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Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
Evropská komise v únoru letošního roku zahájila veřejnou konzultaci o budoucnosti společné
zemědělské politiky — modernizace a zjednodušení společné
zemědělské politiky (SZP), jedné
z dlouholetých politik Evropské
unie, která umožní lépe reagovat
na dnešní sociální, politické,
environmentální a hospodářské
výzvy.
Ministerstvo zemědělství v této
souvislosti oslovilo nevládní
organizace, výzkumné instituce,
školy a další subjekty s informací
o přípravě SZP na národní úrovni
a vybídlo k aktivní účasti ve veřejné diskuzi, aby se již v samotném
zárodku diskuzí zvýšily naše šance
prosadit zájmy českého zemědělského a potravinářského sektoru
do samotných návrhů právních
předpisů EU.
Náš svaz využil možnost se zapojit a v tomto čísle Farmářských
listů vám přestavujeme „Základní
přístupy ČMSZP k SZP 2020+“,
které jsme zaslali jako naše stanovisko na ministerstvo zemědělství. Současně také využil možnosti prezentovat svá stanoviska
v tematických pracovních skupinách ministerstva zemědělství
k oblastem „Společné organizace
trhu a komodity“, „Přímé platby“
a „Programu rozvoje venkova“.
O možnostech zapojení se do
připomínkování vás budeme
průběžně informovat na našich
stránkách www.cmszp.cz
František Winter, předseda ČMSZP

Základní přístupy ČMSZP
k SZP 2020+
Základní prioritou ČMSZP při nastavení nové SZP je poskytnout odpovídající
podpory pro řádně hospodařící zemědělce bez rozdílu výrobních oblastí.
Pro období 2020+ v oblasti zemědělství vidí pět hlavních priorit.

1. Udržení krajiny a životního prostředí, včetně snížení dopadů zemědělské výroby na jeho stav.
2. Udržení a zlepšení stavu zemědělské půdy, a to mj. zajištěním dostatku organické hmoty do půdy,
což může ve větším rozsahu poskytnout pouze živočišná výroba.
3. Zajištění kvalitních povrchových i podzemních zdrojů pitné vody.
4. Zlepšení životních podmínek
obyvatel venkova.
5. Zajištění kvalitních potravin pro
obyvatele ČR i na export.
I pro SZP 2020+ budeme trvat na
našich argumentech, které sice
tvůrci zemědělské politiky nepřijali,
ale jejichž pravdivost se v průběhu
času potvrdila. Shrnujeme je v následujících třech bodech.
1. Opakovaně jsme upozorňovali
na příliš vysokou sazbu na plochu
(náš návrh na SAPS včetně tzv. ozelenění byly maximálně 4000 Kč/ha).
Naším argumentem bylo, že vysoká
platba na plochu povede pouze ke
zvýšení pachtovného, tedy že peníze určené pro zemědělce pak přes
jejich účty odtečou mimo rámec zemědělské prvovýroby. Vývoj situace dal bohužel tomuto našemu tvrzení za pravdu, navíc došlo k vysokému nárůstu cen půdy.
2. Upozorňovali jsme, že při nastavení podpory na ornou půdu v LFA

není stanovena žádná podmínka
pro její získání. Právě způsob hospodaření na orné půdě při absenci
živočišné výroby, která je hlavním
zdrojem organické hmoty do půdy, je dnes předmětem velkých
a oprávněných diskuzí. Hospodaření se stalo byznysem, což má za
důsledek zhoršení kvality půdy, vede k její degradaci, zvyšování eroze
a k poškozování životního prostředí.
Pro maximalizaci výnosů je pak organická hmota nahrazována průmyslovými hnojivy a chemickými prostředky.
3. Požadovali jsme převod 15 %
finančních prostředků z I. do II. pilíře
a navrhovali využít tyto peníze cíleně na dofinancování obálky pro
LFA oblasti a dále i na podporu
obálky investice. K posílení obálky
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LFA nás vedly naše výpočty a prognózy. Nově se do LFA H a S měla
započítávat veškerá zemědělská
půda, nikoli pouze TTP. Tím došlo
k nárůstu počtu celkových hektarů.
Na druhou stranu však navrhovaná
obálka pro LFA oblasti nebyla finančně posílena. Upozorňovali
jsme na minimálně 20% ponížení sazeb na hektar oproti minulému období. Bohužel jsme při této argumentaci nenašli podporu u zástupců
Agrární komory – jejich prioritou ve
II. pilíři byly hlavně investice, a to
bez ohledu na důchodovou situaci
v oblastech LFA.
pokračování na straně 5
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ELO pomáhá v Bruselu
Členem Evropského svazu vlastníků půd ELO (European
Landowners Organisation) je od začátku roku 2016
také Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů.
Cílem organizace ELO je podpora udržitelného
a prosperujícího venkova, přičemž klade čím dál větší
důraz na související environmentální a zemědělské
aspekty rozvoje venkova.
ELO představuje standardní zájmovou skupinu se sekretariátem
v Bruselu. Zabývá se komunikací
mezi svými členy a nejrůznějšími
evropskými institucemi. Organizuje
řadu akcí především ve spolupráci s
Evropským parlamentem, ale řadu
dalších samostatně. Diskutuje tak
s dalšími obdobnými organizacemi
doporučení pro evropské i národní politiky. Vzhledem ke struktuře
svých členů, kterými jsou přede-

vším velcí vlastníci půdy, má unikátní postavení mezi zájmovými
uskupeními v Bruselu. Její pozice je
velmi respektována.
Generálním sekretářem ELO je
v současnosti Thierry de l΄Escaille,
´
prezidentem Pierre-Olivier Drege.
Detailní informace o aktivitách
ELO, historii organizace, jejích akcích a o členech spolu se seznamem
užitečných kontaktů jsou k dispozi-

ci na přehledných webových stránkách v angličtině
Europeanlandowners.org.
Organizace má rovněž svůj profil na
Facebooku a na Twitteru.
Členství ČMSZP v ELO umožnila
mimo jiné finanční podpora z ministerstva zemědělství, konkrétně
dotační titul 10.D Podpora evropské integrace nevládních organizací. Svaz na svých webových

stránkách zveřejňuje informace
o tom, co je v Bruselu projednáváno. Dalším zdrojem informací bude
pro vás toto periodikum.

www.europeanlandowners.org

Krátké zprávy z Bruselu
Zákaz pesticidů prošel
Návrh komise o zákazu používání
pesticidů na tzv. produktivních plochách využívaných v ekologickém
zájmu (EFA) Evropský parlament
schválil. Přestože výbor Evropského parlamentu pro zemědělství
a rozvoj venkova hlasoval proti, poslanci tento návrh přijali na plenárním zasedání 14. června. Podpořilo
ho 363 europoslanci, proti hlasovalo 267 a 43 se zdrželi.

Nové uspořádání
přinese méně peněz
Takzvaný „reflection paper“ k novému uspořádání rozpočtu EU, který je podkladem pro další diskuzi
mezi evropskými institucemi a členskými státy, zveřejnila 28. června
evropská komise. Dokument sumarizuje především nové výzvy, kterým EU musí čelit (uprchlíci, bezpečnost, terorismus apod.) a zároveň reflektuje brexit s očekávaným
negativním dopadem na rozpočet
EU ve výši zhruba 10 až 12 miliard
euro. Tvoří ho sice jen asi 1 % příjmů
(respektive 2 % veřejných výdajů),
nicméně pro řadu společných poli-

tik je klíčovým nástrojem (například
společná zemědělská politika čerpá
zhruba 38 % rozpočtu EU).
Reflexní dokument předkládá pět
základních scénářů pro další vývoj.
S ohledem na sektor zemědělství
prakticky všechny počítají se snížením prostředků na tuto oblast.
Přestože se počítá s pokračováním
základních cílů politiky pro zajištění
ekonomické udržitelnosti zemědělství (především formou přímých
plateb), v návaznosti na poslední
reformu bude dále třeba dalšího
zacílení podpory. To se týká především rostoucích požadavků na
ochranu životního prostředí a klimatických změn a vyššího podílu
regionálně orientovaných opatření.
Ve vztahu k reformě zemědělské
politiky dokument zvažuje několik
možností, včetně vyššího zacílení
přímých plateb efektivněji směrem
k zajištění příjmů zemědělců v EU.
A to zejména v marginálních oblastech a pro nejchudší podniky – to by
znamenalo omezení příjmu velkým
zemědělcům. Další možností je zavedení míry národního spolufinancování přímých plateb za účelem
udržení současné úrovně finanční
podpory. Více informací lze najít
v tomto dokumentu:
https://ec.europa.eu/commission/sites/
beta-political/files/reflection-paper-eufinances_en.pdf.

Podpora mladých
zemědělců není
efektivní
Špatné nastavení podpory určené
mladým zemědělcům v rámci SZP,
které neodráží obecné cíle generační obměny, konstatoval Evropský účetní dvůr (EÚD). Podle něj
bylo v období 2007 až 2020 neefektivně vynaloženo zhruba 10
miliard euro na podporu mladých
zemědělců. Současná podoba I. pilíře však potřebám mladých zemědělců neodpovídá, podpora v rámci
II. pilíře je efektivnější. Při výběru
nejlepších projektů ale řídící orgány
často neuplatňovaly stanovené postupy výběru. EÚD doporučuje lépe
definovat cíle a financování SZP více zaměřit na podporu generační
obměny. Více informací lze nalézt
na těchto webových stránkách:
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocIt
em.aspx?did=41529&utm_source=POLITIC
O.EU&utm_campaign=e30ef071f1EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_29&utm_me
dium=email&utm_term=0_10959edeb5e30ef071f1-189988585.

Výbor odhlasoval
zprávu o emisích
Zprávu o emisích a odstraňování
skleníkových plynů v rámci odvětví
LULUCF odhlasoval 11. července
výbor Evropského parlamentu pro
životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin. Podle tohoto legislativního návrhu by země
Evropské unie, ve kterých dochází
ke zmenšování zalesněných ploch,
měly kompenzovat výsledné emise
opětovnou výsadbou lesů nebo
efektivnějším hospodařením se stávajícími lesy, zemědělskou půdou
a pastvinami.
Od roku 2030 by členské státy
měly v souladu s dlouhodobými cíli
EU a závěry Pařížské dohody zajistit
větší míru absorpce CO2, než představují emise z využívané půdy. Lesy EU nyní absorbují téměř 10 %
celkových emisí skleníkových plynů
v EU.
Legislativní návrh bude dále projednáván na zářijovém plenárním
zasedání Evropského parlamentu.
Více informací se nachází v tiskové
zprávě Evropského parlamentu:
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/p
ress-room/20170710IPR79387/climatechange-plans-to-help-forests-removeco2.

www.cmszp.cz

strana 3

FARMÁŘSKÉ LISTY

Číslo 1 / ročník III. / červenec 2017

Podnik, provozující pouze zemědělství,
by měl bez dotací existenční problémy
V průměrné nadmořské výšce 600 metrů hospodaří
v režimu ekologického zemědělství na pomezí Hrubého
Jeseníku a Rychlebských hor rodina Jandrtových.
Zdejší kraj patří do klimaticky chladnější oblasti.
Tyto podmínky přejí méně náročné extenzivní výrobě
hovězího masa a produkci zástavového skotu,
ale zdejší farmáři pěstují i brambory. O vývoji
zemědělského podnikání a podmínkách hospodaření
hovořila Vlasta Jandrtová.
Můžete nám říci něco o vaší farmě?
Jak vlastně vznikla a jaká je její
historie?
Naše farma byla založena v roce
2013. Navazuje na podnikání mého
táty, který podnikal jako samostatně hospodařící zemědělec
od roku 1993.
Na začátku podnikání byla farma
zaměřena v živočišné výrobě (ŽV)
na výrobu mléka a v rostlinné
výrobě (RV) na pěstování obilí
a brambor. Tyto činnosti byly
postupně ukončeny. ŽV se zaměřila na chov krav BTPM. V RV byla
do roku 2006 přibližně na 60 ha
produkce pšenice špaldy, pohanky
a brambor. V současné době je
pouze 15 ha orné půdy, na 5 ha
se pěstují brambory a na 10 ha
je jetelotravní směs.
Jaké je vaše podnikání v současnosti?
Základní stádo krav BTPM tvoří
krávy plemene Masný Simentál.
Plemenní býci jsou rovněž plemene
Masný Simentál. V menším podílu
se v chovu využívá plemeno Piemontese a Blonde D ´Aquitane.
Máme zrekonstruované čtyři stáje.
Ty se využívají pro ustájení v zimním období, kdy je důležité období
telení. Hospodaříme přibližně na
700 ha vlastní a pronajaté půdy.
Ošetřování travních porostů se řídí
dle metodiky pro jednotlivá agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO).
Sklizeň na trvalých travních porostech je prováděna na základě pravidel AEKO. Musí být dodržovány
termíny sečí travních porostů
a schválený způsob ošetření travních porostů.

Jste vy osobně nebo vaše firma
členem nějaké neziskové organizace
zabývající se zemědělskou tematikou, popřípadě místní akční skupiny (MAS)? Jste v této organizaci
aktivní?
Ano, jsme aktivní členové ČMSZP
a MAS Horní Pomoraví.
Využíváte dotace z Programu rozvoje venkova (PRV), popřípadě nějaký jiný dotační program pro vaše
podnikání?
Projekty na dotace z Programu rozvoje venkova úspěšně čerpáme
od roku 2007, přičemž se zaměřujeme na rekonstrukce stájí a obnovu zemědělské techniky. Projekty
a veškerou administraci si zpracováváme sami. V programovém období 2007 – 2013 jsme úspěšně
podali, získali a zrealizovali celkem
šest projektů. Tři projekty jsme čerpali přes MAS Horní Pomoraví,
a to Ubytovací zařízení, Technika
a technologie ŽV a Zemědělská
technika zaměřená na zlepšení
kvality zemědělských produktů
a technologie pro zpracování
biomasy.
Přes SZIF jsme uspěli se dvěma
projekty na rekonstrukce stájí pro
krávy BTPM a třetí projekt se zabýval modernizací zemědělského provozu. Jeho podstatou byl nákup
zemědělské techniky, konkrétně
dvou rozmetadel, a rekonstrukce
stáje a skladovacích prostor
menšího rozsahu.
V současném programovém období
realizujeme projekt rekonstrukce
stáje přes SZIF a přes MAS titul
Traktorový návěs, nosič kontejnerů.

foto: archiv Vlasty Jandrtové

Bylo by vaše podnikání udržitelné
i bez dotací?
Pokud je zemědělství v celé EU
podporováno dotacemi, nerozumím
tomu, proč by to u nás mělo být jinak. Podnik, provozující pouze zemědělství, by měl bez dotací existenční problémy. V současné době,
v podniku zaměřeném téměř ze sta
procent na zemědělskou výrobu,
jsou dotace a další podpory pro
udržitelnost podnikání nezbytné.
Využila jste možnost diverzifikace
nezemědělských činností v rámci
PRV? Je pro vás zajímavá oblast
agroturistiky?

využijeme budovu přímo v areálu
farmy. Možnosti pro nezemědělské
podnikání představují pro zemědělské podniky oblasti jako agroturistika, dřevovýroba, autodoprava
a dalších činnosti, v nichž můžeme
využít stávající zázemí podniku.
Finalizujete v rámci svého podnikání výrobu? Využíváte nějaká
odbytová družstva nebo spolupráci
s jinými subjekty?
Ne, nevyužíváme spolupráci s jinými subjekty. Seno z produkce farmy
využíváme pro vlastní potřebu.
Brambory prodáváme odběratelům
přímo z farmy.

V současné době připravujeme projekt zaměřený na diverzifikaci nezemědělské činnosti, a to rozšíření
činnosti o autodílnu, pneuservis
a kovovýrobu. Pro toto podnikání

foto: archiv Vlasty Jandrtové
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Vysoké zdanění a snížení výdajových
paušálů brzdí rozvoj farmaření
Farmář Karel K. z Petrova nad Desnou se narodil
v roce 1953 v Šumperku, kde rovněž absolvoval Střední zemědělskou technickou školu. V oboru ale nepracoval, žil v Kanadě, kde se věnoval podnikání v jiném
oboru. Po zkušenosti z této země, kde byly podmínky
pro podnikání daleko příznivější, se v 90. letech
rozhodl vrátit se do svého rodiště a začít farmařit.
O své zkušenosti se podělil v následujícím rozhovoru.

Můžete našim čtenářům přiblížit
vaši farmu? Jak vznikla a jaká je
její historie?
Farmařit jsem začal v roce 1996 asi
na 13 hektarech, na které jsem si
koupil první desítku jalovic. Začal
jsem se systémem bez ustájení,
všechna zvířata byla venku s jedním
přístřeškem. Byly to tvrdé začátky,
ale díky tomu, že jsem dělal ještě
jiný byznys, jsem si farmaření mohl
sám financovat z jiných, nezemědělských činností. Ostatně žádné
zemědělské dotace v té době nebyly. Časem jsem začal pošilhávat
po nevyužitých budovách vedle farmy a začal jsem skupovat některé
objekty a stáje ve veřejných dražbách. Současně jsem převzal i část
nájmů půdy a zahájil výkup pozemků. Ze třinácti hektarů jsem se dostal na 170 a musel jsem rychle navyšovat stádo, aby vše fungovalo
tak, jak má.

Jaké je vaše podnikání v současnosti?

Bylo by vaše podnikání udržitelné
i bez dotací?

Za 20 let se podařilo vše doběhnout. Na celkovou výměru 170
hektarů mám jednoho zaměstnance, který se stará o základní stádo,
jež čítá 80 kusů krav bez tržní produkce mléka. S telaty a býčky v extenzivním výkrmu mám přes 150
kusů dobytka. Farma běží kompletně v režimu ekologického hospodaření.

Bez základních dotací by to možná
šlo, ale musely by se výrazně
změnit výkupní ceny. Dotace nás
na jedné straně drží, ale na druhé,
když to vyhodnotím, z nich státu
odvedu téměř 35 % na dani z příjmů a na odvodech na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
A to jen za svoji osobu. Finance
bych daleko lépe využil například
na investice do budov, stájí a strojů,
případně na růst mzdy mého zaměstnance. Velké minus vidím
ve zmíněném zdanění, zvláště pak
v razantním snížení výdajových
paušálů, které nám, menším zemědělcům, umožnily snížení administrativy na minimum. Na jedné straně musíme v rámci dotací uzavřít
pětileté závazky, na druhé se v průběhu tohoto období významně
mění podmínky našeho hospodaření. V takové situaci může farmář
těžko zodpovědně plánovat svůj
další rozvoj.

Jste vy osobně nebo vaše firma
členem nějaké neziskové organizace
zabývající se zemědělskou tematikou, popřípadě místní akční skupiny? Pokud ano, jste v této organizaci aktivní?
Jsem členem Českomoravského
svazu zemědělských podnikatelů,
jiných organizací ne. Působil jsem
v někdejší MAS Údolí Desné, která
svou činnost ukončila. Nahradila ji
MAS Šumperský venkov, ale do ní
jsem se už nezapojil, jen obec.
Využíváte dotace z Programu rozvoje venkova, popřípadě nějaký jiný
dotační titul pro vaše podnikání?

Využil jste možnost diverzifikace
nezemědělských činností v rámci
PRV? Je pro vás zajímavá oblast
agroturistiky?

Měl jsem zaregistrovanou
agroturistiku, chováme několik
koní. Ale pak přišly komplikace
a zrušil jsem ji. Nevidím v tom
budoucnost. Jinou diverzifikaci
zatím neplánuji.
Finalizujete v rámci podnikání svou
výrobu? Využíváte nějaká odbytová
družstva nebo spolupráci s jinými
subjekty?
Výrobu nefinalizuji, maximum
dobytka prodávám jako zástav.
Je dobře, že ti, kteří jsou silnější,
začínají rozjíždět i ekologická jatka.
Byly doby, kdy jatka skončila a nebylo kde porážet. Mrzí mne, že část
ekologické produkce je pak porážena jako konvenční a práce s bio pak
přijde vniveč. Výrobky byly uměle
předraženy, v současnosti není na
ekologii odbyt a část jde na vývoz,
ale už se to lepší. Podpořil bych
odbytové družstvo. Nemám čas
shánět přímý odbyt, k tomu jsou
zprostředkovatelé, kteří ho zajišťují.
Kdyby byl nutný odbyt 100%, zapojil bych se. Otázkou je ale cena.
I odběr za průměrné ceny bych
podpořil, kdyby oživil odbyt v této
oblasti.

Dotace z Programu rozvoje venkova jsem v minulosti nevyužíval. Na
podzim letošního roku mám v plánu
zažádat na jeden stroj, tak uvidíme.

www.cmszp.cz
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Základní přístupy ČMSZP k SZP 2020+
Dnes lze konstatovat, že veškeré naše argumenty se ukázaly jako pravdivé a plně se potvrdily.
Na základě shora uvedeného navrhujeme zavedení a podporu následujících opatření.

A. Zlepšení životního
prostředí
Ochrana půdy
• zatravnění nejvíce exponovaných pozemků v aridních oblastech s intenzivní větrnou erozí,
např. část jižní Moravy v pásu
Hodonínsko, Břeclavsko a Znojemsko nebo oblasti pod Krušnými horami
• zvýšení obsahu organických
látek v půdě a tím zlepšení kvality půdy, např. podporou stelivových stájí, a tím produkci chlévské mrvy; pasením skotu na orné
půdě v posledním roce před zaorávkou víceleté pícniny; zaorání

slámy za současné aplikace dusíkatého hnojiva (kejda, močůvka,
lihovarnické výpalky apod.); využití
kompostu
• u erozně ohrožené orné půdy minimalizace větrné i vodní eroze snížením výměry půdních bloků a jejich rozdělením trvalými travními
pásy nebo biopásy
• zvýšení podílu meziplodin na zelené hnojení co do rozsahu ploch
i procentuálního zastoupení
Ochrana vzduchu
• podpora zpracování a následného zapravení kejdy (jak prasat, tak
skotu), což by vedlo k zabránění
jejího vyvážení rovnou na pole v ne-

kvalitním stavu (vyvážet až překvašené a následně zpracované např.
kompostárnou) – toto opatření má
přímou souvislost rovněž s ochranou půdy a vodních zdrojů
• podpora realizace obchodu/činností na kratší vzdálenosti
Ochrana zdrojů pitné vody
• v oblasti zdrojů pitné vody velmi
omezit a v jejich blízkosti (u bodových podzemních v poloměru zhruba 100 m, u povrchových v pásu
zhruba 100 m po obvodu nádrže či
toku) zcela zakázat používání průmyslových hnojiv
• zavedení ochranných pásem
u zdrojů pitné vody, kde by se mohly pouze ručně kosit travní porosty,
a dále zavedení pásů TTP na erozně
ohrožených pozemcích u vodních
nádrží (např. VD Želivka), u kterých
hrozí splavování ornice a průmyslových hnojiv do těchto vodních nádrží

B. Rozvoj života
na venkově
• podporou zaměstnanosti na venkově, boj s přemírou urbanizace
• zvyšování kvalifikace zaměstnanců na venkově
• zvyšování rozsahu a dostupnosti
služeb obyvatel venkova

C. Zajištění kvalitních
potravin
• podpora ekologického hospodaření a produkce
• podpora šetrně vyprodukovaných potravin
• podpora NON-GMO plodin
• podpora zákazu používání hormonů ve výživě zvířat
• podpora ekologicky chovaných
zvířat
• podpora prodeje kvalitních tuzemských potravin ze dvora

Podnikavý zemědělec je soubor příběhů
Shromáždit příběhy zemědělců z České republiky a Evropské unie – takový cíl si klade projekt nazvaný Podnikavý zemědělec, který v letošním roce realizuje Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů. Při prezentaci
klade svaz důraz na ekologické zemědělce.
Především pro způsob jejich ohleduplného hospodaření s pozitivním
vztahem ke zvířatům, půdě, rostlinám a k přírodě obecně. V tomto čí-

sle Farmářských listů se můžete seznámit s příběhy dvou farmářů z podhůří Jeseníků, kteří hospodaří podle
ekologických zásad. Někteří země-

dělci souhlasili s poskytnutím video
rozhovoru, o jehož zveřejnění vás
budeme rovněž informovat.
Takto nasbírané informace budou
sloužit jako podklady pro jednání
s ministerstvem zemědělství, ve snaze předat úředníkům příklady z praxe zemědělských podnikatelů. Dále
budou využity i při jednání se zahraničními subjekty, a to jak v rámci or-

ganizací COPA GEOPA a ELO, tak
během přidružených workshopů,
kulatých stolů a odpovídajících
jednání. Kromě toho by tyto příběhy měly být rovněž šířeny jako inspirace pro další farmáře a hlavně
pro veřejnost. V roce 2017 byl projekt podpořen dotací ministerstva
zemědělství.

Svaz bude prezentovat projekt Podnikavý zemědělec na výstavách. Přijďte nás navštívit.

Seznam použitých zkratek a pojmů
AEKO - agroenvironmentálně-klimatické opatření
BTPM - bez tržní produkce mléka
EFA - plochy využívané v ekologickém zájmu
EÚD – Evropský účetní dvůr
LFA – méně příznivé oblasti
LULUCF - využívání půdy a lesnictví
reflection paper – doprovodný dokument k již vydanému ustanovení EU
RV – rostlinná výroba
SZP – společná zemědělská politika
TTP – trvalé travní porosty
ŽV – živočišná výroba
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