Závěry
z jednání Ekonomické komise AK ČR dne 7. května 2015 na Krajském úřadě v Jihlavě

Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání řídil: Ing. Jan Ptáček, CSc.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvodní slovo předsedy komise.
Zkušenosti s podáváním jednotné žádosti – členové komise.
Možné dopady SZP 2014+ do úrovně podpor a ekonomiky vybraných kategorií
zemědělských podniků - doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc. - ÚZEI.
Informační systém pro zemědělce - Ing. Václav Voltr - ÚZEI.
Různé.

Předseda komise zahájil jednání a přivítal hosty: p. Zdeňka Chlada, radního kraje Vysočina pro
zemědělství a životní prostředí; Ing. Josefa Kubiše, nově zvoleného viceprezidenta AK ČR, do
jehož kompetence náleží mj. Ekonomická komise; Ing. Miroslava Fojta, vedoucího oddělení
příjmu žádostí a LPIS, RO SZIF Brno; Ing. Michaelu Šolcovou, ředitelku Ústavu zemědělské
ekonomiky a informací, Doc. Ing. Tomáše Douchu, CSc., Ing. Václava Voltra, CSc.
Pan Zdeněk Chlad představil aktivity krajského úřadu, které směřují zejména k vypracování
způsobu hospodaření a podpoře zemědělství v pásmech ochrany vod.
1. Předseda komise:
- komentoval závěry z minulého jednání komise 15. 1. 2015 na ČSÚ s tím, že schůzka
k LFA se pro zaneprázdněnost příslušných pracovníků nekonala,
- předal jmenovací dekret novému členovi komise Doc. Ing. Ladislavu Skořepovi, Ph. D.,
- přednesl žádost ČMSZP na změnu v zastoupení v Ekonomické komisi, místo Ing.
Jaroslava Kratochvíla nově Ing. Miroslav Buchta,
- vyzval členy komise k rezignaci v podzimním období 2015 za účelem oslovení OAK,
KAK a členských společenstev, aby navrhly po 3 letech nové členy EK nebo potvrdily
stávající, tak, aby komise v novém složení mohla pracovat nejpozději od 1. 1. 2016.
Závěry k bodu 1.:
- komise doporučuje představenstvu AK ČR, aby návrh ČMSZP na změnu zastoupení
v Ekonomické komisi schválilo,
- členové komise budou rezignovat na své funkce v komisi k datu 30. 9. 2015, popř. k datu,
které stanoví představenstvo AK ČR;
2. Zkušenosti s podáváním jednotné žádosti 2015.
V úvodu předseda komise konstatoval postupné vydávání příslušných právních předpisů,
informací pro žadatele, metodik a metodických příruček ze strany SZIF.
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Z rozsáhlé diskuse:
- je nezbytné vyjasnit, co se bude ještě měnit a zda změny budou platit i pro již přijaté
žádosti,
- podle nepotvrzené zprávy vláda schválila 6. 5. prodloužení termínu přijímání Jednotné
žádosti o dotaci pro letošní rok i posun termínu pro podávání žádostí o zařazení do
vybraných environmentálních opatření PRV, a to do pátku 29. května 2015;
- potíže dělá možnost přesunu krav stojících na sucho mezi středisky, je to v rozporu
s organizací chovu,
- SZIF vyžaduje další evidenci zvířat i když se vedou denní záznamy pro veterináře apod.,
- stlaní na pastvě (ve výběhu) je ze zdravotních důvodů neopodstatněné,
- hmotu z pásů nad 12 ha lze v době sklizně uplatnit jen v briketárně, při jejím obracení se
plevele vysemení a zaplevelí pozemky,
- nejdříve se remízky z ploch vyndávaly, nyní se započítávají,
- vazba dotací na podporu živočišné výroby;
- v okolních státech se ceny mléka zvyšují, u nás se snižují,
- dříve propagované matrace u krav se musí zakrývat separátem apod., aby se vyhovělo
požadavkům na podporu welfare,
- systém podávání žádostí je obtížně funkční, nejsou propojeny rejstříky a vrstvy,
- pro prvý rok je potřeba nedostatky žadatelů ze strany kontrolorů tolerovat, na Benešovsku
za snížení výměry louky v AGROENVI rybníkem se požaduje vrácení veškerých dotací a
podává se trestní oznámení,
- některé těžko proveditelné požadavky lze změnit jen nařízením vlády,
- 22. kolo PRV dopadlo tak, že všichni mladí byť s 1 ha šli bodově dopředu a ostatní byli
pokryti z jedné třetiny,
- požadavky na prokazování "Aktivního zemědělce" vyvolávají značné rozpaky, na
Slovensku se prokazuje z účetní evidence, u nás se ověřuje auditorem za 700 Kč/hod a to
3 hodiny,
- jak se bude počítat zastlání, z celkového stavu krav nebo podle jednotlivých oddělení,
mělo by to být v metodice,
- prověřit možnost podávání příloh k jednotné žádosti dodatečně po termínu jejího podání
včetně potvrzení auditora.
Závěry k bodu 2:
- členové komise zašlou připomínky k podání jednotné žádosti do 12. 5. 2015 na
zahorka@akcr.cz tak, aby mohly být využity při jednání viceprezidentů 14. 5.,
- tajemník komise ověří možnost dodatečného podávání příloh k jednotné žádosti a
s výsledkem seznámí členstvo.
3. Doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc. prezentoval Možné dopady SZP 2014+ do úrovně podpor a
ekonomiky vybraných kategorií zemědělských podniků – v příloze č. 1
Z prezentace vyplývá že:
- ve všech sledovaných kategoriích podniků dochází ke zvýšení provozních podpor nejvíce
v LFA – H, pak LFA – O, nejméně v ne-LFA,
- dosavadní rozdíly mezi těmito skupinami se dále zvětšují,
- účinek na růst podpor na ekonomiku podniků bude pravděpodobně snižován růstem
nákladů na vstupy, který nebude eliminován růstem cen zemědělských produktů.
Z diskuse:
- nejohroženější jsou podniky na rozhraní LFA a ne-LFA s živočišnou výrobou, vytvořit a
analyzovat skupiny podniků podle ceny půdy,
- mléko se v prezentaci hodnotí oproti období, kdy byla nejnižší cena, proto vychází dobře,
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- v prezentaci jsou dotace v eurech přepočítány kurzem 27,50 Kč/€, ale nakupované vstupy
se berou z minulého plánovacího období beze změny,
- Ing. Kubiš: ve Francii se platí 100 € nájmu z 1 ha, rozdíl v dotacích zatěžuje 1 kg
jatečných prasat 2,50 Kč, nový kravín se špičkovou technologií sníží náklady na 1l mléka
o 1 Kč, jsme země s jednou z nejmenších podpor investic, přes podpory
v nezaměstnanosti a výběr daní z úbytku pracovníků v zemědělství je dopad na státní
rozpočet za 20 let 50 mld. Kč,
Závěr k bodu 3:
- prezentace bude k využití členům komise přiložena k závěrům z jednání. – Příloha č. 1
4. Ing. Václav Voltr představil zpracovaný „Informační systém pro zemědělce“, který je v
současné době připravený k ověření na zemědělských podnicích. Jedná se o nadstavbové
řešení nad databází LPIS a přiřazenými BPEJ. Systém je připravovaný na ÚZEI, kde pracuje
na místním webovém serveru. V budoucnosti je možné jeho předání na MZe do portálu
Farmáře, kde by se měl zemědělec přihlašovat do svého databázového prostředí.
Hlavní zaměření systému je na tyto oblasti: Optimalizace výrobního zaměření podniků na
podle půdně – klimatických podmínek včetně evidence spotřeby materiálu, nákladů a
ocenění produkce, použití standardizované úrovně vstupů a výstupů do výroby na
zemědělské půdě podle standardizovaných technologií, přizpůsobení technologických
postupů, cen a nákladů zemědělskému podniku na základě individuálních podnikových
vstupů, posouzení výnosů plodin podle předplodin a předcházejícího vývoje počasí (ve
vývoji).
Program pro výpočet hrubého ročního rentního efektu (HRRE) je založený na databázi
výnosů základních 18 plodin, cen, nákladů a technologií. Jedná se o průběžně rozvíjený
program. Základní řešení bez nutnosti individuálních vstupů ÚZEI je předpokládané
zdarma. Oprávnění ke vstupu do databáze je v současné době založeno na přidělení
vstupních údajů na ÚZEI, předpoklad v budoucnu je využití identity při nahlížení do LPIS
V současné době je předpokládaný ověřovací provoz a dokončovací úpravy základní
databáze. Normativní výpočet podle kódu BPEJ je založený na třídění – pozemek, středisko,
podnik. Pro každou úroveň je k dispozici: Standardizovaný výnos jednotlivých plodin,
náklady celkem, náklady jednotlivých operací, spotřeba hnojiv, náklady chemické ochrany,
spotřeba lidské práce, potenciální hrubý roční rentní efekt (rozdíl tržeb a nákladů) pro
jednotlivé plodiny, optimální normativní složení plodin na pozemku podle HRRE (podle
zaměření podniku na specializaci výroby je k dispozici na ÚZEI).
V dalších letech je předpokládaný vývoj podle evidence knihy honů a dále v souvislosti s
prostorovou lokalizací objektů pro optimalizaci osevních postupů a dopravních nákladů.
Předpokladem je postupné rozšiřování stávajícího systému podle predikce cen a nákladů,
evidence AZP a dalšími provozními souvislostmi.
ÚZEI vyzval AK ke spolupráci při ověřování systému v praxi pro vybrané podniky.
Závěr k bodu 4:
- Ing. Josef Lukášek navrhl testování na podniku ZEPO Bohuslavice a.s.; další zájemci se
mohou přihlásit přímo u p. Voltra.
5. Různé
MVDr. Vladimír Mareček – prezentoval cíle a záměry Agroklastru Vysočina z.s., které
spočívají především ve vytvoření systémů zemědělského hospodaření v podmínkách rozvodí
ČR a nástrojů jeho podpory. V příloze č. 2 a 3.
- klastr je jedna z cest jak zespodu řešit problematiku jednotlivých oblastí.
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Ostatní informace:
- složení kauce za čerpací stanici PHM, u vnitropodnikových nádrží se neskládá, nelze
PHM prodávat,
- Ing. Lukášek k situaci v mléce: rostou zásoby mlékárenských výrobků, jedná se o
vykoupení sušeného a kondenzovaného mléka pro Státní hmotné rezervy; zkreslení
měsíční průměrné ceny mléka ve výkazu MZe o doplatky za minulá období je 0,24 Kč/l,
nám. MZe byl požádán o řešení nebo o předání výkazu ČSÚ; v oblasti Chamu dostává
chovatel dojnic 10 centů/l mléka od obchodního řetězce, za regionální produkt, chovatel
z ČR to nedostane (není z regionu),
- ÚZEI má navrhnout měřitelná kritéria i pro přínosy podpory welfare,
- PGRLF: existují zřejmě různé výklady, zda žádost o podporu na PGRLF může již
obsahovat konkrétní investici či nikoli,
Závěr k bodu 5:
- předseda komise zjistí správný postup podávání žádosti o podporu investic z PGRLF.
Příští jednání komise bude 24. 6. 2015 v Brně a další je plánováno na 28. 8. v Českých
Budějovicích.
Přílohy:
č. 1 - Možné dopady SZP 2014+ do úrovně podpor a ekonomiky vybraných kategorií
zemědělských podniků
č. 2 – První zemědělský klastr v ČR
č. 3 - Úrodnost půdy – národní bohatství – veřejný statek
Zpracoval: Ing. Jan Záhorka

Předseda komise: Ing. Jan Ptáček, CSc.
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