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Vážené čtenářky,

vážení čtenáři,

v posledních letech se musí země-

dělci stále častěji vypořádávat

s extrémními rozmary počasí,

obvykle s nedostatkem, nebo

naopak s nadbytkem vody.

Právě nedostatek srážek byl

jedním z témat, která mohli slyšet

účastníci konference České

zemědělství v horských a podhor-

ských oblastech. I letos proběhla

jako již tradičně ve Skalském

dvoře.

Děkujeme všem, které zaujala

a kteří přijali naše pozvání, dále

těm, kteří za své obory a instituce

vystoupili se zajímavými prezen-

tacemi plnými aktuálních infor-

mací. Rád bych poděkoval zvláště

ministrovi zemědělství Marianu

Jurečkovi, kterého jsme na konfe-

renci srdečně přivítali. A samo-

zřejmě patří můj dík také všem,

kteří se přímo podíleli na organi-

zaci celé akce, a to jmenovitě

tajemnici svazu Olze Špikové,

pro kterou byla poslední, neboť

od prvního listopadu nastoupila

na mateřskou dovolenou, a také

Janu Novopackému, který nově

zaujal její místo.

V listopadovém čísle tohoto mě-

síčníku se dozvíte mimo jiné, jaká

témata se probírala na zmiňované

konferenci. Pokud by někdo měl

zájem o samotné prezentace

z této akce, jsou volně ke stažení

na webových stránkách Česko-

moravského svazu zemědělských

podnikatelů.

Na závěr mi nezbývá než popřát

vám na listopad, byť to může znít

zvláštně, vydatné bouřky. Protože

lidová pranostika praví: „Když

v listopadu hřmívá, úrodný rok

nato bývá
František Winter,  předseda ČMSZP

.“

Vedení ČMSZP projednalo
v Jeseníkách několik zásadních
témat
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Hned několik důležitých bodů mělo na programu svého posledního zasedání,
které proběhlo od 14. do 15. října na Severomoravské chatě v podhůří Jeseníků,
vedení Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. Tato jednání se konají
pravidelně. Aktuálně bylo zapotřebí vyjádřit se především k předloženému návrhu
Strategie Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030.
Dalším důležitým bodem jednání byla krize živočišné výroby a ustanovení skupiny
k LFA – oblastem méně příznivým pro zemědělství.

Ve Skalském dvoře
se jednalo především
o podpoře méně
příznivých oblastí

str. 6

Předsednictvo se zabývalo pro-
jednáním připomínek k předlože-
nému návrhu strategie, o které po-
žádal ministr zemědělství v souladu
s programovým prohlášením vlády
ČR. Dokument má být dlouhodo-
bou strategickou vizí s cílem zvýšení
konkurenceschopnosti a trvalé udr-
žitelnosti českého zemědělství,
potravinářství, lesnictví a vodního
hospodářství. Dalšími cíli jsou po-
stupné dosažení přiměřené potra-
vinové soběstačnosti v základních
komoditách, které lze u nás produ-
kovat, vytvoření nových pracovních
míst a zlepšení kvality života na
venkově. Možnost připomínkování
stostránkového dokumentu měla
pouhou desetidenní lhůtu trvání,

ČMSZP proto vyjádřil jen základní
stanoviska k nejzásadnějším a nej-
spornějším bodům. Uvedené připo-
mínky jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách ČMSZP.

uvedl
předseda ČMSZP František Winter.
Podle něj jde například o zamezení
degradace půdy kvůli nedostatku
organické hmoty. Svaz zároveň
upozorňuje na nepřesné vstupní

„Svaz klade důraz na podporu ži-
vočišné výroby. Nová Společná
zemědělská politika na období
2014 2020 neodráží dostatečně po-
třeby živočišné výroby, tedy alespoň
ne do té míry, jak je uvedeno v při-
pomínkovaném dokumentu. Bez pře-
hodnocení nedojde k naplnění cílů po-
jmenovaných ve strategii,“

–

hodnoty týkající se počtu krav bez
tržní produkce mléka, a tím na ná-
sledné chyby v předložených cílo-
vých hodnotách strategie.

Účastníci setkání předsednictva
získali informace z jednání před-
stavenstva Agrární komory ČR, kte-
ré se konalo 7. října za přítomnosti
náměstků ministra zemědělství
Pavla Sekáče a Jindřicha Šnejdrly.
Hlavním tématem se stala dlouho-
trvající krize živočišné výroby se
zásadním bodem vyhodnocení třia-
dvaceti požadavků představenstva
Agrární komory ČR pro řešení
aktuálních problémů v sektoru.
Jedná se především o trh s mlékem
a mléčnými výrobky, vepřovým ma-
sem, kontrolu dovozů, ochranu pů-

pokračování na straně 2

Foto: archiv ČMSZP
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Vedení ČMSZP projednalo v Jeseníkách několik zásadních témat
pokračování ze strany 1

dy, zákon o významné tržní síle,
hospodaření s vodou v krajině a dal-
ší uvedená témata. Kompletní zprá-
va z jednání je dostupná na této
webové adrese

Na Severomoravské chatě pro-
běhlo rovněž zasedání úzkého ve-
dení svazu a dozorčí rady za účelem
kontroly hospodaření svazu. Úzké
vedení svazu je poradním orgánem
předsedy. Skládá se z prvního mí-
stopředsedy, čtyř místopředsedů
a předsedy dozorčí rady. Setkává se
každý měsíc k aktuálním otázkám
týkajícím se nastavení Společné ze-
mědělské politiky, Programu roz-
voje venkova či poskytnutí podpor
například z Podpůrného a garanč-
ního rolnického a lesnického fondu
(PGRLF). Těchto jednání se dle po-
třeby účastní rovněž další aktivní
členové předsednictva a dozorčí ra-
dy.

Na jednání úzkého vedení přijal
pozvání Ondřej Mareček, ředitel
úseku podpor PGRLF, který refe-
roval o připravovaných podporách

http://www.agrocr.cz/informace-z-
jednani-predstavenstva-ak-cr-dne-
7-rijna-2015-v-praze.php

ze strany PGRLF. Hlavním tématem
byla diskuze o nastavení plánova-
ného Fondu nepojistitelných rizik
a jeho provázanosti s dalšími pro-
gramy PGRLF. Svaz nepodporuje
provázanost nového fondu a stá-
vajících podpor pojištění.

V následujícím období čeká svaz
další vlna připomínkování nařízení
vlády k projednání novelizačních
návrhů jednotlivých nařízení vlád
k plošným opatřením PRV, jako jsou
dobré životní podmínky zvířat, pro-
vádění agro-environmentálně
klimatických opatření a ekologic-
kého zemědělství nebo podmínky
poskytování plateb pro oblasti s pří-
rodními nebo jinými zvláštními
omezeními či poskytování plateb
v oblastech Natura 2000 na země-
dělské půdě.

Dalším bodem jednání v Jesení-
kách bylo ustanovení pracovní sku-
piny k LFA (méně příznivým oblas-
tem pro zemědělství) v rámci čin-
nosti Agrární komory ČR, kde má
svaz svého zástupce z řad členů
dozorčí rady. Vedení svazu bylo dá-
le informováno o změně tajemníka
organizace, kterým se od 1. listo-

padu stal Jan Novopacký. Svaz se
zabýval plánováním jednání valné
hromady, která se bude konat 21.
ledna 2016.

První místopředseda svazu Miro-
slav Buchta, pověřený kolektivním
vyjednáváním, předložil předsta-
venstvu základní vizi o navýšení ta-
rifů pro rok 2016. Směr, kterým by
se vyjednávání měla ubírat, byl ur-
čen již na konferenci ve Skalském
dvoře. Současně byly stanoveny

první termíny k diskuzím.
Na jednání předsednictva zazněla

rovněž informace o obnovení ku-
latých stolů ministra zemědělství
k aktuálním otázkám z agrárního
sektoru. První by se měl uskutečnit
již 19. listopadu po zasedání Moni-
torovacího výboru Programu roz-
voje venkova 2014 2020.–

Projekt svazu „Farmáři – Farmářům…
možnosti, praxe a osvěta ve farmaření“

Foto: archiv ČMSZP

Své zkušenosti v rozhovorech sdí-
leli jak členové, tak nečlenové svazu
v čele s jeho předsedou Ing. Fran-
tiškem Winterem, soukromě hos-
podařícím rolníkem a společníkem
veřejné obchodní společnosti
MARWIN (Farmářské listy č. 1, čer-
venec 2015).

Další rozhovory poskytli například
tito zemědělci a podnikatelé:

Ing. Miroslav Buchta, předseda
představenstva akciové společnosti
ZEAS Březná, a Vladimír Světlík, ře-
ditel a místopředseda představen-
stva akciové společnosti ZEAS
Březná (Farmářské listy č. 2, srpen
2015)

Jednatel Statku Kašperské Hory
s. r. o. Ing. Jaroslav Kratochvíl (Far-
mářské listy č. 3, září 2015)

Jednatel firmy SABAS Ing. Kamil
Surovík (Farmářské listy č. 4, říjen
2015)

Ing. Miroslav Vráblík, místopřed-
seda svazu a předseda Českého
svazu chovatelů masného skotu,
z. s. (Farmářské listy č. 5, listopad
2015)

V rámci rozhovorů jsme sbírali
informace o počátcích jejich hospo-
daření, co přimělo jednotlivé res-
pondenty zapojit se do agrárního
sektoru a jaká je základní charak-
teristika jejich podnikatelské čin-
nosti. Dále jsme se ptali na jejich
postoj k dotačním možnostem, na-
stavení společné zemědělské poli-

tiky a Programu rozvoje venkova
s ohledem na možnosti rozvoje je-
jich podnikání.

S rozhovorem souhlasily celkem

dvě desítky osobností, které se čte-

náři a čtenářkami Farmářských listů

sdílely své zkušenosti, postřehy

a náměty. Více se dozvíte ve speciál-

ním čísle Farmářských listů v pro-

sinci 2015.

Tento unikátní projekt se zaměřil na vytvoření kolekce rozhovorů, v nichž farmáři
informují o své činnosti s důrazem na hospodaření v horských a podhorských
oblastech. Jednotlivé rozhovory postupně vycházejí ve Farmářských listech,
přičemž budou souborně vydány ve speciálním čísle v prosinci.
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Ministr podpoří mladé zemědělce
a hospodaření šetrnější ke krajině
Sazbu jednotné platby na plochu (SAPS) pro rok 2015 schválil na konci října ministr

zemědělství Marian Jurečka. Oznámil rovněž výši platby na zemědělské postupy
příznivé pro klima a životní prostředí (tzv. greening) a pro mladé zemědělce.
Tyto dotace jsou letos vyhlášeny vůbec poprvé. Mimořádně budou navíc zálohy
na SAPS vyplaceny ve výši až 70 %.

Číslo 5 / ročník I. / listopad 2015

„Rozhodnutí vyplatit zálohy na
SAPS v letošním roce považuji za
efektivní, protože tím rychle vyřešíme
aktuální situaci v citlivých odvětvích
rostlinné a živočišné výroby. Zálohu
jednotné platby na plochu začneme
vyplácet začátkem listopadu, dopla-
tek pak zemědělci dostanou od prv-
ního prosince,“ řekl ministr země-
dělství Marian Jurečka. Pro letošní
rok podepsal sazbu jednotné platby
na plochu zemědělské půdy (SAPS)
ve výši 3543 korun na hektar, na
greening ve výši 1943 korun na
hektar a částku pro mladé země-
dělce ve výši 885 korun na hektar.

Vůbec poprvé letos zemědělci
získají část peněz za greening, který
zejména vyžaduje šetrné hospo-
daření s půdou a zachování a zlep-
šení biologické rozmanitosti v ze-
mědělských podnicích.

vysvětlil Jurečka. Podpora je nově
připravená i pro mladé zemědělce
do 40 let.

“ vysvětlil ministr.

„Zemědělství
je obor spjatý s přírodou, proto je na-
ším zájmem podporovat zemědělské
postupy, které jsou k ní ohleduplné,“

„Chceme také pomoci
s omlazováním věkové struktury za-
městnanců v oboru,

Kvůli finančním potížím zeměděl-
ců v některých sektorech výroby
v ČR navíc ministr rozhodl o mimo-
řádném poskytnutí záloh pro SAPS
v maximální výši 70 %, zatímco v
předešlých letech to bylo jen 50 %.
Zemědělci tak získají peníze dříve,
aby je mohli použít například k uhra-
zení svých závazků. Všechny dotace
bude vyplácet Státní zemědělský
intervenční fond. Podle předpo-
kladu zahájí greeningové platby
a platby pro mladé zemědělce v po-
lovině ledna 2016.

Změna ve vyplácení přímých pla-
teb navazuje na nové podmínky
Společné zemědělské politiky,
schválené Evropskou unií. Kvůli nim
je letos objem peněz na SAPS nižší.
Zatímco vloni to bylo asi 21 miliard,
letos to je pouze 12,5 miliard korun.
To však neznamená, že zemědělci
obdrží méně finančních prostředků.
Celkový objem zůstane zachován,
protože nižší částku pro SAPS do-
plní několik nově zaváděných pla-
teb, jako je například právě greening
nebo platba pro mladé zemědělce.

SAPS

Greening

Mladý zemědělec

(jednotná platba na plochu) je jednou z nejvýznamnějších zemědělských plateb. Mohou ji dostat zeměděl-
ci, kteří obhospodařují minimálně jeden hektar orné půdy, travního porostu, vinice, chmelnice, ovocného sadu či
jiné kultury, která je vedená v evidenci půdy. Poskytnutí SAPS je mimo jiné podmíněno řádným obhospodařová-
ním půdy, dodržováním podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinných požadavků na
hospodaření. Platí se z rozpočtu Evropské unie.

(povinné ozelenění) je platba za plnění podmínek zemědělských postupů příznivých pro klima a životní
prostředí. Nárok na něj mají pouze zemědělci, kteří pěstují různé druhy plodin, na svých polích udržují stanovenou
výměru trvalých travních porostů a některé plochy vyčleňují pro tzv. ekologický zájem – např. krajinné prvky, za-
lesněné plochy apod.

Program je podporou zemědělců do 40 let věku. Maximální výměra, na kterou lze platbu
poskytnout, je 90 hektarů zemědělské půdy.

zdroj: MZe ČR

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/
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Chovatelé a potravináři dostanou
o dvě miliardy víc
Dvě miliardy korun navíc půjdou letos především na podporu živočišné výroby

a potravinářského sektoru. Rozhodl o tom ministr zemědělství Marian Jurečka.
Celková částka pro první kolo příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova tak
dosáhne 7,46 miliardy korun. Nejvíce peněz dostanou chovatelé skotu, drůbeže
a prasat.

„Živočišná výroba je klíčová pro za-
chování a rozšiřování pracovních míst
zejména na venkově, kde bývá menší
nabídka pracovních příležitostí. Důle-
žité je také udržení mladých lidí na
vesnici. Proto se podpora živočišné
výroby stala jednou z mých priorit.
Chci, aby naše země byla maximálně
potravinově soběstačná, s prosperují-
cím a konkurenceschopným země-
dělstvím a potravinářstvím. Proto se
snažíme hledat různé způsoby pod-
por,“ řekl ministr Marian Jurečka.

Největší částka z nově přidaných
dvou miliard, téměř tři čtvrtiny, po-
sílí hlavně sektor skotu, drůbeže
a prasat. Zemědělci budou moci fi-
nancovat výstavbu nebo rekon-
strukci stájí, dojíren, skladů či jímek.
Přibližně 500 milionů korun je navíc
připraveno pro inovativní projek-
ty ve zpracovatelském průmyslu.
V operaci Zpracování a uvádění na
trh zemědělských produktů do-
stanou v prvním kole příjmu žádostí
o dotaci zemědělci a potravináři

dalších 200 milionů korun. Za ně
mohou například postavit jatka,
sýrárny nebo další zpracovny země-
dělských produktů.

Se zvýšením rozpočtu na první ko-
lo příjmu žádostí se posouvají ně-
které termíny pro administraci žá-
dostí. Konkrétní informace včetně
aktualizovaných obecných podmí-
nek pravidel najdou žadatelé na
stránkách Ministerstva zemědělství
ČR v sekci Dotace–PRV 2014–
2020– Aktuality. zdroj: MZe ČR

Nový tajemník ČMSZP:

Na postu tajemníka svazu došlo od 1. listopadu tohoto roku
ke změně. Nově se jím stal Ing. Jan Novopacký.
Vystřídal tak Mgr. Olgu Špikovou, která nastoupila na mateřskou
dovolenou.
Jan Novopacký má pracovní zkušenosti ze Státního zemědělského

intervenčního fondu jako referent Oddělení správy a optimalizace
procesů a metodik osy IV Programu rozvoje venkova. Další znalosti
a dovednosti získal také v zahraničí v rámci studijních pobytů,
při nichž komunikoval v německém a v anglickém jazyce.

Tajemník působí v kanceláři svazu na adrese Slezská 7, Praha 2.
Kontaktovat ho můžete na telefonním čísle +420 227 010 354
nebo +420 731 527 923, případně prostřednictvím emailu
novopacky@cmszp.cz.

Jan Novopacký

Nový tajemník

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/
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Přehled zaregistrovaných žádostí
a porovnání navýšení oproti původně plánované alokaci

operace/záměr

Operace 4.1.1
Investice do zemědělských podniků

živočišná výroba do 1 mil.
rostlinná výroba do 1 mil.
skot do 5 mil.
prasata do 5 mil.
drůbež do 5 mil.
ostatní živočišná výroba do 5 mil.
rostlinná výroba do 5 mil.
skot nad 5 mil.
prasata nad 5 mil.
drůbež nad 5 mil.
ostatní živočišná výroba nad 5 mil.
rostlinná výroba nad 5 mil.

Operace 4.2.1
Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

zemědělské podniky
zpracovatelské podniky

Operace 432a
Lesnická infrastruktura

Operace 861a
Technika a technologie pro lesní
hospodářství

Operace 1622
Podpora vývoje nových produktů,
postupů a technologií při zpracování
zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh

Celkem

počet žádostí

2 233

362
202
468
40
16
44

352
505
50
42
9

143

420

201
219

186

167

34

3 040

požadavek
dotace (Kč)

7 961 192 970

117 873 128
58 439 636

617 959 219
44 263 439
20 626 180
45 409 976

325 992 634
4 088 120 112

829 943 077
644 144 440
60 745 207

1 107 675 922

1 172 375 962

350 098 852
822 277 110

568 544 807

115 464 453

1 155 151 214

10 972 729 406

původně plánovaná
alokace (Kč)

3 278 000 000

245 850 000
81 950 000

414 871 875
147 510 000
147 510 000
27 658 125

245 850 000
829 743 750
295 020 000
295 020 000
55 316 250

491 700 000

961 300 000

480 650 000
480 650 000

345 000 000

190 000 000

630 000 000

5 404 300 000

nově schválená
alokace (Kč)

4 692 435 008

117 873 128
58 439 636

617 959 219
44 263 439
20 626 180
34 990 627

283 661 730
1 635 248 045

648 135 376
567 054 687
60 745 207

603 437 734

1 109 147 940

350 098 852
759 049 088

345 000 000

190 000 000

1 126 894 000

7 463 426 948

zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2015_ministr-jurecka-schvalil-vyrazne.html

Seznam doporučených Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova
Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1, 4.2.1, 4.3.2, 8.6.1, 16.2.2 – výsledky

Přílohy

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr A – výsledky

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr B – výsledky

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr C – výsledky

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr D – výsledky

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr E – výsledky

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr F – výsledky

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr G – výsledky

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr H – výsledky

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr I – výsledky

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr J – výsledky

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr K – výsledky

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr L – výsledky

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, záměr A) Zemědělské podniky – výsledky

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, záměr B) Zpracovatelské podniky – výsledky

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura, záměr A) Investice do lestních cest – výsledky

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství, záměr A) Pořízení strojů – výsledky

Doporučení Žádostí vo dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje enkova – operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh – výsledky

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/seznam-doporucenych-zadosti-o-dotaci-v.html

zdroj: MZe ČR

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2015_ministr-jurecka-schvalil-vyrazne.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/seznam-doporucenych-zadosti-o-dotaci-v.html
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/
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Ve Skalském dvoře se jednalo především
o podpoře méně příznivých oblastí
Každoroční setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem

zemědělských podnikatelů (ČMSZP) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR
a Sekcí pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku Evropské unie v rámci aktivit
Celostátní sítě pro venkov ve Skalském dvoře mělo tentokrát ústřední téma, zabýva-
jící se nastavením a podporami méně příznivých oblastí v zemědělství (LFA).
Téma se prolínalo všemi čtyřmi bloky prvního dne konference, která se uskutečnila
v prvním listopadovém týdnu.

22. ročník nesl název České země-
dělství v horských a podhorských
oblastech. Těšil se značnému zájmu
odborné veřejnosti – dorazil nebý-
vale vysoký počet účastníků. Ti měli
možnost zapojit se do diskuze, po-
případě získat odpovědi na otázky
od erudovaných přednášejících
v čele s ministrem zemědělství Ma-
rianem Jurečkou.

První den konference zahájil před-
seda ČMSZP František Winter.

Všechny čtyři bloky se zabývaly
zmíněným hlavním tématem kon-
ference. Náměstek ministra země-
dělství Pavel Sekáč prezentoval
Společnou zemědělskou politiku ve
vztahu k LFA. Podtrhl důležitost
konference kvůli očekávanému na-
výšení rozsahu způsobilé půdy pod
LFA, a to především v oblastech
označovaných jako „ostatní oblasti
LFA“ o ornou půdu. Jde přibližně
o 750 až 800 tisíc hektarů více než
v předcházejících letech. Dále odů-

vodnil mapou intenzity chovu hos-
podářských zvířat nutnost přejít na
tzv. faremní systémy, a to od roku
2018.

Ředitel odboru Řídicí orgán PRV
Josef Tabery se ve své prezentaci
věnoval Programu rozvoje venkova
2014–2020, zkušenostem Mini-
sterstva zemědělství ČR z prvního
kola výzev a možnostem Celostátní
sítě pro venkov ve vazbě na potřeby
horských a podhorských oblastí. In-
formoval o snaze navýšení rozpočtu

PRV z původně alokované částky
2,305 miliardy EUR. Podle něj by šlo
o přesun alokace z I. pilíře společné
zemědělské politiky (SZP), navýšení
PRV spolufinancováním ze státního
rozpočtu na 35 % (ostatní programy
mají přibližně 15 % spolufinancová-
ní) a doplněním podpor z ostatních
fondů. Aktuální celkové finanční
zdroje PRV představují 3,074 mi-
liardy EUR, po modifikaci v roce
2016 se tedy navýší až na 3,547
miliardy EUR.

pokračování na straně 7

Foto: archiv ČMSZP
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Harmonogram příjmu žádostí o dotace

Ve Skalském dvoře se jednalo především o podpoře méně příznivých oblastí
pokračování ze strany 6

Tabery dále informoval o sesta-
vení harmonogramu příjmu žádostí
až do roku 2023, zveřejněném na
stránkách Ministerstva zemědělství
ČR. Od roku 2016 zde ministerstvo
zveřejní informace, kdy budou jed-
not l ivá kola př í jmu žádost í
spuštěna. V rámci projektových
opatření proběhnou vždy dvě kola
příjmu – na jaře a na podzim. Příjem
žádostí zaměřených na nezemě-
dělské aktivity, a to na diverzifikaci,
agroturistiku a obnovitelné zdroje
energie bude vyhlášen 2. května
2016. Otazník stále visí nad bio-
plynovými stanicemi, neboť se obje-
vil souběh provozních a investičních
podpor.

Podpory pro činnost mladých ze-
mědělců byly přesunuty z podzim-
ního do jarního kola proto, aby ža-
datelé měli možnost připravit se na
splnění podmínky Evropské unie.
Podle ní nesmí mladý zemědělec za-
čínat od nuly a musí již disponovat
určitým zemědělským kapitálem.
Opatření proto není určeno na za-
hájení činnosti. V rámci jarního kola
se má dále otevřít například pro-
gram Spolupráce a inovace v ze-
mědělství. Podzimní kolo se má nést
v duchu zemědělských opatření.
Vzdělávání, informační akce a pora-
denství je prozatím v řešení. Příjem
žádostí na pozemkové úpravy se má
spustit kontinuálně od 20. února
2016, přičemž žadatelem může být
pouze Státní pozemkový úřad.

Josef Tabery rovněž podal infor-
mace o prvním kole žádostí, v němž
byl poprvé použit tzv. obálkový mo-
del. Jedná se o rozdělení opatření
podle několika záměrů – velikosti
obálky a podle sektorů – skot, pra-
sata, drůbež, rostlinná výroba.

uvedl Ta-
bery.

„Tato
metoda se nám osvědčila,“

Kateřina Bělinová, ředitelka odbo-
ru přímých plateb, představila
návrhy ministerstva zemědělství
v rámci přímých plateb pro rok
2016 a prezentovala podmínky,
které přinesla novela pro rok 2015.
Poslední prezentaci v rámci prvního
bloku konference přednesl ředitel
Sekce řízení regionálních odborů

Státního zemědělského intervenč-
ního fondu (SZIF) a zástupce ře-
ditele SZIF Miloš Jirovský. Věnoval
se Jednotné žádosti, Programu
rozvoje venkova 2014–2020 a Ce-
lostátní síti pro venkov v kompe-
tenci Regionálních odborů SZIF.

Environmentální opatření a faremní systémy
Dále se konference věnovala pro-

blematice možnosti čerpání podpor
pro LFA v rámci environmentálních
opatření PRV 2014–2020 prezen-
tovaných ředitelem Davidem Ku-
nou. Nastavení LFA po roce 2017
představila Marie Perglerová a fa-
remními systémy se zabýval zástup-
ce Ústavu zemědělské ekonomiky
a informací (ÚZEI) Jakub Kučera,
vedoucí oddělení Teritoriálního
rozvoje zemědělství a venkova. Ce-
lý odpolední blok byl završen pre-
zentací příkladů dobré praxe. Za
společnost FARMA MILNÁ, s. r. o.
vystoupil Václav Valenta, za Země-
dělské družstvo Brloh Václav Jung-
wirth a za Český svaz chovatelů
masného skotu, z. s. Miroslav Vráb-
lík. Přednesení informací z praxe se
ukázalo jako přínosné doplnění po
předcházejícím souboru teoretic-
kých přednášek.

pokračování na straně 8

Foto: archiv ČMSZP
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Ve Skalském dvoře se jednalo především o podpoře méně příznivých oblastí
pokračování ze strany 7

Politika Evropské unie ve vztahu k LFA
Jiří Šír, vedoucí Oddělení země-

dělství a životního prostředí při Stá-
lém zastoupení v Evropské unii, byl
jediným přednášejícím v rámci třetí-
ho bloku. Shrnul aktuální vývoj na
poli Evropské unie ve vztahu k hos-
podaření v LFA. Evropská unie řeší
migraci, zahraniční politiky a pro-
chází zatěžkávací zkouškou. Země-
dělství se zjevně nestane prioritou
Evropské unie. V roce 2013 byla
dohodnuta reforma, která se teď za-
vádí v praxi (např. nové žádosti či
upravené formuláře). Česká repub-
lika přitom ne vždy souhlasila s tím,
co bylo navrhováno. V současnosti
se připravuje také politika pro ob-
dobí po roce 2020. Zemědělci
očekávají zajištění potravinové
bezpečnosti, péče o životní prostře-
dí, adaptace na klimatické změny
a snížení negativního vlivu na kraji-
nu.

V rámci Světové obchodní organi-
zace stále probíhá snaha o snížení
cel a liberalizaci zahraničního ob-
chodu, a to jak průmyslových vý-
robků a služeb, tak zemědělských
komodit. Dosažení této dohody by
mělo za výsledek určité změny
v rámci rovnováhy „sil“ na poli mezi-
národního obchodu. Komoditní
trhy by dle Jiřího Šíra mohly být ov-
livněny například silou Nového Zé-
landu v rámci výroby mléka či Jižní
Ameriky v rámci trhu se sójou. Další
diskutovanou záležitostí je vyjed-
návání se Spojenými státy americ-
kými v rámci transatlantického
partnerství, v němž se stanovují
podobné cíle jako v rámci Světové
obchodní organizace.

Problematickým tématem však je
genetická úprava organismů či
konkrétně rostlin. Evropská unie je
proti geneticky modifikovaným or-
ganismům. Na úrovni Evropské unie
byl schválen návrh, který dává člen-
ským státům právo zakázat pěsto-
vání geneticky upravených plodin
na jejich území a v projednávání je

dokonce návrh, který by umožnil
zakázat jejich používání (např. kr-
mení prasat geneticky upravenými
plodinami). Jiří Šír však upozornil, že
pokud by členské státy opravdu
využily této možnosti a zakázaly by
využívání geneticky upravených
plodin, budou se potýkat s velkými
problémy, jak nakrmit zvířata, která

chovají. Společná zemědělská poli-
tika i nadále zůstává největší (co do
objemu peněz, které do ní každo-
ročně putují) politikou Evropské
unie i přes snahu ostatních politik
přesunout určitou část peněz do
jiných sektorů.

Hlavní blok se zaměřil na navýšení příspěvku ze státního rozpočtu
Hlavní blok konference zahájil Lu-

bomír Burkoň, předseda dozorčí ra-
dy svazu a jeho bývalý předseda.
Účastníky panelové diskuze se stali
ministr zemědělství Marian Jure-
čka, předseda poslaneckého klubu
KSČM Pavel Kováčik, ředitelka
Ústavu zemědělské techniky a in-
formací Michaela Šolcová, ústřední
ředitelka Státního pozemkového
úřadu Svatava Maradová, ředitel
Státního intervenčního zeměděl-
ského fondu Martin Šebestián, ře-
ditel Podpůrného a garančního rol-
nického a lesnického fondu Zdeněk

Nekola a vedoucí Oddělení země-
dělství a životního prostředí při Stá-
lém zastoupení v Evropské unii Jiří
Šír.

Ministr objasnil důvody nastavení
současného PRV a navýšení přís-
pěvku ze státního rozpočtu o 13 mi-
liard korun. Tyto prostředky by dle
jeho slov měly být získány mimo jiné
zavedením tzv. degresivity v pří-
mých platbách. Dále odůvodnil na-
výšení finančních prostředků na 1.
kolo PRV 2014–2020 potřebou
podpořit živočišnou výrobu.
Informoval též o novelizaci zákona

o spotřební dani zahrnující podporu
zelené nafty pro živočišnou výro-
bu, který má být v průběhu ledna
schválena Poslaneckou sněmovnou
a která by měla přinést zemědělcům
dalších 380 až 400 miliónů korun.
Zmínil se také o letošním suchu
a přislíbil pomoc najít kompenzační
řešení pro zemědělce.

V diskuzi se účastníci konference
zaměřovali jak na nové nastavení
LFA, tak na poslední dobou probí-
rané téma, kterým je odhad mas-
ných telat, zveřejněný minister-
stvem zemědělství. Dalšími tématy

bylo například využití prostředků
získaných zavedením degresivity
v přímých platbách či dotace na
bioplynové stanice. Diskuze spon-
tánně přešla do neformální besedy
v prostorách restaurace hotelu
Skalský dvůr.

Foto: archiv ČMSZP



FARMÁŘSKÉ LISTYstrana 9

www.cmszp.cz

Číslo 5 / ročník I. / listopad 2015

Druhý den konference:
novelizace zákona o půdě, činnost MAS a zákon o myslivosti

Silvie Hošková zahájila druhý den
konference vystoupením za Státní
pozemkový úřad. Zabývala se nove-
lizací zákona o půdě, využitím před-
kupních práv, restitučními náhra-
dami a nastavením rezerv. Právě
restituční náhrady vzbudily v řa-
dách účastníků konference vzhle-
dem k problematice církevních ná-
roků na půdu značné ohlasy.

Ve Skalském dvoře se jednalo především o podpoře méně příznivých oblastí
pokračování ze strany 8

Předseda Národní sítě Místních
akčních skupin České republiky
Václav Pošmurný stručně popsal
současnou situaci na poli místních
akčních skupin a možností, které se
zemědělcům skýtají v rámci spolu-
práce s těmito organizacemi.

V rámci prezentace ČSOB se mo-
hli účastníci dozvědět více o finan-
čních produktech pro zemědělce.

Ondřej Mareček, ředitel úseku pod-
por Podpůrného a garančního rol-
nického a lesnického fondu (PGRLF)
seznámil posluchače s chystanými
změnami v rámci fondu a připra-
vovanými programy. Celý blok a zá-
roveň konferenci završili svou pre-
zentací Petr Dvořák a Jiří Janota za
Sekci lesního hospodářství, kteří po-
dali vyčerpávající penzum informací

k novelizaci zákona o myslivosti.
Za ČMSZP byla konference sice

„jen“ završením aktivit za rok 2015,
ovšem v celkovém obraze se stala
prvním odrazovým můstkem k jed-
nání o nastavení podpor horských
a podhorských oblastí s důrazem na
chov skotu.

Důležitá je spokojenost zvířat
Za ochrannou známkou Český Angus, kvalitním hovězím masem původního

plemene skotu Aberdeen Angus, stojí mimo jiné Miroslav Vráblík, český zemědělec
a chovatel z obce Trhové Sviny. Díky jeho přičinění je dnes tento druh masa
pověstný svou vysokou kvalitou a vynikající chutí. Nesmí chybět na jídelním lístku
vybraných restaurací či na tabulích náročné soukromé klientely.

pokračování na straně 10

Jak jste se dostal k podnikání
a jak právě k tomuto záměru?

Začínal jsem v roce 1990 se svým
přítelem Milošem Menhartem
z Kanady. Rozhodli jsme se začít
s chovem masného skotu, tedy
s něčím, co tu do té doby bylo jen
opravdu mimořádně. První zvířata
jsme přivezli o rok později,
konkrétně pět březích a čtyři
nezapuštěné jalovice plemene
Aberdeen Angus. Můj vztah
k masnému skotu ovlivnilo post-
graduální studium na zemědělské

škole v Brně. Tehdy nás profesor
Kahoun vzal na exkurzi do Maďar-
ska a ukázal nám, pro nás tehdy
zcela neznámý, způsob chovu
skotu, kterému dnes říkáme chov
krav bez tržní produkce mléka.
Bylo to v roce 1987. Už tehdy bylo
možné vidět asi třistahlavé stádo
domácího skotu, v němž působilo
osm býků plemene Limousine. Jako
zootechnik na státním statku jsem
začal tento systém zkoušet, při-
pouštěli jsme vyřazené prvotelky
„limuzínským“ býkem. Výrazný
posun v kvalitě chovu nastal právě

po setkání s Milošem, kdy jsme
začali s chovem čistokrevných
Angusů.

V roce 1993 jsme založili firmu
M.I.L.O.S. Inc., ČR, jednalo se
o dceřinou společnost kanadské
firmy, a začali rozvíjet chov. Již od
roku 1994 jsme poráželi první kusy
jatečných býků, po uzrání maso
bourali a vakuově balili. V té době
jsme také hledali první zákazníky,
zájemce o vysoce kvalitní maso.

Jak váš příběh pokračoval?
Naše cesta vedla samozřejmě
do vybraných restaurací.
Zároveň jsme hledali zákazníky
mezi malospotřebiteli a již v té době
jsme realizovali závoz objednávek
až k zákazníkovi na uvedenou
adresu. Tehdy také vznikla
ochranná známka Český Angus,
pod kterou jsme maso na trh
dodávali.

Foto: archiv ČMSZP

Miroslav Vráblík
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V roce 2015 podpořeno dotací Ministerstva zemědělství ČR:

Realizace projektu Farmáři farmářům–možnosti, praxe a osvěta ve farmaření.

FARMÁŘSKÉ LISTY

Spolupracujete se zemědělskými
či jinými spolkovými organizacemi?

Jak byste popsal počátky vaší
spolupráce s ČSCHMS?

Jak jste se zapojil do ČMSZP?

Kdy vznikla myšlenka na vaši
kandidaturu na předsedu
organizace ČSCHMS?

Od roku 1993 jsem začal působit
v Českém svazu chovatelů masné-
ho skotu. Byl jsem ve výboru jako
zástupce plemene Aberdeen Angus.
V jiných organizacích ne.

Svaz byl novou organizací, začínal
s jedním profesionálním pracovní-
kem, kterým byl Josef Dufka,
nestor českého chovu masného
skotu. Protože šlo o nové odvětví
živočišné výroby, bylo potřeba
vytvořit vše od základu – systém
chovu, kontrolu užitkovosti, ple-
mennou knihu, šlechtitelské pro-
gramy, normy, metodiky. Důležitá
byla také osvětová práce, vzdělá-
vání a školení chovatelů. Vždyť
i na vysokých školách se tato
problematika vyučovala jen velice
okrajově. Byl to bouřlivý rozvoj
a popravdě nás ani nenapadlo,
jak významných rozměrů nabyde.

Spolupráce s ČMSZP vznikla zcela
přirozeně. Obě organizace sdružují
chovatele skotu bez tržní produkce
mléka, hospodařící převážně v pod-
mínkách LFA. Společně se Svazem
marginálních oblastí tyto organizace
jako jediné hájí zájmy producentů
v podhůří a na horách a prosazují je
na jednáních především s minister-
stvem zemědělství. Přirozená potře-
ba spojit síly a získat co nejlepší
pozice pro vyjednávání vedla k to-
mu, že se ČSCHMS stal členem
Českomoravského svazu zeměděl-
ských podnikatelů.

Jsem dlouholetým funkcionářem,
pracuji ve svazu přes dvacet let.
Poprvé jsem byl předsedou v letech
1995–96, mnoho let jsem pracoval
ve výboru. V roce 2005 jsem
ukončil práci ve výboru a na pět let
jsem se stáhl z aktivní činnosti.
Potřeboval jsem si odpočinout,
měl jsem hodně práce ve firmě.
V roce 2009 jsem znovu kandidoval
na předsedu svazu, ve volbách jsem
uspěl a v roce 2013 jsem post
předsedy obhájil na další, čtyřleté
funkční období.

Vyznáte se v systému SZP a PRV?
Zpracováváte si žádosti sám?

Víte, na co má farmář nárok
a jakým způsobem může své hos-
podaření provozovat udržitelně?
Je podle vás udržitelné i bez
dotací?

Jak by měla taková podpora
vypadat?

Ano, všechno dělám sám.

Ne. Mnoho ekonomických studií
v rámci Evropy a zároveň v ČR
jasně dokládá, že systém chovu
kojných krav je ztrátový a že
potřebuje podporu. Má totiž další
přínosy, které jsou charakterizo-
vány jako veřejné statky a jejichž
plněním zemědělci naplňují spo-
lečenskou objednávku. Za něj také
náleží odměna, například formou
podpor. Za to chovatelé udržují
požadované stavy přežvýkavců,
které pasou na travních porostech,
chovají se šetrně k životnímu pro-
středí, nepotřebují k výrobě che-
mické látky, přispívají k ochraně
spodních vod, výrobou na trvalých
travních porostech naplňují pro-
tierozní opatření, udržují krajinu
v kulturním stavu, příznivém pro
život obyvatel i pro návštěvníky.

Je třeba je stále opakovat, že čistá
a kulturní krajina něco stojí a že
tomu, kdo tuto službu vykonává,
náleží odměna. Současný stav je
výsledkem dlouhodobé cílené
podpory, kterou zahájil již ministr
Josef Lux tím, že podpořil nákup
genetického materiálu a umožnil
tak rozvoj tohoto systému chovu.
Již v devadesátých letech dotoval
masná telata částkou 7000 korun.
Finanční podpory, velmi dobrý
zdravotní stav stád, um a šikovnost
našich chovatelů, dobrá šlechtitel-
ská práce a příznivá obchodní
situace na trhu s hovězím masem
a živými zvířaty – to jsou hlavní
pilíře úspěšného rozvoje chovu
masného skotu v ČR. Přesto se
jedná o citlivou komoditu, která
vyžaduje stálou pozornost a pod-
poru.

Jak náročné je ekologické
hospodaření a jaký význam má
welfare v praxi?

Nejsem ekologický farmář. Welfare
je velmi důležitou součástí chovu.
Bez pohody a klidu ve stádech se
nedá dosahovat špičkových
výsledků. Spokojenost zvířat je
jedním ze základních předpokladů
dobré užitkovosti. Welfare jako
takové by mělo být naprostou
samozřejmostí v každém chovu
hospodářských zvířat, ne prostřed-
kem k získání podpor.

http://cmszp.cz/

