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ROZHOVORY S
ČLENY ČMSZP

FYTO Králík s.r.o.

PŘIPRAVILI
JSME PRO VÁS

Rozhovor s 
Ing. Jaroslavem Králíkem, Ph.D. 
o rodinném podniku,
FYTO Králík s.r.o.

 
Připravili jsme pro vás rozhovor s členem předsednictva, který
na svá pole dává rozmanitou škálu plodin. I přesto nesmíme
zapomenout, že kromě biodiverzity je třeba zajistit i funkční
ekonomický model podnikání, jinak by rodinný podnik v dnešní
konkurenci nepřežil, uvádí pan Králík. Svěřil se nám i s tím, že
v posledních letech se setkává stále s větším nepochopením ze
strany veřejenosti.
 
 
."I díky médiím jsou zemědělci obviňováni, že způsobují sucho,
používají pesticidy, pěstují řepku. Podobné narážky jsou stále častější.
Veřejnost se přitom neumí v přírodě chovat, jezdí po osetých
pozemcích, pokouší se nás kontrolovat a hlásí různé činnosti jako
škodlivé (včelaři, zahrádkáři, ekologičtí aktivisté –viz. hraboši apod.). "
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Můžete nám v krátkosti představit Vaši společnost?
 
Firma hospodaří v Huštěnovicích na 809,64 ha orné půdy
s intenzivním hospodařením. V roce 1993 byla firma založena třemi
společníky a společnost začala jako sdružení fyzických osob. V roce
2004 byl podnik transformován do stávající právní formy s.r.o.
 
Podnik byl založen na základě rodinné tradice a vydání restitucí po
Josefu Králíkovi (dědovi nynějšího vlastníka). Nyní je jediný vlastník
Králík Jaroslav Ing., Ph.D., původně v podniku působili i Králík
Jaroslav Ing. a Králíková Drahomíra (rodiče).
 
 
Čím se konkrétně zabýváte? 
 
Priorita je pro nás rostlinná výroba, která je zaměřena na pěstování
pšenice potravinářské, řepky ozimé, kmínu, máku, osiva kukuřice
(speciální výroba), sóji, svazenky (osivo), cizrny beraní (zkoušíme
produkci), ozimého ječmene a vojtěšky (minimálně). Dříve podnik
pěstoval kořeninové rostliny (fenykl, koriandr, anýz). 
 
Pěstování těchto plodin bylo však prozatím přerušeno díky nízkým
výkupním cenám.
Dalším předmětem podnikání společnosti je zajišťování služeb
souvisejících se zemědělskou výrobou a poskytování technických
služeb pro Obecní úřady v katastrech podnikání naší firmy a pro
podnik Správa a údržba silnic v Uherském Hradišti.

COVID19: 
"Já osobně chci věřit, že
pro zemědělce
to bude příležitost a ne
hrozba."

 
 
Disponujeme i linkou na čištění
speciálních plodin (kmín apod.) Tato linka
se někdy využívá ve službě pro jiné firmy
(prozatím omezeně).
 
 
Co Vás motivovalo v začít podnikat
v zemědělství?
 
Rodinná tradice, v podstatě jiná volba
nepřicházela v úvahu.
 
 
Už jste naznačil spolupráci s okolními
aktéry, můžete nám ji přiblížit?
 
Pravidelně sejeme a sklízíme různé
plodiny menším zemědělcům,
pro obce zajišťujeme úhrn sněhu a údržbu
zeleně (především mulčování). V menší
míře poskytujeme i jiné služby
dle dohody (zalévání mladých stromů
v parcích, dovoz odvoz různého
materiálu).
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Jaký byl Váš nejkrásnější či
nejpřekvapivější zážitek v práci?
 
Pro mě to bude určitě úspěšná sezóna,
kdy jsem ze dne na den začal o všem
rozhodovat bez cenných rad blízkých.
Jinak každý pobyt v přírodě, což
zemědělství obnáší, je obohacující pro
každého člověka.
 
Jakou činnost/pomoc očekáváte od státu
či Ministerstva zemědělství vůči
farmářům v této době?
 
Vhodná by byla garance výkupních cen u
strategických komodit a surovin, aby
zemědělci nemuseli prodávat se ztrátou
(např. intervenční nákupy apod.).
 
Ještě se vrátím k suchu, které
bude narůstat. Ministři stále opakují
nutnost řešení tohoto problému
s odkazem, co vše se udělalo a plánuje
např. v rámci pozemkových úprav. 
Nicméně jsem v různých komisích pro
pozemkové úpravy a vůbec není prioritou
obcí a vlastníků budovat jakákoli zařízení
pro zadržení vody v krajině (retenční
nádrže, závlahové kanály, závlahové
nádrže apod.). Když už se buduje nádrž na
vodu, jedná se většinou o lobby rybářů a
pak tento rybník je pro chov ryb a jinou
rekreaci. 
 
Pokud by mělo dojít k čerpání vody
např. pro závlahu, rozhodně to nikdo
neschválí a to i v případě, že byl prioritně
takto vybudován. Takové jsou moje
zkušenosti. Mělo by se skutečně podpořit
vybudování podobných zařízení ve
spolupráci zemědělců s obcemi. Dobrou
volbou pro zadržení vody v krajině by bylo
uvedení řek do původních koryt, např.
v naší lokalitě je při řece Moravě cca 8
mrtvých ramen. Jejich propojením
s řekou by došlo rozhodně k zadržení
vody v krajině a současně by se tato
ramena oživila.
 
 
 
 
 

 

 

Ráda bych se Vás zeptala, zda očekáváte, že útlum české
ekonomiky bude mít negativní vliv i na sektor zemědělství,
v kterém podnikáte?
 
Nedovoluji si odhadnout, co se bude odehrávat v následujících
letech, nicméně záleží na tom, o kterou komoditu se bude jednat.
Vývozní komodity budou možná hůře obchodovatelné, ty, co se
dováží, budou naopak obchodovatelné velmi dobře. Nicméně nelze
rychle měnit skladbu výroby. Já osobně chci věřit, že pro zemědělce
to bude příležitost a ne hrozba. Pokud budou mít podniky a spíše
menší farmáři problémy, obávám se, že je pohltí ti větší, tak jak se
často stává. 
 
Největší obavu mám z toho, že to bude především jediný holding.
 
 
Čerpal jste někdy finanční prostředky z PGRLF? Byl jste s jejich
prací spokojen?
 
V rámci programu PGRLF pravidelně čerpáme dotaci úroků.
 
 
Plánujete využít dotačních prostředků ať již z PGRLF, PRV či OPPIK?
 
Prostředky, které dosud čerpáme, plánujeme využívat i nadále.
Další možnosti z těchto programů čerpat, aby to dávalo pro naše
zaměření smysl, však nemáme.
 
Jaký je pro Vás nejtíživější problém v letošním roce?
 
Sucho a přemnožení hlodavců (již snad na ústupu). Největší
problém je sucho, které je pro naši lokalitu vždy o poznání horší než
pro zbylé regiony. Již dříve jsem upozorňoval na problémy tzv.
aridních oblastí a jejich nutnost zařazení třeba do LFA. Narážel jsem
na nepochopení především u zemědělců z jiných lokalit. Jakmile ale
nastalo sucho i ve zbytku republiky, již tento problém všichni řeší.
Jen bych podotknul, že v některých oblastech zemědělci těžce nesli
přísušky, přestože výnosy měli o poznání vyšší než zemědělci v
aridních oblastech (jižní Morava apod.) v nejlepších letech. 
 

"Především mě trápí rozjíždění našich
pozemků různými vozidly.
 
" Nekonečná byrokracie, která nám
brání rychlému a pružnému
rozhodování. Přece jen si musíme
uvědomit, že pracujeme s  živým
materiálem a rychlé pružné zásahy
rozhodují o výnosech a přírůstcích."
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Tento zpravodaj  vydává 

stavovská organizace a organizace zaměstnavatelů


