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Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
měsíc červenec je pro farmáře
ve znamení sklizně a práce
na polích a pastvinách. Tento rok
je však, pro nás zemědělce, o něco
více napínavější, a to v čekání
na vyhlášení prvních výzev
Programu rozvoje venkova
2014–2020. V našem zpravodaji
se dozvíte, jaké projekty budete
moci podávat a na co se připravovat.
Pravidla byla již vydána, máme
přibližně měsíc na přípravu
projektů a pak nabitých 14 dní
pro jejich podání. Základní nastavení dotací zůstává stejné jako
v předchozím programovém období, ale je nutné vzít při přípravě
projektů v potaz několik novinek.
První je hodnocení finančního
zdraví u projektů nad 1 milión korun. Druhou z nich představuje
povinnost vybrat dodavatele již
před schválením žádosti o dotaci,
respektive před podpisem dohody
o poskytnutí dotace.
Přeji všem mnoho sil při přípravě
projektů a úspěch pro ty nejpotřebnější projekty v našich
regionech.
František Winter, předseda ČMSZP
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Rozhovor
se zástupci ZEAS Březná

Činnost svazu v uplynulém měsíci červenci
Prázdniny jsou symbolem odpočinku. To však neplatí pro období
startu nového programového období a příprav prvních výzev a pravidel. ČMSZP se v zastoupení Lubomíra Burkoně, předsedy dozorčí
rady, před prázdninami zúčastnil
prvního Monitorovacího výboru
Programu rozvoje venkova (PRV).
I přes výhrady svazu k návrhům
a stanoviskům k nastavení prvních
výzev, byla kritéria pro výběr odsouhlasena a první příjem projektů
se spustí již v září. ČMSZP se bude i
nadále účastnit připomínkování pravidel a diskuze po prvních
zkušenostech s nastavením PRV
pro období 2014–2020.
Svaz jako zástupce zemědělských
podnikatelů a vlastníků půdy také
komunikuje se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ). Na začátku července proběhlo jednání mezi ředitelkou Státního pozemkového úřadu Svatavou Maradovou, předsedou svazu Františkem Winterem
a Pavlem Vinohradníkem, jmeno-

vaným zástupcem svazu v rámci
komunikace s touto institucí.
Jednání podnítili členové svazu,
kterých se dotkly restituční nabídky
v průběhu června s ohledem na
změny vlastníků jejich pronajatých
pozemků a vliv na udržitelnost dotací na tyto pozemky navázané.
Úzké vedení svazu, které proběhlo
v třetím červencovém týdnu, se zabývalo přípravou pravidelné konference
ve Skalském dvoře, která je plánována v termínu od 2. do 3. listopadu
a jejím hlavním tématem by mělo být
nastavení méně příznivých oblastí
(LFA) po roce 2018.
Na základě výzvy ministra zemědělství se také ČMSZP zapojil do zasílání podnětů k podávání jednotné
žádosti. Podněty členů svazu z praxe jsou dostupné na webu v aktualitách.
„Pokud byste měli na svaz jakékoliv dotazy anebo byste potřebovali pomoci s řešením problémů
v rámci nastavení Společné zemědělské politiky, vlastnictvím půd
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nebo podávání projektů, můžete
nás kontaktovat jak na Zemi živitelce, kde se budeme letos poprvé
prezentovat v pavilonu Z, tak samozřejmě telefonicky nebo elektronicky emailem. Kontakty jsou uvedeny na našich nových webových
stránkách nebo na konci tohoto
zpravodaje,“ vyzývá tajemnice
ČMSZP Olga Špiková.
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Program rozvoje
venkova
2014-2020
V minulém čísle Farmářských listů
jsme informovali o schválení
Programu rozvoje venkova 2014–2020
Evropskou komisí ze dne 26. května,
čímž byly potvrzeny 3,1 miliardy EUR
do českého zemědělství (více než 84
miliard korun). Z toho 2,3 miliardy
EUR (63 miliard korun) představují
unijní zdroje a 768 miliónů EUR
(21 miliard korun) zdroje z českého
rozpočtu.

Ministr zemědělství na základě jednání
s ministerstvem financí připravuje
změnu rozpočtu Programu rozvoje
venkova, která spočívá v navýšení
spolufinancování z národních zdrojů.
O tom, na jaká konkrétní opatření by
tyto dodatečné peníze putovaly, nyní
jedná MZe s Ústavem zemědělské
ekonomiky a informací.
Předpokládané alokace finančních
prostředků (v % vyjádření) do jednotlivých oblastí:
1%

0,7% 3,8%
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Odhad přímých plateb pro rok 2015
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo dne 15. července orientační sazby pro přímé platby
– odhad pro rok 2015. V diagramu jsou přehledně seřazeny orientační sazby pro rok 2015
pro jednotlivé složky přímých plateb (částky jsou uvedeny na 1 ha nebo na 1 VDJ):
SAPS (jednotná platba na plochu)
včetně zahrnutí platby pro mladé
zemědělce (příplatek k SAPS),
greening,
dobrovolná podpora vázaná na
produkci (brambory určené pro
výrobu škrobu, chmel, ovocné
druhy s velmi vysokou pracností,
ovocné druhy s vysokou pracností, konzumní brambory, zeleninové druhy s velmi vysokou
pracností, zeleninové druhy s vysokou pracností, cukrová řepa,
bílkovinné plodiny, tele masného
typu, krávy chované v systému
s tržní produkcí mléka, bahnice
nebo kozy).

PŘÍMÉ PLATBY
2015

Greening

SAPS

1 965 Kč
SAPS
3 569 Kč
Mladý
zemědělec
892 Kč

Brambory
určené pro
výrobu škrobu
19 415 Kč
Chmel
16 017 Kč

ČMSZP ve spolupráci se svým členem Českým svazem chovatelů masného skotu, zdůrazňuje, že v rámci
uvedených sazeb je potřeba vzít
v patrnost nutnost přepočtu uvedené sazby na 1 ha a hlavně na 1 VDJ.

Ovocné druhy
s velmi
vysokou
pracností

V rámci úprav koeficientů provedených v roce 2015 je konkrétně pro
skot ve věku do 6 měsíců včetně na
0,4 VDJ.

Ovocné druhy
s vysokou
pracností

12 000 Kč

17%
0,7%

Dobrovolná
podpora
vázaná na
produkci

7,5%

5%

6 394 Kč

64,2%

Tabulka přepočítacích koeficientů ke stanovení počtu velkých dobytčích
jednotek hospodářských zvířat:
64,2% Ochrana životního prostředí
17% Konkurenceschopnost zemědělství
a lesnictví

Druh a kategorie
hospodářských zvířat

Koeficient přepočtu
na velké dobytčí jednotky
(VDJ)

skot ve věku nad 2 roky

1,00

skot ve věku nad 6 měsíců
do 2 let včetně

0,60

skot ve věku do 6 měsíců včetně

0,40

ovce ve věku nad 1 rok

0,15

kozy ve věku nad 1 rok

0,15

7,5% Hospodářský rozvoj, LEADER
5% Organizace potravinového řetězce,
dobré životní podmínky zvířat
3,8% Přenos znalostí, inovace, spolupráce
1% Technická pomoc
0,7% Účinné využívání zdrojů, přechod na
nízkouhlíkovou ekonomiku
0,7% Staré závazky - PUZČ

Přehledovým dokumentem nastavení
programu je Schéma podpor PRV
2014–2020 (v členění na nařízením
vlády prováděná opatření PRV
a na projektová opatření PRV)
Po schválení programu se již rozběhla
jednání, která vyvrcholila prvním
jednáním monitorovacího výboru,
který ve svém poslání má hlavně
v rámci systému monitoringu a hodnocení přezkoumávat činnosti
a výstupy spojené s plánem hodnocení
programu, účastnit se práce Celostátní
sítě pro venkov za účelem výměny
informací o provádění programu a projednávat výroční zprávy o provádění
před jejich odesláním komisi a vydává
k nim stanovisko.
Monitorovací výbor PRV je složen ze
zástupců Řídícího orgánu PRV, SZIF,

Konzumní
brambory
2 441 Kč
Zeleninové
druhy s velmi
vysokou
pracností
10 067 Kč
Zeleninové
druhy
s vysokou
pracností
5 966 Kč
Cukrová řepa
7 212 Kč
Bílkovinné
plodiny
3 403 Kč
Tele masného
typu
13 695 Kč
Krávy chované
v systému
s tržní produkcí
mléka
3 400 Kč
Bahnice nebo
kozy
3 853 Kč

pokračování na straně 3
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příslušných orgánů veřejné správy, tj.
zástupců ministerstev (resp. řídících
orgánů), v jejichž gesci jsou oblasti
dotčené podporami PRV (např. MMR,
MŽP, MPO a další), hospodářských
a sociálních partnerů, subjektů zastupujících občanskou společnost, jako
jsou partneři v oblasti životního prostředí, nevládní organizace a subjekty
zodpovědné za prosazování sociálního
začlenění, rovnosti žen a mužů a nediskriminace a s poradním hlasem také
zástupci Evropské komise.
Monitorovací výbor PRV je ustanoven
ministerstvem zemědělství.
Podrobnosti týkající se složení, organizace a činnosti Monitorovacího výboru PRV jsou uvedeny ve Statutu
a jednacím řádu Monitorovacího
výboru PRV. Tyto dokumenty jsou
dostupné na portálu eagri.cz v sekci
Dotace/Program rozvoje venkova
2014–2020.
Seznam členů MV PRV
Statut MV PRV
Jednací řád MV PRV
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Podpůrný a garanční rolnický
a lesnický fond
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF) je jedním ze základních pilířů
dotační politiky Ministerstva zemědělství České republiky. Jde o jeden z nejefektivnějších
nástrojů českého zemědělství působící v rámci tzv. "národní pomoci" (state aid).

Z hlediska právní formy je PGRLF
akciovou společností, ve které 100
procent akcií vlastní Česká republika. Práva jediného akcionáře zajišťuje ministerstvo zemědělství, za
které jedná ministr zemědělství.
Ve spolupráci s příslušnými organizačními složkami ministerstva zemědělství PGRLF dokazuje, že lze
s nízkými náklady zajišťovat národní
programy podpory, které přinášejí
konkrétní okamžité efekty u početně významné skupiny podnikatelů
v zemědělství.
Od dubna 2015 zahájil PGRLF
příjem žádostí o poskytování podpory v rámci programu Zemědělec,
který rozšířil výčet podporovaných
investic, a to o investice na nákup
zemědělské techniky; výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého
majetku a na nákup plemenných
zvířat, kdy ve formuláři žádosti je
třeba zvolit pouze jeden typ investice, na který je požadována
podpora.

Další rozšíření aktivit PGRLF je
plánováno ministrem zemědělství
na rozvoj podnikání zemědělských
prvovýrobců nebo zpracovatelů zemědělských produktů. Návrh předloží ministerstvo zemědělství vládě
a podle něho budou podpory nově
směřovat také do oblasti lesního
hospodářství, kdy jsou mezi možné
příjemce zařazeny i obce.
Ministerstvo navrhuje rovněž
podporu související s pořízením zemědělské půdy jako základního
prostředku zemědělských podnikatelů a zvláštní podporu na rozvoj
sociálního zemědělství. V tomto případě zejména na rozvoj a zajištění
zaměstnávání osob se zdravotním
postižením na farmách zemědělských podnikatelů.
„Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond se výrazným rozšířením
nabídky podpor mění na finanční servisní organizaci pro zemědělce. Rozšiřují se i formy podpor a oblastí podnikání, které mohou uvedené programy
posílit. Jejich škála zahrnuje jak podpory ve formě subvence úroků z komerčních úvěrů, tak podpory ve formě
přímé dotace. Stejně tak se otvírá
možnost využít nabídku úročených

úvěrů poskytnutých přímo Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, které mohou být kombinovány s přímou dotací. V neposlední
řadě jde o podporu ve formě zajištění
komerčních úvěrů,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Na nové
programy PGRLF se podle ministra
Jurečky plánuje letos vynaložit celkem až 550 miliónů korun. „Z toho
například na programy z oblasti lesnictví a zpracování dřeva 200 miliónů
a sociální zemědělství 50 miliónů korun. Fond je připraven pro letošní rok
poskytnout podpory v celkové výši
kolem 2 miliard korun,“ upřesnil ministr Jurečka.
Nových programů PGRLF je devět:
Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích,
navrhováno poskytování podpory
formou subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty, a to na nákup například speciálních lesnických
traktorů, přívěsů s hydraulickou rukou k vyvážení dřevní hmoty, lanovek a lanových systémů, navijáků
pro soustřeďování dříví, rýhovacích
zalesňovacích strojů a zařízení na
údržbu lesních cest.
pokračování na straně 4

Na prvním jednání byla schválena kritéria pro hodnocení projektů první
výzvy. Dle náměstka ministra zemědělství Pavla Sekáče je definování
těchto preferenčních kritérií jedním
z nástrojů, jak zajistit správné cílení
podpor poskytovaných z PRV.
Více než 5 miliard korun je připraveno
pro podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství v prvním kole
příjmu žádostí na projekty z PRV
2014–2020. Ministerstvo vyšlo vstříc
požadavkům zemědělců a jako první
na podzim vyhlásí opatření na investice do zemědělského majetku,
potravinářských podniků a lesního
hospodářství. Dotace půjdou také
na inovativní technologie v potravinářství nebo na budování lesních cest.
pokračování na straně 4
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Příjem žádostí proběhne pro následující operace:

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond

4.1.1 Investice do zemědělských
podniků (výše alokace 3,28 mld. Kč)

pokračování ze strany 3

Příjemcem může být zemědělský podnikatel, přičemž podporovány budou
investice na ustájovací a chovatelská
zařízení, speciální zemědělské stroje,
skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby. Budou
podporovány také investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, do
staveb pro zahradnictví, či budování
peletáren, jejichž produkce bude
spotřebována přímo v zemědělském
podniku.
1. kolo–Pravidla pro žadatele–operace 4.1.1
Investice do zemědělských podniků

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
(výše alokace 973 mil. Kč)
Příjemcem může být zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici
mikro, malého, nebo středního podniku. Budou podporovány investice
do zařízení a moderních technologií,
které souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uváděním výrobků na trh. Konkrétně budou podporovány investice do zařízení pro výrobu
potravin a krmiv, do vybavení pro finální úpravu, balení a značení produktů a do skladování.
1. kolo–Pravidla pro žadatele–operace 4.2.1
Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů

4.3.2 Lesnická infrastruktura
(výše alokace 345 mil. Kč)
Žadateli mohou být fyzické nebo právnické osoby, sdružení a spolky s právní
subjektivitou, obce nebo jejich svazky
hospodařící v lesích. Předmětem podpory bude rekonstrukce a budování
lesnické infrastruktury vedoucí
ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty
lesních cest.
1. kolo–Pravidla pro žadatele-operace 4.3.2
Lesnická infrastruktura

8.6.1 Technika a technologie
pro lesní hospodářství
(výše alokace 190 mil. Kč)
Příjemcem podpory budou fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní
subjektivitou, obce nebo jejich svazky
hospodařící v lesích. Bude podpořeno
pořízení strojů a technologií (včetně
koně) pro obnovu, výchovu a těžbu
lesních porostů včetně přibližování,
strojů pro zpracování po těžebních
zbytků, strojů pro přípravu půdy před
zalesněním a strojů, technologií a zřízení pro lesní školkařskou činnost.
1. kolo–Pravidla pro žadatele–operace 8.6.1
Technika a technologie pro lesní hospodářství

16.2.2 Podpora vývoje nových
produktů, postupů a technologií
v rámci zpracování zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh
(výše alokace 603 mil. Kč)
Žadatelem bude uskupení minimálně
dvou subjektů, kdy minimálně jeden
subjekt bude muset prokázat podnikatelskou činnost v odvětví potravinářství nebo výroby krmiv a minimálně
jeden subjekt musí být výzkumnou
institucí. Předmětem podpory budou
provozní náklady spolupráce vzniklé
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Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny,
bude podle návrhu poskytována
ve formě subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup techniky a technologií v případě vybavení pilnic, paření a impregnování
masivního dřeva, sušení řeziva, výroby dýh, překližek a vrstveného
dřeva, výroby palivového dřeva
a zpracování zbytkové dřevní biomasy (pelety, lisované brikety).
Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění
funkce lesa,
navrhuje se poskytování podpory
formou subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup techniky a technologií. Půjde třeba
o stroje na přípravu půdy a péči
o půdu ve školkách (včetně traktorů), stroje a zařízení pro školkařskou výrobu prostokořenného
a krytokořenného sadebního materiálu, závlahové systémy a dočasná úložiště vyzvednutého
sadebního materiálu.
Finanční podpora pojištění lesních
porostů,
pro podnikatele, kteří jsou vlastníky (nájemci, pachtýři, vypůjčiteli)
lesa nebo obce (dobrovolné svazky
obcí, příspěvkové organizace obcí či
právnické osoby založené obcí),
které sjednaly pojištění lesních porostů hlavně proti požárům a/nebo
dalším abiotickým činitelům. Jde
o přímou podporu na úhradu části
nákladů prokazatelně vynaložených
na platbu pojistného. Výše podpory
je navržena v rozmezí 0 až 30 procent, přičemž konkrétní výše bude
stanovena po ukončení příjmu žádostí o poskytnutí podpory pro daný rok.

Zpracovatel,
pro podnikatele zabývající se
zpracováním zemědělských produktů a dosahujících požadované
hranice příjmů ze zpracování zemědělské produkce s cílem podpořit pořízení zemědělské půdy jako
základního výrobního prostředku
zemědělských prvovýrobců se
předkládají návrhy dvou programů
podpor.
Úvěry na nákup půdy,
navrhováno poskytování úročených úvěrů přímo PGRLF, a to na
nákup zemědělské půdy, která není
majetkem České republiky. Tyto
úvěry lze také kombinovat s podporou poskytnutou v režimu de minimis. V rámci uvedeného programu
může klient žádat o snížení jistiny
úvěru (poskytnutého PGRLF), a to
v režimu de minimis. Tedy příjemce
podpory může požádat o poskytnutí
úvěru a zároveň o snížení jistiny
úvěru, a to i opakovaně.
Podpora nákupu půdy – snížení
jistiny úvěru,
je navrhováno poskytování podpory formou peněz určených ke snížení jistiny úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup zemědělské půdy.

Sociální zemědělství,
předkládán jako výstup pracovní
skupiny zřízené při MZe, kterou
tvoří zástupci nevládních organizací, zemědělských podnikatelů,
kteří již dnes zaměstnávají osoby se
zdravotním postižením, a zástupci
MZe, ministerstva práce a sociálních věcí, PGRLF a akademické
obce. Cílem programu je podpořit
zemědělské prvovýrobce, kteří zaměstnávají nebo budou zaměstnávat osoby se zdravotním postižením
v rámci svých zemědělských podniků, a to se zajištěním odborného
přístupu k těmto osobám. Podporu
získá zemědělský prvovýrobce, který umožní znevýhodněným osobám
spolupodílet se na běžných (nebo
zvlášť vyčleněných) činnostech farmy, má uzavřené pracovní smlouvy
s uvedenými osobami a uzavřenou
smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb či sám
je registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb
Zajištění úvěrů,
předpokládá, že PGRLF bude ručit
za investiční úvěry poskytnuté komerčními bankami na pořízení investičního majetku v závodech, které provozují zemědělskou prvovýrobu či se zabývají zpracováním zemědělských produktů nebo působí
v odvětví lesního hospodářství či
zpracování dřeva.
Příjem žádostí do nových programů je od začátku srpna 2015.
Pokyny a zásady k jednotlivým programům jsou dostupné na stránkách pgrlf.cz v sekci ke stažení nebo
programy.
Podrobnosti k jednotlivým programům podpor jsou uvedeny na
stránkách.
Zdroj: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
pgrlf.cz

pokračování na straně 5
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při vývoji a aplikaci nových produktů,
postupů a technologií ve zpracování
zemědělských produktů resp. výrobě
potravin a krmiv. Dále bude poskytnuta finanční dotace na přímé náklady,
které budou souviset s výrobou
inovativních produktů a se zavedením
inovativních postupů a technologií do
praxe – tyto aktivity musí být výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí
(týká se i investic, pokud nebudou
dotovány v rámci opatření 4. Investice
do hmotného majetku). Inovativnost
projektu posoudí odborná komise před
schválením projektu.
1. kolo–Pravidla pro žadatele–operace 16.2.2
Podpora vývoje nových produktů, postupů
a technologií při zpracování zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh

Úplné znění Pravidel, kterými se
stanovují podmínky pro poskytování
dotace na projekty PRV 2014–2020
pro první kolo příjmu, je k dispozici v
elektronické podobě na www.eagri.cz/prv
(subportál Dotace – PRV ČR na
období 2014–2020 a příslušná
osa/operace) a rovněž na stránkách
Státního zemědělského intervenčního
fondu www.szif.cz v sekci Program
rozvoje venkova 2014–2020.
Základní nastavení dotací zůstává
stejné jako v předchozím programovacím období, ale je nutné upozornit
na několik novinek:
hodnocení finančního zdraví bude
aplikováno na všechna projektová
opatření (vyjma opatření 19. Podpora
místního rozvoje na základě iniciativy
LEADER a operace 4.3.1 Pozemkové
úpravy) a bude určeno pro projekty,
jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je
stanovena dotace, přesahují 1 mil. Kč.
Hodnocení bude vycházet zejména
z účetních výkazů a dalších informací
ovlivňujících riziko možného úpadku
žadatele. Schválená metodika včetně
excelového nástroje pro výpočet
finančního zdraví je k dispozici na internetových stránkách MZe
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/programrozvoje-venkova-na-obdobi2014/aktuality/metodika-posuzovanifinancniho-zdravi-u-1.html

realizace a dokladování zadávacích/výběrových řízení, kde pro nové
programovací období je zpracována
detailní metodika včetně formulářů,
která je zveřejněna současně
s Pravidly pro žadatele. Největší změnou je povinnost žadatele/příjemce
dotace doložit výsledky výběrového/zadávacího řízení již před schválením Žádosti o dotaci, resp. před podpisem Dohody o poskytnutí dotace.
Příjem žádostí bude probíhat 14 dní,
přičemž Žádosti o dotaci budou
zájemci registrovat přes Portál
Farmáře (přístup přes www.szif.cz).
pokračování na straně 6

Změna termínů výplat přímých plateb
Nejvíce se na výplatách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) každoročně podílí
přímé platby. V rámci těchto plateb pak největší část výplat zaujímá Jednotná platba na plochu
(SAPS). V letošním roce dojde u platby SAPS ke změnám. Sníží se částka poskytovaná na tento
dotační titul a zároveň oproti loňskému roku nebudou realizovány zálohy, jak byli žadatelé
zvyklí. Příjemnou letošní novinkou je kompenzace finanční disciplíny, kdy bude příjemcům
vráceno celkem 580 miliónů korun.

Evropský legislativní rámec výrazným způsobem mění podobu výplaty přímých plateb v rámci Společné zemědělské politiky. Oproti
předchozímu období, kdy téměř
všechny finanční prostředky byly
poskytovány prostřednictvím
Jednotné platby na plochu (SAPS),
od letošního roku bude vyplácena
rovněž platba na zemědělské
postupy příznivé pro klima a životní
prostředí, tzv. greening, podpora
citlivým sektorům v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci
a dále platba pro mladé zemědělce.
Tím, že se přímé platby rozdělí do
několika složek, sníží se částka samostatné platby SAPS, další část
podpory je nyní vázána na tzv.
greening. Vzhledem k nastaveným
podmínkám předpokládáme ukončení všech kontrol vztahujících se
k těmto platbám až ke konci listo-

padu. S ohledem na termín ukončení kontrol, které jsou podmínkou
pro poskytnutí případných záloh,
rozhodlo ministerstvo zemědělství,
že nebudou v letošním roce vypláceny zálohy na přímé platby, neboť
by se termín jejich výplat překrýval
s termínem řádné platby. Poskytování záloh by tedy pozbývalo smysl.
Zároveň informujeme žadatele, že
SZIF předpokládá zahájení výplat
SAPS spolu s greeningovou platbou
ke konci roku 2015. Ministerstvo
zemědělství upozorňuje na tuto
změnu v harmonogramu výplat dotací v dostatečném předstihu, aby
měli možnost přizpůsobit finanční
řízení podniku nové situaci.
K příjemným novinkám u výplat
patří letos tzv. kompenzace finanční
disciplíny. Jedná se o postup, kdy
budou zvláštní platbou vyplaceny
prostředky (jejich část), o které byla
dotace v předchozím roce snížena
a které byly uloženy do krizové rezervy. V loňském roce k vyčerpání
této rezervy nedošlo, proto se vybrané prostředky letos poprvé
přerozdělí zpět formou finanční

kompenzace. V České republice by
tak mělo být necelým 18 tisícům
příjemců vyplaceno v celkovém
součtu více než 580 miliónů korun.
Jedná se o zemědělce, u nichž byla
uplatněna finanční disciplína na žádosti za rok 2014. SZIF předpokládá, že by se výplata těchto prostředků měla uskutečnit na přelomu
července a srpna letošního roku.
Zdroj: MZe
eagri.cz
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Ministerstvo zemědělství bude pořádat 3 semináře pro příjemce dotace
týkající se prvního kola příjmu žádostí,
a to v následujících termínech:
24. srpna 2015 – Praha, ministerstvo
zemědělství
28. srpna 2015 – České Budějovice,
Pavilon Z (součást odborného programu mezinárodního veletrhu Země
živitelka 2015)
8. září 2015 – Kralice na Hané
Pozvánky na semináře včetně
programů a organizačních pokynů
jsou zveřejněny na internetových
stránkách www.eagri.cz v záložce
Dotace/Program rozvoje venkova
2014–2020.
Doplňovat je budou regionální školení
organizovaná Státním zemědělským
intervenčním fondem.
Za ČMSZP je potřeba zdůraznit
možnost využití místních akčních
skupin (MAS), které mohou v rámci
realizace své Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje podpořit
také zemědělské podnikatele v mezích
Programu rozvoje venkova
2014–2020 zacílené dle schválené
strategie. MAS budou moci
vyhlašovat svoje výzvy nejdříve v roce
2016.
zpracováno z informací dostupných na eagri.cz

Neplnění dotačních podmínek opatření
Jednotné žádosti z důvodu sucha – ohlášení
zásahu vyšší moci
Pokud žadatel nemůže plnit dotační podmínky jednotlivých opatření Jednotné žádosti podané v roce 2015 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek „sucho“, je povinností žadatele tuto skutečnost
oznámit na místně příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského intervenčního

fondu (SZIF) na formuláři Ohlášení
zásahu vyšší moci – mimořádných
okolností, ve kterém žadatel identifikuje nesplněnou podmínku, viz
link pod tímto článkem. V rámci
ohlášení není nutné výskyt sucha
individuálně dokládat sdělením
hydrometeorologického ústavu.
Ohlášení o zásahu vyšší moci – mi-

mořádných okolností je nutné podat v termínu 15 pracovních dní ode
dne, kdy k nesplnění podmínky došlo.
Ohlášení zásahu vyšší moci – mimořádných okolností
eagri.cz
Zdroj: MZe

Možnost výjimečného příkrmu zvířat
na druhově bohatých pastvinách
z důvodu sucha
Vzhledem k výskytu extrémního
sucha v roce 2015 je možné podat
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) oznámení
o zásahu vyšší moci, podrobnosti
byly uveřejněny dne 7. srpna v informaci s názvem „Neplnění dotačních podmínek z důvodu sucha –
oznámení zásahu vyšší moci“. Na
základě tohoto oznámení (viz link
pod tímto článkem) je výjimečně
možné provádět příkrm pasených
zvířat, který je jinak na těchto

pastvinách zakázán (§ 19 odst. 10
písm. f) nařízení vlády č. 75/2015
Sb.). Při provádění příkrmu nesmí
docházet k devastaci druhově bohatých pastvin např. tím, že příkrm
bude probíhat po celou dobu trvání
extrémní situace pouze na jednom
místě. Zároveň je nutné dodržovat
zákon č. 242/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání. Oznámení zásahu
vyšší moci je nutné podat na Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF co
nejdříve tak, aby příkrm pasených

zvířat proběhl v termínu nejdříve 15
pracovních dní před podáním tohoto oznámení. V rámci oznámení zásahu vyšší moci není nutné individuálně výskyt sucha dokládat
sdělením hydrometeorologického
ústavu.
Neplnění dotačních podmínek z důvodu
sucha oznámení zásahu vyšší moci

Zdroj: MZe

eagri.cz
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Živitelka nabídne zajímavý doprovodný vzdělávací program
Země živitelka proběhne již tradičně na konci prázdnin. V době od 27. srpna do 1. září bude českobudějovické výstaviště
patřit již 42. ročníku tohoto mezinárodního agrosalonu.
Kromě stěžejního tématu „rozvoj života na venkově“, které je spjato
s mottem "Budoucnost českého zemědělství a českého venkova", zůstává
nadále jako jedna z priorit výstavy také prezentace kvalitních českých
potravin.
Široký výběr potravin z českých surovin naleznou návštěvníci v multifunkčním pavilonu T, kde se představí výrobky oceněné národní značkou
kvality KLASA a dalšími značkami Regionální potravina, Český výrobek
- garantováno Potravinářskou komorou ČR a CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY.
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů se bude prezentovat
ve spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin České republiky,
Celostátní sítí pro venkov, Spolkem pro obnovu venkova ČR, Sdružením
místních samospráv ČR, Svazu měst a obcí ČR nebo Společností mladých
agrárníků. Prezentace se uskuteční v Pavilonu Z neboli v Pavilonu VENKOVA.
V pavilonu budou k dispozici informace o činnosti ČMSZP, současném
rozvoji venkova pomocí metody LEADER neboli komunitně vedeného
místního rozvoje, o rozvoji zemědělství, možnostech obecní spolupráce
nebo nastavení nového dotačního období nejen v rámci Programu rozvoje
venkova 2014–2020.

Pavilon VENKOVA - prezentace Celostátní sítě pro venkov, Národní sítě
Místních akčních skupin České republiky, Spolku pro obnovu venkova ČR,
ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních
samospráv České republiky, Asociace regionálních značek, Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, Společnosti mladých agrárníků
České republiky a Observatoře venkova ve spolupráci místních akčních
skupin z ČR, Národnej siete rozvoja vidieka SR, ELARD (Evropská asociace
LEADER pro rozvoj venkova) a dalších českých i zahraničních partnerů.
VENKOVSKÁ TRŽNICE - prezentace regionálních potravin a produktů
ve spolupráci s Asociací regionálních značek na volné ploše 507.
Doprovodný odborný program
V pátek 28. srpna proběhnou v rámci doprovodného programu odborné
panely. Mimo jiné seminář nazvaný Podpora rozvoje venkova v ČR, který
pořádá od 9 do 13 hodin Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s
MMR a MZe. Tématy budou např. podpora venkova z národních zdrojů pro
rok 2016 nebo připravované legislativní změny v oblasti nakládání s majetkem.
Dále bude navazovat seminář Aktuality z Programu rozvoje venkova
2014–2020, který pořádá MZe od 14 do 17 hodin se zaměřením na aktuální informace k opatřením vyhlašovaným v 1. kole příjmu žádostí PRV
2014–2020.
Po plném dni vzdělávání bude od 19 hodin navazovat Večer venkova,
který pořádá Národní síť Místních akčních skupin ČR ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov, ministerstvem zemědělství, Spolkem pro obnovu
venkova ČR, Svazem měst a obcí ČR a ministerstvem pro místní rozvoj.
Letošní ročník bude ve znamení oslav 20. výročí konání soutěže Vesnice
roku.

Jubilejní 10. ročník BIOSLAVNOSTÍ ukázal,
že i na dovolené lze vařit BIO
Kolem 3 500 návštěvníků prošlo 11. července branami desátého ročníku BIOSLAVNOSTÍ ve Starém Městě pod Sněžníkem.
Letošní hlavní motto festivalu znělo Na dovolenou s PRO-BIO.
„Návštěvníky chceme inspirovat, že i mimo domov se dá vařit ze zdravých
surovin snadno, rychle a velmi chutně,“ říká Barbora Hernychová ze společnosti PRO-BIO. Stánky biojarmarku nabídly sortiment PRO-BIO i výrobky dalších ekofarmářů a výrobců. Jako novinka byly představeny směsi
na pečení domácího chleba řady BIOLINIE - Chléb šestizrnný a Chléb žitnopšeničný. „Pečení vlastního chleba je populární. Hotové směsi jsou tipem, jak si
jednoduše chléb doma připravit,“ vysvětluje Hernychová.
Slavnostním přípitkem BIO sektu oslavili zaměstnanci i návštěvníci 10.
narozeniny festivalu. Představitelé firmy popřáli BIOSLAVNOSTEM ještě
mnoho dalších ročníků a poděkovali všem, kdo se na akci podílí a šíří dále
myšlenku BIO. „Velké poděkování patří našim zaměstnancům, bez nichž by se
akce nekonala. Společně se nám podařilo zvládnout náročnou situaci, kterou
způsobila před několika dny noční bouře. Kvůli výpadku elektrického proudu
a dalším omezením probíhaly finální přípravy v obtížných podmínkách,“ doplňuje Jana Lysáková, výkonná ředitelka společnosti PRO -BIO.
pokračování na straně 8
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Jubilejní 10. ročník BIOSLAVNOSTÍ ukázal,
že i na dovolené lze vařit BIO
pokračování ze strany 7

Herečka Kamila Špráchalová prozradila na pódiu nápady, jak „propašovat“ zdravé potraviny do klasických pokrmů, které připravuje své rodině.
Prohlédla si mlýn a sklady firmy.
Odpolední a noční hodiny patřily hudebnímu programu. Se skupinou
Hromosvod vystoupil folkový klasik Vladimír Merta a festival svým energickým výstupem završilo seskupení muzikantů SUPERGROUP.CZ.
V rámci odborného programu bylo možné navštívit formou exkurze provozy firem PRO-BIO mlýn, bezlepkový mlýn a balírnu. Dále také pastviny
pro chov ovcí a skotu a biojatka firmy MARWIN. Jedním z velkých lákadel je
pro širokou veřejnost bioobčerstvení, které je každoročně trochu jiné.
Letos návštěvníci mohli ochutnat masové speciality z BIO jehněčího a BIO
hovězího masa z místních ekofarem Agrisen a MARWIN, například hovězí
guláš, jehněčí steaky, klobásky či berana na grilu. Restaurace Rebio z Brna
připravovala vegetariánské a veganské pokrmy, včetně fresh nápojů,
ovocno-smetanové zmrzliny a výborných zákusků. Mezi dobrotami nechyběly nejoblíbenější pohankové palačinky.
Další ročník BIOSLAVNOSTÍ se koná v sobotu 9. července 2016.
Zdroj: PRO-BIO
probio.cz

ZEAS Březná má za sebou více než dvacetiletou zkušenost
s členstvím ve svazu
Štíty - Zemědělská akciová společnost ZEAS Březná a.s. vznikla v květnu roku 1993 skupinou oprávněných osob a vlastníků
zemědělské půdy, kterým tehdejší Státní statek Štíty vrátil
v restitucích zemědělský majetek. Od stejného roku je rovněž
členem ČMSZP. Farmářské listy přinášejí rozhovor s prvním
místopředsedou ČMSZP Ing. Miroslavem Buchtou, předsedou
představenstva akciové společnosti ZEAS Březná a Vladimírem
Světlíkem, ředitelem a místopředsedou představenstva akciové
společnosti ZEAS Březná.

Můžete nám popsat vznik akciové
společnosti ZEAS Březná?
Buchta: Akciová společnost vznikla
na základě spolupráce osob, které
vkládaly svůj nemovitý majetek
nebo finanční vklad. Spoluvlastníky
se stali jak majitelé restituovaného
zemědělského majetku, tak i zaměstnanci. Počáteční stav akcionářů v roce 1993 činil 26 osob,
za vložený majetek ve výši 10 tisíc
korun byla vydána jedna akcie.
Postupně se počet akcionářů ustálil na 320. Název společnosti je
odvozen od nedaleké řeky Březná.
Jakým způsobem jste se dostali
do zemědělské společnosti?
Buchta: Můj vztah k zemědělství se
počal rozvíjet již od 15 roků, kdy
jsem nastoupil na učební obor
traktorista a mechanizátor. Po roce
jsem přešel na střední zemědělskou školu a poté navázal hned
zemědělskou praxí. Ta však byla
navázána spíše na výzkum, přes-

něji Výzkumný ústav pro chov
skotu v Rapotíně. V praxi jsem
však poznal, že je potřeba také
dalšího vzdělání a nastoupil jsem
na Vysokou zemědělskou školu
v Praze Suchdol. Po jejím absolvování a po vojně jsem se vrátil zpět
do Rapotína, kde jsem nejdříve
působil ve funkci úsekového
zootechnika a později jsem
pracoval na ekonomickém úseku.
K akciové společnosti ZEAS Březná jsem se dostal jako předseda
dozorčí rady a teď jsem již 13. rokem předsedou představenstva.
Světlík: Mne k této praxi přivedla
střední zemědělská škola a státní
statek ve Štítech. Vyzkoušel jsem
si práci na různých střediscích,
jako je doprava a rostlinná výroba.
Po 13leté praxi mi byla nabídnuta
možnost se účastnit výběrového
řízení na ředitele akciové společnosti, kterou jsem přijal a uspěl.
Již čtyři roky působím jako ředitel
a současně také jako člen představenstva a jeho místopředseda.

Ředitel a místopředseda představenstva Vladimír Světlík vede již čtyři roky akciovou společnost ZEAS Březná.

Jaké jsou počátky spolupráce
se zemědělskými či jinými spolkovými organizace – agrární
komora, místní akční skupina,
svazy apod.?
Buchta: ZEAS je členem MAS
Horní Pomoraví, ČMSZP, OAK
Šumperk a Mléčného svazu, kde
jsme také významnějšími akcionáři.
V místní akční skupině jsme nebyli
zakládající členy o.p.s., ale aktivně

se účastníme jednání a náš zástupce je ve správní radě a také ve výběrové komisi. V současné době
spolupracujeme na tvorbě nové
strategie, která by měla být zaměřena také na podpory pro zemědělce z PRV 2014–2020.
pokračování na straně 9
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Jakubovice, Janoušov, Bukovice
a Crhov. Hospodaříme také v Čechách, protože naše hospodářství
přesahuje i do katastru Červená
Voda.
Vyznáte se v systému Společné
zemědělské politiky (SZP) a PRV?
Zpracováváte si dotace sami?
Využíváte poradenství Krajské
agentury pro zemědělství a venkov
(KAZV)?
Buchta: Problematika SZP a PRV
na programové období
2014–2020 je velice obsáhlá
a složitá. Osobně se orientuji
v základních parametrech nastavení a jednotlivých dotačních
programech.
Světlík: Jednotnou žádost jsme si
v tomto roce zpracovávali sami,
respektive na to máme vyčleněného zaměstnance.

Podle předsedy představenstva společnosti Miroslava Buchty (na snímku) jde čerstvé mléko stále na odbyt.

A spolupráce s ČMSZP?
Buchta: Dá se říci, že jsme zakládajícími členy, protože se svazem
spolupracujeme již od roku 1993,
kdy začal svaz aktivně pracovat.
Celou dobu byl zástupce ZEAS
Březná, konkrétně pan Josef Jurásek, v předsednictvu svazu.
Od roku 2013 jsem jeho nástupcem já, také jako člen úzkého
vedení a v současné době jako
1. místopředseda.
Kdy vás napadla myšlenka na kandidaturu na funkci ve svazu?
Buchta: Místopředsedou jsem se
stal vloni v lednu, když byl zvolen
předsedou svazu Ing. Kamil Surovík. Osloven jsem byl na sklonku
roku 2013. Jelikož mne práce
ve svazu a v předsednictvu zajímala, kandidaturu jsem přijal
a předsednictvo mne zvolilo
za jednoho ze 4 místopředsedů.
V roce 2014, kdy byla mimořádná
volba předsedy mne oslovil současný předseda Ing. František
Winter a nabídl mi post svého
zástupce, tedy 1. místopředsedy.
Můžete nás seznámit se základními informacemi o akciové společnosti? Kolik lidí zaměstnáváte,
jaký je váš obrat a jaká je hlavní
oblast hospodaření?
Světlík: ZEAS Březná má celkem
72 zaměstnanců a roční obrat činí
100 miliónů korun. Základem
hospodaření je živočišná výroba.
Naše stádo skotu čítá 1 600 kusů
dobytka, z toho 645 kusů dojných
krav, 105 kusů krav bez tržní pro-

dukce a dále mladý skot. Hlavní
činnost je výroba mléka, kdy denní
užitkovost představuje 21 litrů na
kus a roční 6 700 litrů. Již po dobu
3,5 let ročně dodáváme přes
4 milióny litrů mléka v kvalitě Q.
V rámci rostlinné výroby obhospodařujeme 1 980 hektarů zemědělské půdy, z toho 950 hektarů orné
půdy rozdělené na 430 hektarů
produkce obilniny, 180 hektarů
kukuřice a další. Veškerá produkce
je směřována na podporu
živočišné výroby.
Buchta: V roce 2013 byl zahájen
provoz vlastní bioplynové stanice
o výkonu 550 kW, kde zpracováváme asi 55 procent objemu hnoje,
15 procent kukuřice a zbytek
představuje zpracování travní
senáže. Stanici jsme postavili
bez dotací a je plně kryta úvěrem.
Celkové náklady na výstavbu se
pohybovaly kolem 60 miliónů
korun. Stanice primárně dodává
energii pro provoz střediska firmy
a přebytky dodává do veřejné sítě.
K realizaci produkce mléka provozujeme také mlékomat, který se
nachází v budově ředitelství společnosti na náměstí Míru ve městě
Štíty. Automat je v provozu téměř
pět let s denním prodejem kolem
85 litrů mléka. Hlavně o víkendech
zaznamenáváme zvýšený zájem
o mléko ze strany rekreantů
v místní oblasti. To nám nestačí ani
základní 120litrová nádrž a musí se
doplňovat. Mléko je každopádně
každý den čerstvé.
Světlík: Hospodaříme v Olomouckém kraji v okrese Šumperk, přesněji na katastrech obcí Štíty,
Heroltice, Březná, Písařov, Bušín,

Buchta: Snažíme se čerpat informace z ČMSZP a dalších nevládních zemědělských organizací
a také prostřednictvím portálu
MZe a SZIF. KAZV využíváme,
respektive máme velice dobrou
zkušenost s okresním pracovištěm
v Šumperku, které nám vychází
vstříc, konzultuje s námi a také se
účastníme jejich školení.
Víte, na co má farmář nárok
a jakým způsobem může své
hospodaření udržitelně provozovat? Využíváte aktivně dotace?
Buchta: Víme, co můžeme čerpat.
V minulosti jsme využívali jak
podpor PRV, tak i PGRLF na
podporu investic. S dotacemi jsme
začali již v roce 2004 prostřednictvím programu SAPARD
na rekonstrukci střediska živočišné
výroby Březná. Postupně jsme
pak využili dotací na modernizaci
a obnovu strojního vybavení,
rekonstrukci nebo výstavbu hnojiště, teletníku a odchovny mladého dobytka v Písařově.
Prostřednictvím MAS jsme také
využili dotace z programu
LEADER. Od PGRLF jsme aktivně
využili podpory úroků z úvěru
a program na nákup nestátní
zemědělské půdy.
Poradíte, jak vytvořit udržitelný
systém hospodaření v kombinaci
produkce, výroby a doplňkových
činností ve venkovském prostoru,
včetně spolupráce?
Buchta: Udržitelnost samotné
zemědělské výroby je složitá
hlavně z důvodu velkého kolísání
tržních cen zemědělských komodit.
Z toho důvodu je důležitá také
diverzifikace. Vzhledem k zaměření naší společnosti na živočišnou

Číslo 2 / ročník I. / srpen 2015

výrobu a chov skotu, vyvstal
i problém se skladováním chlévské
mrvy. Od roku 2009 jsme uvažovali o výstavbě bioplynové stanice,
kdy nám žádost o připojení kapacity do sítě ČEZ bohužel sedmkrát
zamítnul. Po osmé, v květnu 2012,
jsme obdrželi souhlas. Stavbu jsme
započali v květnu 2013 po vyřízení
všech povolení s výstavbou.
V prosinci 2013 již stanice stála a
zahájila zkušební provoz do května
2014. Vůči veřejnosti jsme uspořádali také den otevřených dveří,
kde jsme místním i přespolním
obyvatelům ukázali, jak tato stanice funguje a jakým způsobem
pomáhá při hospodaření.
Světlík: Přemýšlíme i o dalších
možných směrech a rozšiřování
činnosti s cílem zhodnocování
produkce v návaznosti na
bioplynovou stanici a využití
odpadního tepla a lepší realizaci
mléka. Vše se však bude odvíjet od
ekonomiky hospodaření.
Je vaše hospodaření teoreticky
udržitelné i bez dotací?
Buchta: Udržitelnost hospodaření
bez dotací je velice těžká otázka.
Pohledem ekonoma se dá říci,
že podnik typu ZEAS Březná,
který hospodaří 1:1 na orné půdě
a na trvalých travních porostech
(TTP) je jeho provoz, s rozumnými
výkupními cenami tržních plodin
a mléka, udržitelný i bez dotací.
Důležitá je dobrá cena mléka
a rozumné náklady. O tom nás
také přesvědčil rok 2014.
Světlík: V současných podmínkách
tržního hospodářství, kdy ceny
klesly o 2,50 korun na litr mléka,
je hospodaření v kladných číslech
bez dotací neudržitelné. Když tomu přičteme následky sucha a způsobené výpadky, ty ekonomiku
podniku s nízkou výkupní cenou
ještě zhoršují.
Buchta: Konkrétně se dá říci, že při
slušné ceně mléka 9 korun za litr
a nákladech na 8,50 korun na litr je
hospodaření rentabilní. Pokud však
současnost ukazuje základní výkupní cenu mléka 6,30 korun
na litr, je celá polemika bezpředmětná, ceny tržních plodin a mléka
totiž zemědělec ovlivnit nemůže.
Kdybych to vzal pohledem filozofa,
je dotační politika tak, jak je v současné době nastavena, bohužel
nesmyslná. Dotace jsou finanční
zdroje, které musí někdo zaplatit,
v tomto případě daňoví poplatníci.
Na straně druhé, zemědělci platí
státu daň z přidané hodnoty, daň
z příjmů a další daně a tím se stávají distributory finančních
prostředků.

pokračování na straně 10
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Zemědělec by měl mít za úkol vyrobit dostatečné množství kvalitních potravin a jako každý podnikatel s přiměřeným ziskem. Úkol
politiky státu zase je zabezpečit
obyvatelům dostatečné množství
kvalitních potravin za přijatelné
ceny. Osobně považuji za daleko
lepší systém, kdy se budou dotovat potraviny nulovou nebo zápornou hodnotou daně z přidané
hodnoty, která by měla přímý vliv
na cenu potravin pro spotřebitele,
než podporovat výrobu dotacemi
přes zemědělce, kdy jsou následně
maloobchodem ceny zkreslovány.
Příkladem je chování obchodních
řetězců, kdy na české výrobky
uplatňuji marže až 100 procent
a na výrobky zahraniční marže
daleko nižší.
V závěru tedy k této otázce se dá
konstatovat, že ve smíšeném typu
hospodaření, orná půda a TTP, lze
za rozumných výkupních cen hospodařit i bez dotací.
Dle mého názoru nelze však takto
hospodařit v zemědělských podnicích, kde 100 procent užívají
pouze TTP a celou výměrou spadají do LFA oblastí. Mimo funkce
předsedy představenstva ZEAS
Březná pracuji jako zaměstnanec
na postu ekonoma ve společnosti,
která celou výměrou spadá do LFA
oblastí a hospodaří jen na TTP.
Tímto můžu posoudit ekonomiku
hospodaření těchto dvou různých
podniků a udělat srovnání.

SAPARD, PRV 2007–2013,
LEADER a PGRLF.

Využili jste podpory diverzifikace
činností zemědělských podniků
za účelem získání nových zdrojů
příjmů?

Světlík: Pracovní den se odvíjí
od ročního období, vždy však
ráno navštívím veškeré provozy.
V zimě je první živočišná výroba,
stáje, bioplynová stanice
a konzultace se zaměstnanci.
Následuje rostlinná výroba a mechanizace, kde se řeší běžný
provoz. V letním období je to zase
obráceně, začínám rostlinnou
výrobou, organizací sklizně jako
je senáž, obiloviny, kukuřice
a následuje živočišná výroba,
na závěr bioplynová stanice.

Světlík: Diverzifikaci jako takovou
máme ve formě provozu bioplynové stanice a minimálně poskytujeme služby jako je doprava,
služby pro obce či pro jiné
zemědělce.
Snažíte se maximálně využít
dotační prostředky?
Jaké projekty jste realizovali?
Světlík: Jak jsme již uvedli, bioplynová stanice byla postavena bez
dotací, v té době ani žádné vlastně
nebyly.
V rámci zemědělské prvovýroby
jsme využívaly dotace z programu

Hospodaříte ekologicky?
Jaký má pro vás význam welfare
v praxi?
Buchta: ZEAS nehospodaří v ekologii a ani jsme o tom neuvazovali.
Ekologicky se však chováme.
Světlík: V rámci welfare jsme letos
využili nabídky MZe a podali
žádost o dotaci na welfare dojnic.
Realizace těchto opatření wellfare
dle nás však nijak nepodpoří naší
konkurenceschopnost. To, co nám
bylo programem nabídnuto, jsme
vlastně prováděli už několik let.
Některé programy, které byly
vyhlášeny v rámci welfare dojnic
jsme již naplňovali, jiné ne.
Buchta: Ve welfare tak, jak je nastaven pro další období, nespatřujeme zlepšení konkurenceschopnosti českého zemědělství.
Jednotlivé programy jsou administrativně hodně náročné a pro
zvířata to nemá extrémní přínos.
Světlík: Konkrétně jsme tedy využili podestýlku, likvidaci hmyzu
a evidenci zvířat. Ostatní nešlo
využít technicky bez větší rekonstrukce stáje.
Jak vypadá váš běžný den
na farmě?

Buchta: Můj pracovní den je
s ohledem na více pracovních
pozic a funkcí poněkud košatější
a bohužel je spíše zaměřen
na ekonomické záležitosti, než
na pobyt na farmě jako takový.
Mgr. Olga Špiková,
tajemnice
Českomoravský svaz zemědělských
podnikatelů
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