirátů Radka Holomčíka, který chtěl povinné přimíchávání biosložek
do pohonných hmot nejdřív snížit, a poté zrušit úplně. Oba poslanci chtěli své návrhy prosadit prostřednictvím vládní předlohy, která upravuje přepočet strategických zásob ropy.

Zelená architektura budoucí SZP

MZe rozeslalo všem zemědělským nevládním organizacím prezentaci k oblasti tzv. „zelené architektury“ reformované SZP v novém období. Tuto prezentaci členové svazu naleznou v příloze této
pošty.

Zahraniční okénko

Mléko bez krav – Izraelská startupová firma Remilk přichází s inovativní metodou v potravinářském
průmyslu. Hodlá v nedaleké budoucnosti nabízet na trh mléčné výrobky, k jejichž produkci nebude
třeba „služeb” žádných vyšších živočichů. Informoval o tom server The Times of Israel. Izraelci zmapovali chemické složení mléka, posoudili obsah tuku, laktózy a cukru v tekutině a zjistili, že klíčovou
složkou při výrobě mléka jsou bílkoviny. Rozhodli se transgenní manipulací nechat pracovat jednobuněčné mikroby.
Japonsko – Předseda vlády Yoshihide Suga na své předchozí pozici tajemníka vlády podporoval
vývoz zemědělských produktů. V březnu letošního roku si administrativa bývalého předsedy vlády
Šinzó Abe stanovila za cíl do roku 2025 vývoz zdvojnásobit a do roku 2030 zvýšit pětinásobně. Více
informací zde.
Rusko – Ruský prezident podepsal dekret, kterým jsou potravinářské sankce neboli embargo na
dovoz potravin prodlouženy o další rok, do 31. prosince 2021. Více informací zde.
Ministerstvo zemědělství ČR a Velvyslanectví ČR ve Washingtonu organizují Webinář „Exportní
příležitosti v USA v oblasti potravinářství s ohledem na nové trendy a Covid“, který se uskuteční dne
9. prosince 2020 od 15:00 hod. Více informací zde.
Alternativy masa se začínají objevovat i na talířích ve Spojených arabských emirátech. Ať už se
jedná o vegetariánské výrobky z různých zelenin nebo o něco kontroverznější kultivovaná masa ze
zvířecích tkání, alternativy masa zažívají nárůsty téměř ve všech koutech světa. Více informací zde.
OECD vydalo další z publikací věnující se standardům kvality různých druhů mezinárodně obchodovaného ovoce a zeleniny, ve stejném měsíci byl OECD publikován také dokument zabývající se
rozvojem digitalizace v Brazílii. Více informací zde.

Česká republika bude podle výzkumu vhodná pro pěstování lanýžů

Střední Evropa se v souvislosti se změnou klimatu stane vhodnější pro pěstování lanýžů. Jižní
Evropa, kde tyto podzemní houby vyhledávané gurmány rostou, bude pro jejich růst příliš teplá.
Vyplývá to z výsledků výzkumu českých a zahraničních vědců, řekl ČTK Miroslav Trnka z projektu
InterSucho.

Vláda schválila navýšení rozpočtu MZe o 3 miliardy korun

O 3 miliardy korun navíc bude mít MZe na programy vodního hospodářství proti suchu a pozemkové
úpravy. Na programy vodního hospodářství získalo MZe 1,7 miliardy korun, na pozemkové úpravy
1,3 miliardy korun. Více naleznete zde.

Nejnovější výstupy vědy a výzkumu přehledně

Odborníci pro Vás prostudovali nejnovější publikace a výstupy českého a zahraničního výzkumu v
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oblasti zemědělství. Z nich zpracovali krátké a přehledné abstrakty, které Vás seznámí s tím nejdůležitějším z daného článku nebo publikace. V případě zájmu zde naleznete odkaz na celý původní
text a kontakt na autora abstraktu.
Navigační algoritmus založený pouze na datech z LiDARu pro autonomního zemědělského robota.
Pěstování monokultur má na úrovni středního měřítka negativní dopad na druhové bohatství plevelů
a bezobratlých a kriticky snižuje fitness ohroženého křečka obecného.
Porovnání odtoku vody, eroze půdy a výnosu ozimé pšenice při bezorebném a orebném zpracování
půdy v severovýchodním Ontariu.
V příloze naleznete aktuálně zveřejněnou legislativu.

SVAZOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Děkujeme všem, kteří využili naši akční nabídku inzerce práce

Všechny inzeráty za akční cenu již byly využity. Dovolujeme si Vás informovat, že standardně nabízíme výhodnější cenu inzerce práce na portálech www.profesia.cz (990 Kč + DPH/měsíc) a www.
prace.cz (2.800 Kč + DPH/měsíc). Standardní inzerát na Práce.cz stojí 3.900 Kč + 21% DPH
21 %. Standardní inzerát na Profesia.cz stojí 1.800 Kč + DPH 21 %. Jednoduše zadejte informace
pro inzerát na odkazu: https://goo.gl/forms/33bmZxalU6dxXLee2 nebo kontaktujte Ing. Šímovou na
simova@zscr.cz nebo na 725 345 290. Před zveřejněním dostanete návrh znění inzerátu na Váš
e-mail. Navíc nabízíme realizaci výběrového řízení pro střední a vyšší pozice za přijatelnou
cenu. Více informací u Ing. Šímové.

urgence dodání potřebných pod
Respirátory FFP2 bez výdechového ventilu

Nabízíme respirátory typu FFP2 bez výdechového ventilu (viz foto v příloze), jsou baleny v krabičce po 20 ks. Krajské hygienické stanice akceptují jejich použití v případě nákazy v podniku.
Naše cena 90 Kč + DPH za ks. Zasíláme poštou. V případě zájmu kontaktujte paní Ing. Šímovou
na simova@zscr.cz nebo na tel. 725 345 290.

Nový hybrid RGT MUXXEAL od VP AGRO

V návaznosti na uzavřenou smlouvu o spolupráci se společností VP AGRO,
si Vás dovolujeme informovat o novém hybridu RGT MUXXEAL (FAO 250
S). Tento hybrid je vhodný pro pěstování v chladných lokalitách obilnářské a
řepařské výrobní oblasti. Předností jsou vynikající parametry stravitelnosti a
velmi dobrý zdravotní stav. Více informací o tomto výkonném hybridu naleznete v příloze nebo
u agronomického servisu společnosti.

Pomozte bourat mýty o zemědělství – transparentní účet Zemědělského svazu ČR
Aktuální zůstatek na účtu: 2 183 090,83 Kč
Číslo transparentního účtu: 8734842/0800
https://www.zscr.cz/TransparentniUcet
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POZVÁNKY A SEMINÁŘE
Česká technologická platforma Vás zve na „webináře“

Vzhledem k nepříznivé koronavirové situaci nemůžeme v rámci České technologické platformy
pro zemědělství uskutečnit plánované semináře, workshopy a konference prezenční formou. Dovolujeme si Vám nabídnout místo prezenčních
vzdělávacích akcí webináře. Délka každého
webináře bude max. 3 hodiny. Plánované exkurze a ukázky, které měly následovat po seminářích, Vám nabídneme (doufám) v příštím
roce. Dovoluji si Vás pozvat na následující
webináře:
Farmářský den
8.12.2020 v 10 hodin
Současné hospodaření na zemědělské půdě v měnících se podmínkách prostředí – SOM
(půdní organická hmota)
10.12.2020 v 10 hodin
Technologie a stavby v chovu prasat
10.12.2020 v 10 hodin
Programy webinářů naleznete v přiložené pozvánce. V ní také naleznete odkaz, přes který se na
daný webinář zaregistrujete. Po registraci obdržíte mail s odkazem, přes který se připojíte k samotnému webináři.

Pozvánka na „webinář“ Výsledky projektu Inovace způsobů diagnostiky onemocnění končetin dojnic 09. 12. 2020 od 10:00

ŽIVA zemědělská obchodní a.s., Mendelova univerzita v Brně a garant semináře „TMV SS“ s.r.o.,
si Vás dovolují pozvat k účasti na „webináři“ Inovace způsobů diagnostiky onemocnění končetin
dojnic, který je výsledkem řešení projektu PRV – Inovace 16.1.1. – č.: 17/005/1611a/453/00011.
Pozvánku naleznete v příloze pošty.

WEBINÁŘ MZe: Zajištění zahraničních pracovníků v zemědělství – příprava na
rok 2021

Rádi bychom Vás pozvali na webinář, který proběhne dne 14. prosince 2020 od 10 hodin elektronickou formou na platformě MS Teams. Přednášejícími budou jak zástupci MZe, tak i představitelé
hlavních resortů, které se podílejí na procedurách spojených s administrací pracovních povolení a
příslušných pobytových titulů (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo práce a sociálních věcí). Pracovníci všech těchto resortů budou připraveni odpovídat na Vaše dotazy.
Předběžný program webináře naleznete v příloze.
V případě Vašeho zájmu Vás prosím o nahlášení zástupce/ů Vaší společnosti na e-mailové adresy
jan.srb@mze.cz a jan.roman@mze.cz, a to do 9. prosince 2020.
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KOMODITY, CENY
V příloze této pošty naleznete všechny grafy a dokumenty, které se týkají této problematiky.

Ceny zemědělců ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko

Odvětví chovu jatečných prasat se v některých zemích EU dostalo do krize. Přetlak nabídky selat/
jatečných prasat/vepřového masa se každým týdnem zvyšuje. Přebytky jsou prodejné, ale za extrémně nízké ceny. Ceny jatečných prasat tř. E v Severním Porýní byly na konci března okolo 40
Kč/kg živé hmotnosti, na konci listopadu je cena po přepočtu 25 Kč/kg živé hmotnosti. Ceny prasat
na 25 Kč/kg jsou i v Dánsku a v Nizozemí. V uvedených zemích se aktuální ceny selat oproti konci
dubna snížily více jak o 60% a to na 21 000 až 23 000 Kč/t. Zemědělci jsou v SRN nespokojeni a v
tomto týdnu proběhla řada protestů (mj. v nejlidnatější spolkové zemi v Severním Porýní-Vestfálsku,
Bavorsku, Meklenbursku-Pomořansku) zpravidla před obchodními řetězci a jejich budovami. Byly
blokády pomocí traktorů a zemědělci také přivezli balíky slámy. Zemědělci mj. vyjadřují nesouhlas
s politikou velkých obchodních řetězců; některé z řetězců zaslali kancléřce SRN stížnost na spolkovou ministryni zemědělství (Julia Klöckner), protože předložila návrh zákona na větší ochranu
zemědělců před cenovým tlakem těchto obchodních gigantů. Více zde.

Ke spotovým cenám mléka

Přetrvává krize a pokles poptávky (ale není to tak silné jako v odvětví výroby vepřového masa).
Spotové ceny mléka zase začaly klesat: Nejvyšší spotové ceny mléka nyní jsou na jihu SRN a na
severu Itálie a to po přepočtu cca 9,70 Kč/l. Nejnižší spotové ceny mléka jsou nyní na severozápadě
Německa a v Nizozemí to po přepočtu cca 9,40 Kč/l. Ceny másla se také nezvyšují a začaly v průměru unie na konci listopadu klesat (po přepočtu na 92 Kč/kg). Cena másla v Německu na prosinec
je cca o 1% nižší oproti listopadu a po přepočtu činí 90 Kč/kg. Prosincové ceny másla v Německu
jsou oproti loňskému prosinci nižší cca o 6,5%.

Ceny mléka ve vybraných velkých mlékárenských společnostech z EU

V říjnu průměrná cena ve vybraných mlékárnách v EU po přepočtu říjnovým kurzem byla 9,31 Kč/l
(meziroční pokles v eurech byl velmi mírný cca
o 0,6%, cena ale přesto nedosáhla na úroveň
ledna a února – tj. období před koronavirovou
pandemií). Očekávalo se, že průměrná cena
mléka za rok 2020 by měla být okolo 1-2% nižší
oproti roku 2019, ale aktuálně se k tomu nevyjadřují. Uvádějí, že cena mléka v příštích měsících nebude klesat ani stoupat a že se více stabilizuje. Např. v mlékárnách Savencia, Lactalis,
DMK i Friesland Campina listopadová cena
zůstane na říjnové úrovni. Cena mléka v USA
kolísá, v říjnu výrazně vzrostla, ale těžko se to
může udržet, když cena másla v USA je nízká a
klesá - po přepočtu se pohybuje okolo 70 Kč/kg.
Srovnání vývoje průměrné ceny největších mlékáren EU s cenou mléka v ČR
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Ceny konvenčně vyráběného mléka a biomléka v Rakousku

V říjnu oproti září (meziměsíčně) ceny konvenčně vyrobeného mléka (i biomléka) v Rakousku
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vzrostly (jak vyplývá z přiloženého grafu, tím se rozdíl od našich cen mléka navýšil). Cena rakouského konvenčně vyrobeného mléka v lednu až říjnu po přepočtu činila 8,95 Kč/l (tuk 3,70%; bílkoviny 3,40%). Zatímco v ČR cena mléka dle Mlékárenského výkazu 6-12 (MZe) v tomto období byla
8,51 Kč/l (tuk 3,87%; bílkoviny 3,44%). Z toho vyplývá, že i při vyšší kvalitě mléka byla u nás cena
mléka cca o 5% nižší.
Vývoj cen mléka v Rakousku a ČR
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Vývoj ceny mléka v EUR/kg (kvalita V.Británie, ČR dle mlékárenského výkazu, SRN i Rakousko: tuk 4,00%; Francie:3,8%)
Rakousko v EUR/kg (tuk=3,7%; bílk. 3,4%)
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Ceny mléka ve Velké Británii

Ani v Británii se cena mléka v říjnu nedostala na úroveň, která tam byla před vypuknutím koronavirové pandemie. Dodatková platba k ceně mléka v r. 2019 v Británii činila po přepočtu 0,10 Kč/l mléka.
Po přepočtu říjnová cena v Británii činila 8,93 Kč/l mléka: My oproti Británii míváme nižší tučnost, ale
vyšší obsah bílkovin. Tabulka s časovou řadou složek mléka u nás a v Británii je v příloze.

Ceny v mlékárenské společnosti Friesland Campina na prosinec

Garatované ceny konvenčně vyrobeného mléka
v eurech na prosinec se oproti listopadu zvyšují
a to cca o 3%. Zatím se nedostaly na úroveň,
jakou měly před koronavirovou krizí a jsou cca
o 3% nižší, než jak byly vloni v prosinci 2019.
Cena mléka na listopad 2020 po přepočtu v této
mlékárně činí cca 9,30 Kč/l a na prosinec 2020
cca 9,60 Kč/l. Další informace jsou v příloze a na
webu mlékárny zde.

K africkému moru prasat

Vývoj garantované ceny konvenčně vyráběného mléka ve Friesland Campina (dle webu mlékárny) vloni a letos v EUR/kg
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Podle Světové organizace pro zdraví zvířat je největší výskyt AMP v Evropě (s velkým odstupem
následuje Asie). Jak vyplývá z údajů německého spolkového výzkumného Institutu Friedricha Loefflera pro zdraví zvířat (FLI) je letos (1.1.-27.11.) v Evropě 10 754 potvrzených případů AMP, z toho
1 120 u prasat domácích a 9 634 u prasat divokých. Od půlky listopadu v Evropě přibylo téměř 340
případů, z toho cca 50 u prasat domácích a cca 290 u divokých prasat. Od doby aktualizace jsou
další případy AMP (např. u divočáků na Slovensku i v SRN). Na prvním místě v Evropě v absolutním
počtu případů AMP je Maďarsko: 3 735 (všechno je tam u divočáků) a na místě druhém je těsně
Polsko s 3 734 případy, přičemž 3 631 je u divočáků a 103 u domácích prasat. Třetí nejvyšší počet
případů je v Rumunsku: 1 707 případů a z toho 769 je u divočáků a 938 u domácích prasat. Ale
v Rumunsku je asi nejsložitější situace: počet případů AMP u domácích prasat tam je vyšší než u
7
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divočáků (což je ojedinělé), případy AMP u prasat domácích tam nadále přibývají a doposud se šíření nepodařilo zastavit. Čtvrtý nejvyšší počet případů je v Bulharsku: 469 případů a z toho 450 je u
divočáků a 19 u domácích prasat. Pátý nejvyšší počet v Evropě má Slovensko (dle Slovenské veterinární správy 445; z toho je 28 v chovech prasete domácího; od konce září tam nebyl zjištěn žádný
případ v chovech, přibývá to jen u divočáků). Slovenské ministerstvo zemědělství uvedlo, že letošní
počet případů AMP v Evropě je zhruba dvojnásobný proti roku 2019. Německo se přibližuje počtu
200 (jen divočáci, v chovech domácích prasat to v SRN není). Dle SVS byl AMP do EU zavlečen
v r. 2014 do pobaltských států a Polska a od té doby se šíří do dalších zemí. ČR je od dubna 2019
zemí oficiálně prostou AMP. Nadále ale platí některá mimořádná veterinární opatření a pokračuje
monitoring AMP u prasat divokých i v chovech domácích prasat. Informace SVS k AMP jsou zde.

K ptačí chřipce

Ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád uvedl: „Nejdůležitější je především zamezit kontaktu volně
žijících ptáků s drůbeží, s krmivem a napájením. Zasíťované výběhy a krmení pod přístřeškem
umožňuje efektivní prevenci před zavlečením nákazy,“ Informace SVS z tohoto týdne včetně tabulky
k ohniskům chřipky v chovech drůbeže, u ptáků chovaných v zajetí a u volně žijících ptáků (většina
případů) v Evropě od 31. 12. 2019 do 30. 11. 2020 (včetně mapky výskytu) jsou zde.

Zpevňováni koruny se zase zastavilo

Tři měsíce z r. 2020 byla koruna nad 27 Kč/EUR (duben 27,263; květen 27,268; říjen 27,202 Kč/
EUR). V listopadových dnech koruna začala posilovat a v průměrném kurzu je tudíž zlepšení/zpevnění na 26,463. Ale na počátku prosince dochází k obratu, koruna zase slábne. Grafy k tomu jsou
v přílohách.
Vývoj trendu kurzu Kč/EUR dle ČNB od března 2020, kdy začala koronavirová krize - nyní koruna zase zpevňuje a blíží se 26 Kč/EUR
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„Žijeme
zemědělstvím.“
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DOTAZ:

PRÁVNÍ DOTAZY

Dobrý den,
zhruba po dvou měsících se na vás opět obracím s prosbou o radu. V našem katastru proběhla pozemková úprava a mě vyvstaly problémy s několika pronajímateli. Ve všech čtyřech
smlouvách máme ujednání, které jste pro případ pozemkových úprav doporučovali a zdálo
se, že žádné potíže nebudou. Po vaší návštěvě
a jednání na pozemkovém úřadě už z jeho strany problémy nejsou, ale nyní se na nás obrátila jménem jednoho vlastníka advokátka. Tvrdí,
že i přes toto ujednání je nutné uzavřít novou
smlouvu, tentokrát již pachtovní a domluvit v ní nově podmínky pachtu. Pod vlivem tohoto vlastníka
mají stejné požadavky i 3 další vlastníci. Z vašeho školení v loňském roce však vím, že to tak není.
Potřeboval bych proto od vás v této věci stanovisko, neboť paní advokátka vás údajně zná a na vaše
vyjádření určitě dá.

ODPOVĚĎ:

Dobrý den,
jsem rád, že PÚ už nemá problémy s aplikací našeho „preventivního“ ujednání pro případ pozemkových úprav - mimochodem, patřil mezi poslední PÚ, které jeho právní důsledky zpochybňovaly. Pokud jde o požadavky zmiňovaných vlastníků tlumočené pí. JUDr...………….. (i já jí znám a věřím, že
mé vysvětlení pochopí), nemají žádnou právní oporu. Naopak, jak jsem už několikrát objasňoval ve
svazové poště i v naší právní poradně, dnes již v mnoha judikátech i dalších soudních rozhodnutích
soudy zcela jednoznačně dovodily, že automatickým důsledkem této naší formulace je vznik nového
pachtovního vztahu - a to bez dalšího. Pravidelnou součástí tohoto právního závěru vždy bylo konstatování, že předmětné smluvní ujednání je plně dostačující i z hlediska specifikace předmětu pachtu.
Stejně tak se soudy shodně vypořádaly i s námitkou protistrany, že v době vzniku tohoto ujednání
předmět „budoucího“ pachtu vůbec neexistoval. Zkrátka všechny soudy se shodly na právní relevantnosti tohoto ujednání a jeho právních důsledcích. Ty spočívají především v tom, že bezprostředně po
PÚ a zániku pachtu ze zákona, vzniká nový pachtovní vztah. K jeho vzniku není nutné uzavírat novou
smlouvu, neboť právní vztah pachtu je dán již smluvním ujednáním o jeho vzniku v původní smlouvě
(která nezaniká, zaniká pouze pacht jako takový) -jde o tzv. odloženou účinnost. Stejně tak i podmínky
nového pachtovního vztahu (dnes vždy jde o pacht dle zákona č. 89/2012 Sb., v tom má advokátka
pravdu). Uvedené pochopitelně neznamená, že si smluvní strany nemohou ujednat a uzavřít smlouvu
novou včetně odlišných podmínek, ale není to nutné, je to věc vzájemné domluvy. Je však třeba doporučit, aby po PÚ byl např. dodatkem upřesněn předmět pachtu (č.p., výměra atd. - dle LV.), případně
(nikoho nelze nutit k podpisu dodatku) by si měl pachtýř novou specifikaci předmětu pachtu provést
jednostranně ve vlastní evidenci.
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JEDNÁNÍ PŘEDSEDY

30.11.
		
		

Setkání pracovní skupiny připravované protierozní vyhlášky
Jednání s MŽP ohledně posouzení přísnosti postupu osevních
postupů

		

Účast na veřejné konzultaci EK k dlouhodobé vizi rozvoje venkova

2.12. 		

Webinář na téma Agroenvironmentální opatření v zemědělství

3.12. 		

Webinář na téma Zbytková a odpadní biomasa v zemědělství

4.12. 		
		

Jednání s předsedou OSPZV-ASO ke Kolektivní smlouvě vyššího
stupně Meeting COPA/COGECA, online

										
										

„Společně
jsme silnější.“
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Ing. Jan Ulrich
ředitel
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