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Evropská komise
navrhuje strop
pro přímé platby
Určení maximální výše přímých plateb pro zemědělce se zřejmě po roce 2020 stane realitou.
Podle předběžných informací ke Sdělení Evropské komise k modernizaci a zjednodušení SZP
po roce 2020 by se povinné zastropování přímých plateb na plochu pohybovalo ve výši
60 tisíc až 100 tisíc eur.
Pevný strop pro financování by
měl zajistit spravedlivější rozdělování přímých plateb mezi všechny
zemědělské podniky v EU, ty by pak
mohly efektivněji a účinněji naplňovat svůj základní cíl, tedy sloužit jako
podpora příjmů zemědělců. Podle
Komise bude ale třeba brát
v úvahu i otázku dopadů takového
kroku na zaměstnanost. Větší pozornost a podpora by měla v budoucí SZP směřovat k malým farmám
(zejména prostřednictvím redistributivních plateb). Při výchozím předpokladu z analýz tzv. capping neboli

zastropování na 100 tisíc euro (738
ha) by se takový krok v České republice dotkl celkem 1395 podniků,
které zaměstnávají přes 56 % zaměstnanců v zemědělské výrobě.
Při stropu 60 tisíc euro (443 ha)už
by se jednalo celkem o 2086 podniků, které zaměstnávají 65 % zaměstnanců. Na stole je několik variant. Přesun nevyužitých finančních prostředků, u nichž je pravděpodobné, že by byly směřovány mimo rozpočet určený pro Českou
republiku, je další zásadní argument
pro nezavedení cappingu. Postoj ČR

se nemění a podporuje variantu nepovinného zastropování, jak tomu
bylo doposud.
Výše plateb na hektar by ale mohla být podle Komise upravena tak,
aby se snížily rozdíly mezi novými
a starými členskými státy EU.
Přestože i nadále platí velký rozdíl
mezi náklady na pracovní sílu a pronájem zemědělské půdy mezi východními a západními státy EU,
výše přímých plateb na hektar by
měla reflektovat fakt, že zemědělci
napříč členskými státy čelí stejným
problémům (počasí, nákazy, výkyvy
cen).
Zásadní změnou by v SZP po roce
2020 mohla projít greeningová
opatření. Komise zvažuje možnost
posílit roli členských států (posílení
subsidiarity) – v současné SZP komise stanovuje pravidla, která musí
zemědělci plnit, aby měli nárok na
výplatu podpor. Komise v případě
neplnění může zemědělce postihovat. V SZP po roce 2020 by to ale
mohly být členské státy, které budou navrhovat vlastní cíle pro ozelenění a přizpůsobovat je více specifickým podmínkám v daném státě,
a to prostřednictvím souboru povinných i dobrovolných opatření
v rámci I. i II. pilíře SZP. Všechny
aktivity členských států v tomto
směru budou schvalovány Komisí
v rámci společného pracovního
rámce, který bude součástí SZP.
Komise plánuje podpořit i generační obměnu v zemědělském sektoru. Podle Komise by měly členské
státy v nakládání se zemědělskou
půdou využít možností regulací,
zdanění, dědických práv či územního plánování s cílem zjednodušit
mladým a novým zemědělcům přís-
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tup k půdě. Členské státy by dále
měly podporovat rozvoj znalostí,
schopností, inovací a podporovat
investice do sektoru zemědělství.
Stran přístupu k financím pro mladé
zemědělce by mohl být nastaven
systém podpory na úrovni EU pro
první finanční podpory – zjednodušené top-up platby pro nové zemědělce, anebo posílení nebo prodloužení současných jednorázových plateb.
Změnami by měly projít i systémy
soukromého pojištění, jejichž využívání by Komise mohla více podpořit a které by podle Komise měly
pomoci zemědělcům chránit je samotné před nenadálými ztrátami
spojenými s poklesem produkce
způsobený přírodními katastrofami či nepříznivým počasím. Jednou z možností by také mohlo být
pojišťování podílových fondů nebo
motivace zemědělců k preventivním úsporám. Komise dále plánuje
zahájit činnost stálé EU platformy
pro řízení rizik v krátkodobém hledisku, platforma by měla sloužit
k výměně informací i doporučení
mezi zemědělci, politiky a dalšími
aktéry.
Závěrečnou podobu Sdělení EK
k modernizaci a zjednodušení SZP
po roce 2020 by Komise měla zveřejnit 29. listopadu, posouzení dopadů by pak mělo být zveřejněno na
jaře 2018. Legislativní návrhy pro
SZP by měly být předloženy předběžně v červnu 2018, zhruba měsíc
po předložení legislativních návrhů
k víceletému finančnímu rámci, které je plánováno na květen 2018.
K předložení legislativních návrhů
pro SZP by ale podle některých
zdrojů mohlo dojít se zpožděním
(až ve 2. polovině roku 2018).
zdroj: agrieu.cz a cmszp.cz
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Novinky z pracovní skupiny
Dne 30. října se v rámci poslední
pracovní skupiny rozběhla debata,
při níž se řešil návrh zařazení nové
skupiny zvířat, konkrétně prasat, do
ANC oblastí (dříve LFA). Zástupci
ČMSZP prezentovali svůj názor.
ČMSZP se nedomnívá, že zařazení
prasat do této skupiny je žádoucí.
„V ANC oblastech nenacházíme
smysl pro podporu chovu prasat
v uzavřených prasečácích, polemizovat by se mohlo o pasoucích se
prasatech. Pokud by k tomu došlo,
bylo by možné přiřadit do těchto
oblastí jakékoliv zvíře, ať již výkrmová kuřata nebo včely. Koncept,
který byl nastolen, by pak pozbýval
smyslu. A návrhy koeficientů výše

VDJ pro prasata byly výsměchem
chovatelům skotu,“ vyjádřil se předseda dozorčí rady ČMSZP Lubomír
Burkoň.
Podle nejaktuálnějších informací
je výsledek uspokojivý. Nastavení
plateb bylo v ANC schváleno takto
– započítávanými zvířaty jsou skot,
ovce, kozy a koně. ČMSZP hodnotí
kladně, že přispěl k tomuto kroku.

Ponecháme si podmínku aktivního zemědělce?
Z Evropské komise a jejich nařízení vyplývá, že podmínka aktivního
zemědělce by měla být v budoucnu
na dobrovolné bázi. Tedy členský

stát sám by měl rozhodnout, zda
statut aktivního zemědělce ponechá. "Při hledání alternativ, jakým
způsobem zajistit ekonomickou stabilitu zemědělce je třeba využít jakýkoliv potenciál, což v některých
případech (skiareál, dětská a sportovní hřiště) nebylo možné. Vzhledem k vývoji a názorům EK k budoucímu pohledu na zemědělskou politiku, tedy soběstačnost zemědělců,
by bylo vhodné, aby zemědělci, kteří budou úspěšní v rámci diverzifikace nebyli za svůj úspěch trestáni.
Proto jsme pro zrušení podmínky
aktivního zemědělce," uvedla k problematice ředitelka ČMSZP Karolína Menclová.

Stav projednávání s EK
– redefinice LFA
Redefinice se skládá ze dvou kroků. Tím prvním je vymezení přírodně znevýhodněných území. Druhý
krok má za úkol vyřadit takové oblasti, které své přírodní znevýhodnění překonaly. Toto nové vymezení je pro všechny členské státy EU
povinné nejpozději od roku 2018.
podrobnosti na cmszp.cz

Krátké zprávy z Bruselu
Evropské instituce dosáhly dohody stran zemědělské části nařízení Omnibus
Estonské předsednictvo a Evropský parlament dosáhly v rámci trialogových jednání předběžné dohody týkající se zemědělské části
nařízení Omnibus.
Dne 16. října 2017 Zvláštní výbor
pro zemědělství schválil dosaženou
dohodu i přes částečné výhrady
Belgie a Holandska. Česká republika
neměla výhrady ke konečné podobě kompromisního textu a podpořila jej. Dohodnutá pravidla zjednoduší SZP prostřednictvím několika
technických zlepšení ve čtyřech legislativních aktech: přímé platby,
rozvoj venkova, společná organizace trhů a horizontální nařízení.
V oblasti přímých plateb bylo dosaženo dohody v souvislosti s definicemi trvalých travních porostů
aktivního zemědělce. Rozlišování
mezi aktivními a neaktivními
zemědělci se nově stává dobrovolným nástrojem umožňujícím členským státům ukončit uplatňování
definice. Členské státy budou moci
každoročně přezkoumávat svá rozhodnutí o výši přímých plateb.
Platby mladým zemědělcům budou
poskytovány po dobu pěti let ode
dne podání žádosti, pokud byla podána do pěti let od zřízení země-

dělského podniku. Členské státy
mohou kromě toho zvýšit platby
pro mladé zemědělce v I. pilíři v rámci stávajících stropů až na 50 %.
U dobrovolné podpory vázané na
produkci budou moci členské státy
svá rozhodnutí každoročně přezkoumat a revidovat, stropy zůstávají stejné.
Co se týče společné organizace
trhů, plánuje se dobrovolné kolektivní sjednávání kontraktů. Některé
výsady producentů (např. plánování
výroby, optimalizace výrobních nákladů aj.), existující již např. v odvětví mléka a hovězího masa, budou
rozšířeny na všechna odvětví s cílem zlepšit postavení zemědělců
v dodavatelském řetězci. S ohledem
na toto rozšíření došlo k doplnění
článku o záruky v organizacích producentů tak, aby nebyla narušena
hospodářská soutěž.
Dále bylo odsouhlaseno několik
změn v pravidlech rozvoje venkova, jimiž se musí řídit finanční nástroje s cílem podpořit jejich využívání a harmonizovat je s dalšími
strukturálními a investičními fondy
EU. Nástroj ke stabilizaci příjmu bude i nadále aktivován v případě poklesu příjmu zemědělce o více než
30 % jeho průměrného ročního pří-

jmu. Podpora poskytovaná v souvislosti s pojistnými smlouvami, které kryjí mimo jiné i ztráty způsobené
nepříznivými klimatickými jevy, bude dostupná v případě, když bude
zničeno více než 20 % průměrné
roční produkce zemědělce.
Současná pravidla horizontálního
nařízení pro rezervu pro případ krize zůstávají beze změny. Měla by
být detailně řešena až samotnou
reformou SZP. Komise se však ve
svém prohlášení zavázala, že v rámci příprav příštího víceletého finan-

čního rámce přezkoumá uplatňování této rezervy s cílem umožnit
účinnou a včasnou intervenci v dobách krize na trzích. Pravidlo 50/50,
tj. sdílení ztráty z nenávratných neoprávněných plateb, bylo ponecháno.
Nařízení Omnibus by mělo být
formálně schvalováno jako balíček.
Pokud by však zpoždění u finanční
části bylo příliš velké a ohrožovalo
by implementaci zemědělské části
od 1. ledna 2018, bude předsednictvo hledat jiné řešení.

změna programu vyhrazena
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Krátké zprávy z Bruselu
Evropská komise zveřejnila možnosti
omezení skupování půdy zahraničními
investory
Evropská komise 12. října 2017
zveřejnila soubor nástrojů a možností, jak mohou členské státy
v souladu s evropským právem legálně omezit skupování zemědělské půdy zahraničními investory.
Mezi státy, které již kroky k omezení skupování vlastní zemědělské
půdy realizovaly, patří Polsko, Belgie, Maďarsko, Lotyšsko, Litva a Slovensko. Podle doporučení Komise
mohou státy omezit rozlohu po-

zemků, které mohou být skupovány, mohou zavést předkupní právo
na půdu pro určitou skupinu zájemců nebo využít státní intervence. Více informací o opatřeních, jejichž cílem je napomoci chránit
evropskou zemědělskou půdu před
hrozbami nadměrných cenových
spekulací a koncentrace vlastnictví,
naleznete na stránkách Evropské
komise ec.europa.eu.

Situace na trhu s mlékem, vepřovým i hovězím masem se po krizi stabilizovala.
Problémy hrozí především u obilí, ovoce, zeleniny a vína
Systém kontrol v ČR je na vysoké
úrovni. Ministr Jurečka spotřebitelům i potravinářským firmám doporučuje, aby nakupovali vejce pouze
z českých chovů. U českých potravin lze navíc jednoznačně dokumentovat celou jejich cestu od zemědělce až na pulty obchodů.
Ministři v Lucemburku jednali také o příspěvku zemědělství k naplňování cílů udržitelného rozvoje,
společné deklaraci zemí Viserádské
čtyřky a baltských států k perspektivám Společné zemědělké politiky
po roce 2020 či stavu čerpání peněz
z Evropského námořního a rybářského fondu.
„Díky mimořádné pomoci, kterou
jsme zemědělcům v uplynulém období poskytli, se mírně zvýšily stavy
skotu. Produkce mléka v České re-

Ministři zemědělství řešili 9. října
v Lucemburku mimo jiné i vysoké
stavy intervenčních zásob sušeného odstředěného mléka. Přebytek
těchto zásob a klesající ceny cukru
představují podle ministra zemědělství ČR Mariana Jurečky dvě oblasti, kterými se Evropská komise
musí zabývat prioritně. Komise včera ministry rovněž informovala o výsledcích ministerské konference
opatřením v návaznosti na rozsáhlé
nálezy fipronilu ve vejcích.
„Ochrana spotřebitele a jeho zdraví je pro nás zásadní. K podobným
pochybením nesmí docházet. Je důležité, aby si kontrolní orgány všech
členských zemí rychle vyměňovaly
informace a kontaminované zboží
se vůbec nedostalo na pulty obchodů,“ uvedl Jurečka.

publice se zvýšila o 40 tisíc tun,
naopak třeba v Německu, Belgii či
Nizozemsku se snížila. I přes krizi
výkupních cen se podařilo v loňském roce zabránit i větším poklesům stavů prasat, letos dokonce
mírně rostou stavy prasnic. Za důležité ale považuji nadále sledovat
situaci především na trhu s cukrem,
kde téměř po padesáti letech skončily produkční kvóty,“ řekl ministr
Jurečka.
Zdroj: eagri.cz

Dvanáct návrhů Výboru pro životní prostředí — veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin zveřejnil výzvu směrovanou k Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušnému výboru, aby začlenil následující body v jejím návrhu usnesení:
1. podpora pěstování bílkovinných plodin je silným nástrojem
v odvětví mléka a mléčných výrobků; přechod k udržitelnějším zemědělsko-potravinářským systémům,
podpora přechodu od intenzivního
vstupu monokultury plodin na diverzifikované agroekologické systémy;
2. bílkovinné plodiny zahrnují
nejen sójové boby, ale i krmné luštěniny, které lze pěstovat v rozmanitém spektru agroklimatických
a půdních podmínek v celé Evropě;
3. bílkovinné plodiny mají širokou škálu přínosů pro životní prostředí, například schopnost k fixaci
dusíku z atmosféry s využitím menšího množství hnojiv na bázi fosilních paliv, zlepšení vlastností půdy,

snížení pravděpodobnosti výskytu
chorob a ochranu biologické rozmanitosti;
4. EU se spoléhá na masivní
dovozy krmných surovin bohatých
na bílkoviny, z větší části geneticky
modifikované sóji, které mohou
v zemích původu vyvolat vážné problémy s životním prostředím;
5. podporuje geneticky nemodifikovanou produkci sóji a další pěstování bílkovinných plodin v Evropě;
6. připomíná, že SZP má rozhodující vliv na rozhodnutí zemědělců
ohledně pěstování bílkovinných
plodin a potenciál SZP by měl být
proto v tomto směru plně využit;

7. po několika letech zkušeností
by se měly všechny zainteresované
strany poučit ze zkušeností se zákazem používání pesticidů v ekologicky zaměřených oblastech;
8. vedlejší produkty produkce
potravin, biopaliva a některé zpracované produkty živočišných bílkovin představují důležité alternativní zdroje proteinů pro krmiva;
9. luštěniny jsou důležitým
zdrojem rostlinných bílkovin, a proto hrají důležitou roli při zajišťování
udržitelné a zdravé lidské stravy;
10. zdůrazňuje potřebu značných investic do výzkumu k řešení
naléhavých agronomických otázek,
které omezují pěstování bílkovinných plodin;

11. podporuje zavedení transparentních systémů označování výrobků založených na certifikovaných standardech produkce;
12. konstatuje důležitost šíření
znalostí a výměnu zkušeností.

www.cmszp.cz

FARMÁŘSKÉ LISTY

strana 4

Číslo 4 / ročník III. / říjen 2017

Když jdete do farmaření naplno,
není to tak složité
Malá farma, která začínala před šesti lety, se stále
rozvíjí. Na počátku zde běhaly dvě kozy, nyní jich je 32
a zdejší farmáři chtějí chov rozšiřovat. Majitelka říká,
že tuto práci člověk musí dělat s velkou láskou.
I přesto, že se snaží počítat s tím, že do budoucna
dotace budou ubývat, stále doufá, že ji český stát
nenechá úplně bez pomoci.
Můžete představit vaši farmu?
Jak vznikla a jaká je její historie?

Jaké je vaše podnikání
v současnosti?

Mám farmu s kozami, kterou jsem
začala provozovat před šesti lety,
hlavně pro svou zábavu.
Potřebovala jsem trošku uniknout
od lidí. Práce se zvířaty mě vždy
bavila. Dodnes v ní vidím smysl mého života. Na úplném začátku jsem
si pořídila dvě kozy, které jsem měla na zahradě, kde jsem pro ně připravila zázemí. Práce mě opravdu
bavila, a tak jsme se s manželem
rozhodli, že se do toho pustíme,
jak se říká, po hlavě. Před dvěma
lety jsme naše stádo rozšířili a začali
jsme nejen s prodejem mléka
ze dvora, ale i s výrobou sýrů.

Dnes máme 32 kozy. Jelikož se
nám již nevešly na zahradu, tak
jsme si kousek od domu pronajali
louky, kde mají výběh o rozloze 3,5
hektaru. K němu náleží i kryté
zázemí. Pro ně je to, troufám si říci,
jako ráj poté naší malinkaté
zahradě.
Jak jsem se již zmínila, máme 32
kusů — přes léto dojíme asi 50 litrů
mléka denně a přes zimu mezi
15 až 20 litry, což pokryje prodej
mléka, ale na sýry pak již nezbývá.
Zákazníků bychom mohli mít i více,
ale zatím nejsme schopni více zajistit. Rozumím však větším farmám,
které potřebují mít dostatečný
odbyt.

Byl problém získat licenci pro vaše
podnikání?
Docela mě překvapilo, jak jednoduché to bylo. Možná i z toho důvodu, že to byl můj dávný sen a šla
jsem do toho naplno. Tuto práci
musí mít člověk rád a dělat ji s plným nasazením. A když už člověk
dojde k závěru, že to dělat chce
a jde si za svým, pak začátky nejsou
tak obtížné, jak se může zdát lidem
zvenčí.

Využíváte některé z dostupných
dotací?
Ano, využíváme dotace na kozy
a také dotace na pozemky. S jejich
výší jsem spokojená. Momentálně
nám pomáhají pokrýt alespoň část
nákladů. Určitě však nepokryjí vše,
co bychom potřebovali. Na druhou
stranu si nemohu stěžovat. Nejsou
to zase tak malé částky.

Foto: Jana Kollner

Bylo by vaše podnikání udržitelné
i bez dotací?

kontrole. V tomto ohledu jsme
nikdy neměli žádný problém.

Vzhledem k tomu, že jsme opravdu
malí podnikatelé a zatím si vystačíme se stádem, které máme, pak si
troufám říci, že bychom to zvládli
i bez dotací. Ale na druhou stranu
jsme vždy dané dotace maximálně
využili. Možná, až ta chvíle přijde,
tak to opravdu nepůjde.

V rámci svého podnikání
finalizujete svou výrobu? Využíváte
nějaká odbytová družstva nebo
spolupracujete s jinými subjekty?

Jaké máte zkušenosti s fungováním kontrolních orgánů?
Já si zatím nemohu stěžovat
na žádné kontroly. Všechny, které
k nám chodí, jsou milé a nemám
pocit, že by za každou cenu chtěly
najít nějakou chybu. Možná máme
pouze štěstí na lidi, ale zatím jsme
neplatili žádnou pokutu. Je také
jistě rozdíl mezi velkými farmami
a námi. Přece jenom daleko jednodušeji ohlídáme všechna nařízení,
která se nás týkají. Musím říci, že
jsem zprvu hodně bojovala se
známkami, které kozy musí mít,
jelikož si myslím, že to pro ně není
nejvhodnější. Ale už i na ně jsme si
zvykli. Také jednou ročně musíme
odevzdávat vzorky sýrů k jejich

Zatím spoléháme výhradně na sebe. Výroba u nás není tak veliká,
abychom mohli nabídnout prodej
našich výrobků. Zatím jsme s manželem rádi, jak to funguje. Pokud se
nám do budoucna podaří zvýšit
počet koz, a tak i produkci mléka
a výrobu sýrů, možná o tom budeme uvažovat. Ale momentálně to
není na programu dne.
Jaký je váš pohled na společnou
zemědělskou politiku po roce 2020?
Příliš se neobávám, že by nás to
mohlo totálně zničit. Je pravda,
že dotace, které zřejmě přestanou
fungovat, nám budou chybět,
ale věřím, že se i s tímto problémem popereme. Doufám však,
že se na nás, na malé živnostníky,
nezapomene a stát k tomuto faktu
nějak přihlédne. Ale my to bohužel
neovlivníme.

Foto: Jana Kollner
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Více než legislativa trápí zemědělce voda
O ekologickém zemědělství, jeho přínosech nejen
ekonomických, ale i sociálních v regionu šumavských
hor se vedla rozprava s Janem Debnánem. Společnost,
v jejímž čele stojí, pomáhá farmám, zemědělcům
i zpracovatelům, kteří se již rozhodli nebo se teprve
chystají vydat cestou ekologického hospodaření.
„Zde obyvatelé již řadu let neviděli práškovací letadlo.
Což jim může být alespoň částečně odměnou,“ říká.
Můžete přiblížit vznik firmy,
ve které pracujete?

našich klientů nemá z pohledu
ekologie žádné problémy.

Firma, ve které působím od roku
2009, byla založena na popud farmářů a ministerstva zemědělství,
a to již roku 1999. Její prioritní
agendou bylo a stále je výkon
inspekcí a na to navazující certifikace zemědělských produktů BIO
včetně zemědělských potravin BIO.
Dále se zabýváme prezentací
a osvětou BIO zemědělství.

Je možné najít společnou cestu,
aby se kontroly sjednotily,
a tak usnadnit práci farmám
a zemědělcům?

Jaký je váš názor na četnost
inspekcí na farmách? Je to momentálně jedna z velkých otázek
v EU.
Pan Hogen (pozn. red.: Phil Hogen,
evropský komisař pro zemědělství
a rozvoj venkova v Evropské komisi)
v EU vede velkou diskuzi, jak vést
inspekce. Řeší se otázka jejich
četností. Názor v radě zemí EU
je takový, že by se měly alespoň
částečně omezit, ale jedná se zatím
pouze o rozpravy. My ze zákona
respektujeme ministerstvo zemědělství, které říká, že právě ekologické zemědělství musí být kontrolováno každoročně. Na farmách
jsou prováděny namátkové
kontroly a dále pak státní dozorové
kontroly – ÚKZUS, SZPI a SVS.
I naše firma má v tomto ohledu
svá pravidla a kdo se jimi nechce
řídit, musí se s námi rozloučit.
Můžeme s radostí říci, že až 90 %

To je bohužel dost nereálné, jelikož
u nás všechny organizace fungují
zcela samostatně. Nejsou nijak
propojitelné. My na jednotlivých
farmách konzultujeme dané problémy a pomáháme s přípravou podkladů. Od roku 2007 máme také
otevřené dva nové programy.
Jeden napomáhá s výběrem krmiv
do ekologického zemědělství a druhý program se soustředí na stravovací provozy jak zčásti BIO,
tak plně BIO.

Od roku 2008 se evropská a ani
česká legislativa nijak výrazně
nezměnila. Ti, kteří dnes v tomto
oboru působí, nemají výrazné
problémy. Co se častěji upravuje,
jsou dovozy ze třetích zemí. Větší
přelom v této problematice
očekáváme kolem roku 2020.
Nejvíce pak zřejmě zemědělce trápí
průběh počasí. Ti, kteří žijí v souladu s přírodou, vědí, že se neustále
mění. Například podzemní voda
chybí, což vidí již několik let. Zemědělci se stále na tento problém
snaží upozornit, avšak stát se touto
problematikou zabývá zhruba poslední dva roky.

Je vaše firma členem některé
neziskové organizace?

Kde se nachází nejvíce ekologických
farem?

Nejsme členem žádné z neziskových organizací. I přesto, že jsme již
dostali nabídky, zatím jsme na žádnou nepřistoupili.

Ekologické zemědělství je více
spjaté s horskými a podhorskými
oblastmi. Hodně ekologických
farem se nachází na Šumavě. Je zde
zastoupeno 95 % ekologického
zemědělství.

Jaké máte slovo při připomínkování
některých zákonů?
Státu nic nepřipomínkujeme, ani
dalším subjektům.

Je možné udržet finanční stabilitu
ekologického zemědělství i bez
dotačních příspěvků?

Co byste řekl, že trápí momentálně
nejvíce ekologické zemědělce
v České republice?

Ekologické zemědělství je finančně
náročné, a tak je těžké na tuto

Seznam použitých zkratek a pojmů
ANC (Areas with Natural Constraints) – redefinice méně příznivých oblastí (dříve LFA)
EK – Evropská komise
Greening – ozelenění
PRV – Program rozvoje venkova
SVS – Státní veterinární správa
SZP – společná zemědělská politika
SZPI – Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Kontroluje, v rámci stanovených
kompetencí, zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky. Nově od roku 2015
přibyla do kompetencí také kontrola reklamy a kontrola pokrmů v zařízeních společného
stravování. Tyto kompetence se vztahují na výrobu, uchování, přepravu i prodej (včetně
dovozu).

ÚKZUS – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Provádí správní řízení a vykonává
jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin,
trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti
přípravků na ochranu rostlin.

otázku odpovědět. Já osobně se
však domnívám, že bez něj to
fungovat nebude.
Myslíte si, že by mohla být
diverzifikace pro zemědělce
správným směrem? Je řešením
přímý prodej konečným
zákazníkům?
Dnes farmáři vyrábí takové množství, které jsou schopni ze dvorku
prodat. Větší množství se jim již
nevyplácí. Stále to však bez těch
zmiňovaných dotací nelze.
Co je vaším doporučením, jakým
způsobem zlepšit život zemědělcům,
kteří se zabývají BIO výrobou?
Už nyní víme, že přísun peněz z dotací se po roce 2020 bude snižovat,
a tak se snažíme připravit zemědělce na to, aby uměli nejen své výrobky vypěstovat, vychovat,
ale i prodat.
Ministerstvo pomáhá například
spuštěním programu v rámci
propagace zemědělských BIO
výrobků, to by mělo také značně
pomoci.
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