Z Á P I S č. 8/V
z veřejného jednání předsednictva ČMSZP ve Vermeřicích dne 20.5.2013
1) Zahájení, přivítání hostů. L. Burkoň
ing. Petra Bendla, ministra zemědělství ČR
ing. Josefa Stehlíka, poradce ministra a předsedu ASZ
ing. Pavla Sekáče, vrchního ředitele PRV Mze
ing. Miloše Jirovského, náměstka ředitele SZIF
2) Vystoupení starosty města Dana Ziguli
3) Vystoupení hostitele, jednatele zemědělské společnosti Agrokomlex s r. o. Verneřice
Josefa Douši
4) L. Burkoň – vysvětlil proč výjezdní zasedání, smysl, cíle
seznámení veřejnosti s tím co a proč svaz dělá, zveřejnění informací a stanovisek
informace, že rok 2014 se bude považovat za rok přechodný jako tomu je v roce 2013
a od roku 2015 budou platit nová ustanovení do té doby domluvená.
jasné stanovisko k rozdělení finančních prostředků, pouze živí zemědělci
přesun z 1. pilíře do 2. pilíře, požadavek až 15%
nutnost využití finančních prostředků určených pro obce, využít ve spolupráci se
zemědělcem k možnostem zpracování zem.výroby do finálního výrobku – přidaná
hodnota, zaměstnanost
5) Ing. J. Kratochvíl – seznámení s požadavky v čerpání dotací – Aktivní zemědělec
a. I. Pilíř Rozložení plateb dotací od roku 2018 na jednotlivé složky.
Příspěvky na produkci (živočišná výroba) a 15% na citlivé komodity jako jsou: chmel,
rajčata, cukrovka, skot)
Podpora na dojnici ne na 1l mléka
Cukrovka – návrh na rozdílnou základní platbu
,,GREENING,, - systém pro přihlášené pěstitele zeleniny, k základní platbě až 35%
navíc.
Sankce – v případě neplnění dojde k snížení dotací o 50% a odebrání.
Přepočet z VDJ na DJ – připravována novela, předpokládaný koeficient 1,33
Zavedení možnosti aby Mladý zemědělec mohl být právnická i fyzická osoba
b. II. Pilíř –
Požadavek na přepracování LFA – 0,4 DJ/ha, zkrácení kontrolního období
Ekologická zemědělství – počítání 0,3 DJ/ travní přínos ne na ha
Zatížení 8DJ/ha/den – žádost o odstranění
Investice
b.i.1.
Jsou třeba – avšak neplýtvat!
b.i.2.
Max 30 mil. na plánovací období na projekty
6) Petr Bendl – poděkování za práci, kterou svaz odvádí pro zemědělce
Zdůraznění, že při zavádění nových pravidel, nových možností se vždy jedná o
kompromisy stejně tak jak to probíhá ve zbytku Evropy.
Vyzdvižení problematiky –

Potravina vs. nepotravina – usilování o vyrábění místních potravin, kritika
bioplynových stanic v závislosti na výrobě potravin – krmit radši krávu než
bioplynovou stanici, ta má pouze sloužit jako doplňující zbytková aktivita. Zastavení
projektování rychle-rostoucích dřevin.
Vymezení výhod a nevýhod při navrhování stanov pro nížiny a hory, nejde posuzovat
jako jednotnou oblast a je nutné navrhnout a zavést normy, které budou fungovat pro
obojí.
Vyřazení cukrovky z citlivých komodit – důvod – vysoká spotřeba prostředků
Odůvodnění pro přechodný rok 2014 – legislativní prodlevy a čekací doby
Zásadní odpor vůči kvótám na cukr
V Evropě jsme s cukrovkou konkurence schopní, avšak nesmí se k nynější době stavět
nové cukrovary - ,,Musíme cukrovku dělat!“
Podpora cen půdy – z důvodu zvyšování cen půdy doporučuji nakupovat půdu, jelikož
půjde v nejbližších letech její cena nahoru, ale v zájmu hospodaření na ní.
Voda – motivování obcí aby zaměřovaly své aktivity na zachycování povrchové vody,
jelikož jsou úbytky spodních vod.
Snaha o prosazení možnosti dotací na fotovoltaiku v programu rozvoje venkova, ale
pouze za záměrem snížení provozních nákladů a ne na prodej.
Převádění pozemků, majetku a hospodářství z otce na potomky v přímé linii
osvobozené od daní.

Otevřená debata s Ministrem zemědělství Petrem Bendlem
1) Pan Jílek: Jaký je váš názor na přesun aktivit mezi jednotlivými pilíři?
Petr Bendl: ,,Nějaký bude, jak veliký a jak moc to nechci odhadovat ani navrhovat
jakákoliv čísla. Předpokládám, že se budeme pohybovat v rozmezí 715%.“ Zdůraznění nutnosti Agroenvi. ,,Stále hledáme rovnováhu mezi nížinami a
horami.“
2) Ing. Jaroslav Brom: konstatování problematiky hor a nížin již od poloviny minulého
století Uvedl informaci o Karlovarském kraji, že zde němečtí vlastníci půdy, kteří na
ní hospodaří tak ani jeden nevyužívá možnosti LFA.
3) Ing. Milan Boleslav: Uvádí srovnání současnosti s historií, jak to probíhalo při
rozhodování na ministerstvu zemědělství, když podnikalo kroky v nařízeních týkající
se horských oblastí. Kladné hodnocení záměru ministerstva: ,,Bude se tam chovat a
zatravňovat.“ Ing. Boleslav zmínil také zklamání ze zaměstnanosti v zemědělství,
uvedl příklad na zemědělské škole, kde 1 z 10 žáků chce skutečně zemědělství
dělat. ,,V zemědělství se hledá efektivita, tudíž vím, že jste schopni obdělat 1000ha

ve 3 lidech a 2 službách.“ – kritika hledání pracovních míst v souvislosti s náklady a
cenovou konkurenceschopností.

4) František Laudát: Zdůrazňuje nutnost orné půdy a investice do ní v horských
oblastech aby nedocházelo k rekultivaci. Nutnost zachování rozvoje jelikož při
investici do orné půdy se i zvyšují přírůstky.Petr Bendl: ,,Z tohoto důvodu je nutnost
Agroenvi a orné půdy na horách ať chceme nebo ne.“ Důraz na to aby byl v horských
oblastech dobytek i s tím, že nebude mít takovou výnosnost jako v nížinách, ale bude
mít přínos pro kraj.
5) Paní Hovorová: chtějí rozšiřovat chov dobytka ale nemají prostory a aby do roku
2015 stihli postavit kravíny je nemožné finančně zvládnout, ptá se na možností
odlehčení a úlev zemědělců.
Ing. Josef Stehlík: oznámil, že se hledají cesty pro odlehčení zemědělcům jako
příklad uvedl převod nezpůsobilých půdních ploch na způsobilé v Agroenvi je
v návrhu na platnost od 2014.
6) Ladislav Opat: Kritika z pohledu zemědělce a zároveň myslivce na přemnožení
divokých prasat. Stížnost na 200m hranici od hranice honitby s možností setí.
Petr Bendl: Souhlas s kritikou, podpora myslivců, kteří jsou zároveň i myslivci a
starají se o obojí zároveň. Projevil nesouhlas s myslivci, kteří mají honební
společenství, ale nezajímají se o škody způsobené zvěří. Zájem na zvýšení pravomocí
majitelů pozemků a zároveň na prodloužení dob lovu a užívání nočního vidění.
7) Slavíček: Uvádí stížnost proti zákonu 440 o myslivosti. Majitel pozemků a zároveň
myslivec avšak honební společenství ho nechce přijmout mezi sebe i přes vlastnictví
pozemků v prostorách honitby.
Ing. Josef Stehlík: Majitel pouze oznamuje honebnímu společenství, že se stává členem.

8) Ing. Pavel Vinohradník: Končící přechodné období, které letos končí a příští rok
bude znovu a tudíž se nebude moci zvyšovat výměra? Petr Bendl: Letos se již nedá.
Ing. Pavel Vinohradník: Prodloužení nájemních smluv na půdu končících prosincem
2013? Petr Bendl: Bez konkrétní odpovědi. Svou roli v tom hrají církevní restituce,
kde se čeká na doložení práv na vlastnictví.
Ing. Pavel Vinohradník: ,,Radíte kupovat půdu, ale kdy bude další prodej půdy?
Nedostatek informací.“Petr Bendl: Kde není blokace církevních restitucí tak tam není
v nákupu zásadní problém, ale kde je tak tam se musí čekat na doložení vlastnictví a
tudíž je s tím problém.
9) Heřmanský: Nezpochybňuje program LFA ale i při určitých objemech litrů mléka
nedosáhne na plné dotace na dojnou krávu.

Petr Bendl: Zamítá dotaci/l mléka, v zásadě se ale brání jakékoli debatě na toto téma
jelikož ať se udělá rozhodnutí tak nebo tak bude to pro někoho špatně pro někoho
dobře. Do roku 2017 bude v platnost SAPS jen se trochu zjednoduší a upraví. Od roku
2018 bude v platnost nový systém používaný v západní Evropě, poté bude možné
zjistit i mezinárodně jak jsou na tom čeští zemědělci produkující mléko v porovnání
s ostatními zeměmi.
Dále uvádí, že se bude snažit přesměrovat peníze tak aby to bylo výhodné pro všechny
strany: ,,Nemůžeme se zlobit na zemědělce, kteří dělají jen to co je živí. Musí se nějak
uživit.“
10) Ing. Kamil Surovík: Nyní má půdy kategorie ,,O“, dotaz na LFA jak budou
přehodnocovány kategorie v budoucích letech?
Ing. Pavel: Oblast snižování v LFA budou půdy kategorie ,,O“. V LFA zůstanou
pouze půdy H a A které jsou znevýhodněny a půdy ,,O“ se budou snižovat.

Po skončení diskuse předseda ČMSZP jednání uzavřel a poděkoval všem přítomným
za velmi disciplinované a korektní jednání a výjezdní zasedání předsednictva ukončil

