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SOUČASNOST A BUDOUCNOST 
ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
KAŽDÉ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ JE PRO STÁT DŮLEŽITÉ, ZÁLEŽÍ NA TOM, CO STÁT BUDE PODPOROVAT A JAKÉ PRIORITY SI 
STANOVÍ. PRO ČESKOU REPUBLIKU BY VZHLEDEM K PŘÍRODNÍM PODMÍNKAM, MOŽNOSTEM A SCHOPNOSTEM ZEMĚDĚLCŮ 
MĚLO BÝT PRIORITOU PRÁVĚ ZEMĚDĚLSTVÍ. TO JE JEDNOZNAČNĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ, KTERÉ 
ZAJIŠŤUJE POTRAVINY NEZBYTNÉ PRO NÁŠ ŽIVOT, MÁ VLIV NA RÁZ KRAJINY, NA ZADRŽOVÁNÍ VODY, NA KVALITU PŮDY, 
ALE I ZAMĚSTNANOST NA VENKOVĚ JAKOŽ I ZAMĚSTNANOST VE MĚSTECH, PROTOŽE NEPŘÍMO VYTVÁŘÍ PRACOVNÍ MÍSTA 
V DALŠÍCH SEKTORECH, A TO ZEJMÉNA VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU, STROJÍRENSTVÍ, CHEMICKÉM PRŮMYSLU, 
OBCHODĚ, SLUŽBÁCH, DOPRAVĚ, ALE I VE ŠKOLSTVÍ ČI KULTUŘE. 
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ZPĚTNÁ VAZBA DOTAČNÍHO TITULU REGIONÁLNÍ 
PŘENOS INFORMACÍ ZA ROK 2018
Agrární komora České republiky 
Obdobně jako v prvním vyúčtování, tak 
i v druhém vyúčtování čelil koordinátor 
při řešení dotazů a připomínek v rámci 
konzultačního místa pro region Praha 
nejčastěji kritice zemědělců k admini-
strativní náročnosti v oblasti národních 
dotací. Veškeré dotace jsou podmíněny 
obrovskou administrativní zátěží, kterou 
převážně menší zemědělci velice těžko 
zvládají. Dotační titul 9.F.e. Regionální 
přenos informací hodnotíme velice pozi-
tivně a je pro zemědělce z cílové skupiny 
DT v námi reprezentovaném regionu hl. 
m. Prahy velkým přínosem. K zajištění 
generační obměny musíme zatraktivnit 
školská zařízení studentům a nabídnout 
jim k výuce moderní stroje a zařízení. Je 
potřeba pomoci zemědělcům využívat 
program Centra odborné přípravy MZe 
a dotací na nákup strojů a zařízení, vy-
bavení do laboratoří a další pomůcky pro 
daný zemědělský obor, např. traktory, 
secí stroje, GPS navigace apod., zajistit 
pozitivní pohled na zemědělství – vrátit 
zemědělství pozitivní tvář, nabídnout 
žákům základních škol a jejich rodičům 
„Dny otevřených dveří“ – nejen na ško-
lách, ale také na farmách, aby se sami 
přesvědčili o zajímavé práci. Možnost 
realizace seminářů pro zemědělce 
v mimosezonním období – tj. od listopa-
du max. do března se jeví jako klíčová, 
v dalším období není z jejich strany 
časová dispozice. Informace přitom 
potřebují, ale v době práce na polích 
to pro ně je jen těžko možné. Rovněž 
je třeba neopakovat semináře stále na 
stejná témata.

Okresní agrární komora Most
V letošním roce, kdy bylo zemědělství  
v Ústeckém kraji silně postiženo su-
chem, zejména živočišná výroba,  
a dopady sucha se promítnou i do příš-
tích let, je třeba řešit především:
• systém odškodnění ztrát za sucho, 

tzv. Fond nepojistitelných rizik, tak 
aby výkyvy tržeb zemědělců byly 
částečně kryty z FNR – tato vyhláška 
se připravuje již několik let a výsledek 
stále není,

• novelizovat zákon o významné tržní 
síle a ochránit české zemědělce  
a potravináře před nekalými praktika-
mi hypermarketů,

• zajistit vlastní konkurenceschopnost 
českého zemědělství změnou dotační 
politiky – chtít a řešit nastavení správ-
né zemědělské politiky,

• omezit závislost na dovozech a zajistit 
soběstačnost ve všech agrárních 
komoditách,

• vytvořit rovné podmínky v zemědělství 
u všech členských států EU,

• zelená nafta – prodloužit i pro další ob-
dobí – pro zemědělce je velmi důležitá,

• SZP po r. 2020 – připomínky k návrhu 
zastropování, degresivity v přímých 
platbách; je třeba průběžně informovat 
zemědělce, jak pokračuje vývoj legisla-
tivy SZP po r. 2020,

• v žádném případě nesnižovat finanční 
prostředky na SZP jako celek, neboť 
sektorové zemědělství v současné 
době čelí řadě nových výzev zejména  
z důvodu změny klimatu.

Stále se opakují připomínky k neúnosné 
byrokracii, administrativní zátěži země-
dělství ve všech oborech, která namísto 
aby se snižovala, velmi rychle roste, 
ale i k Regionální potravině a 9.F.e. – 
Regionálnímu přenosu informací. Jsou 
připomínky k velkému počtu podobných 
seminářů – projekt 9.F.e. vyhrál u více 
organizací, které pak samozřejmě 
organizují semináře, které se na stejná 
témata opakují – náročné na finanční 
prostředky za stejné služby, navíc ještě 
často v nevhodnou dobu pro zemědělce.
Je nutné organizovat semináře pro 
zemědělce v mimosezonním období –  
tj. od listopadu – max. do března, jinak 
nemají čas! Informace přitom potřebují, 
ale v době práce na polích to pro ně 
je jen těžko možné. Cílová skupina DT 
požaduje a oceňuje poskytování aktuál-

ních informací denně a týdně na našich 
webových stránkách nebo zasílání sou-
hrnných informací přímo e-mailem  
v pravidelných intervalech (každý pátek). 
Semináře k novým vyhláškám potřebují 
jako lektora přednášek tvůrce té či oné 
vyhlášky, kteří svůj návrh znají nejlépe. 
Nejlepší systém však je pozvat přímo 
ministra zemědělství a/nebo jeho ná-
městky (uskutečnili jsme u nás v Mostě 
dne 27. 9. 2018), zdrželi se u nás 5 hodin, 
odpovídali na dotazy zemědělců a žádný 
dotaz nezůstal nezodpovězen. To byla 
kompenzace za 5 seminářů. Řešily se 
aktuální záležitosti z jednotlivých oblastí. 
Stejné zkušenosti máme s prezidentem 
AK ČR Ing. Zdeňkem Jandejskem a Ing. 
Janem Doležalem, kteří rovněž odborně 
zodpoví všechny dotazy zemědělců a in-
formují o stavu jednání o SZP v Bruselu. 
I takovéto setkání s našimi zemědělci 
jsme již měli. Takováto setkání by stála 
za to konat alespoň 1x za rok.

Agentura Venkova, o.p.s. 
Řada zemědělců Plzeňského kraje pova-
žuje údajné zavedení maximální výměry 
zemědělských pozemků za problema-
tické vzhledem k tomu, že současná 
dostupná zemědělská technika odpovídá 
větším zemědělským pozemkům.
Zavedení karet u zemědělských doprav-
ních prostředků negativně limituje užití 

této techniky v době špiček zeměděl-
ských prací. Členové organizací země-
dělců postrádají adaptační strategii na 
zmírnění a řešení dopadů klimatických 
změn v ČR. Zemědělci by přivítali konání 
vzdělávacích a informačních akcí pře-
devším v době vegetačního klidu, padá 
řada dotazů typu: ,,Proč vaše informační 
centrum nevykonává nejvíce činnosti 
v zimě?“ Konkrétní zemědělci mající 
zájem reálně zadržovat vodu v krajině, 
např. vybudovat menší rybník, postrádají 
masivní podporu této činnosti, podle 
nich se vlastně jedná o veřejný zájem. 
Členové ČSCHOK požadují zjednodušení 
procesu posuzování kalkulace, vyplácení 
náhrad škod způsobených na ovcích  
a kozách vlkem.

Agrovenkov Vysočina, o.p.s.
V uvedeném období bylo hlavním 
předmětem našeho zájmu, tak jako 
již tradičně, zajištění plošné a úplné 
informovanosti, poskytované bezplatně 
a všemi dostupnými prostředky cílovým 
skupinám v Kraji Vysočina. Z pohledu 
způsobu zajištění přenosu informací byla 
opětovně preferována zejména forma 
jejich poskytování prostřednictvím elek-
tronického servisu, ale i prostřednic-
tvím osobních konzultací. V uvedeném 
období se na nás zemědělská veřejnost 
obracela s celou řadou nejasností, ze-
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jména opětovně z oblasti administrování 
národních titulů. Nejčastější dotazy se 
týkají problematiky opatření PRV, plnění 
požadavků Nitrátové směrnice, pravidel 
Cross compliance, plnění požadavků 
GAEC, dotační problematiky, podpůrných 
programů, programů PGRLF, programů 
a grantů vyhlášených KrÚ Kraje Vysočina 
a vývoje situace na agrárním trhu (ceny, 
nákup, odbyt). Zemědělci odsuzují znač-
nou a složitou agrární byrokracii, a to 
zejména množství prováděných kontrol 
ze strany státních orgánů. Staví se proti 
způsobu hospodaření se státní půdou 
(zábory zemědělské půdy) pro investiční 
výstavbu. V souvislosti s projednávanou 
reformou SZP EU po roce 2020 požadují 
vyrovnání podnikatelských podmínek  
a vyjednat maximální výši couplovaných 
plateb především v chovu skotu a prasat. 
Pokud nebude naše současná kritická 
situace v ŽV řešena pragmaticky, strate-
gicky a rázně, dojde na Vysočině  
k zániku řady chovů hospodářských 
zvířat. Tento stav bude mít nenávratný 
nepříznivý dopad na zaměstnanost  
a osídlení venkova na Vysočině a na radi-
kální snížení počtu hospodářských zvířat 
s velmi negativním vlivem na úrodnost 
půdy a její schopnost zadržovat vodu  
v krajině s ohrožením zdrojů pitné vody.

Zemědělci hospodařící v ochranných 
pásmech vodních zdrojů se potýkají  
s byrokratickými nařízeními, které jim 
omezují hospodaření v těchto oblastech. 

Především se to týká zemědělců hospo-
dařících v oblasti vodní nádrže Švihov.
V letošním roce se zemědělci potýkají 
s problémy i v RV, na které se letos po-
depsal vliv suchého období. V budoucím 
období bude nedostatek objemných 
krmiv a sníží se jejich kvalita. To se 
negativně promítne v kvalitativních para-
metrech zemědělské výroby. Dochází ke 
snížení kvalitativních ukazatelů mléka, 
potravinářské pšenice a sladovnického 
ječmene. Problematika eroze půdy  
a šetrné hospodaření je u zemědělců 
stále více aktuální. Zemědělci jsou 
nespokojeni s legislativním procesem 
stanovení půdoochranných technologií  
a vymezením podmínek DZES 5. Plat-
nost protierozní vyhlášky by měla být od 
ledna příštího roku a v současné době 
ještě nejsou známy podmínky, které vý-
razně upravují hospodaření. Díky častým 
konzultačním tématům, které byly se 
zemědělci projednávány, se na Vysočině 
předpokládá v budoucím období s větším 
množstvím investic do zemědělské 
výroby a intenzity zemědělství. Proto je 
nutné intenzivní zemědělství podporovat 
v maximální možné míře.

AGROVENKOV, o.p.s., Pardubický kraj
Neprobíhá aktivní spolupráce s odborem 
výzkumu, vzdělávání a poradenství, 
velmi účelné by byly pravidelné pracovní 
porady. Navrhujeme – uskutečňovat pra-
videlné pracovní porady v rámci aktivní 
spolupráce s výše uvedenými skupinami. 

Doba od podání žádosti a schválení 
rozpočtu je velmi dlouhá, krátí se tak čas 
na přímou realizaci. Navrhujeme – dobu 
podání a hodnocení žádostí, případně 
schválení projektů přesunout na konec 
předchozího roku. Doba schvalování 
vyúčtování za první pololetí byla letos 
nepřiměřeně dlouhá (červenec–lis-
topad). Navrhujeme – nastavit dobu 
hodnocení vyúčtování do pravidel (zkrátit 
ji na 2 měsíce). Hodnocení projektu po 
3 měsících je zbytečné, pokud realizace 
trvá 7 měsíců. Navrhujeme – hodnotící 
zprávu (pokud se nejedná o celoroční 
projekt) vypracovat až jako závěrečnou. 
Požadujeme veškerou nadbytečnou by-
rokracii zrušit, v jednoduchosti je kouzlo, 
jde přece o zúčtování národních podpor, 
např. navrhujeme stanovit výši podpory 
paušálně na počet zemědělských podni-
katelů v daném regionu, je znám počet 
žadatelů o dotace v regionu kraje, tedy 
stanovit paušální částku na 1 IČO, tuto 
částku jednoduše doložit výdaji posky-
tovatele konzultačních služeb 1x ročně, 
mj. ne všechny regiony ČR mají stejný 
počet příjemců konzultačních služeb.

Regionální agrární komora Karlovy 
Vary 
V rámci konzultačního působení 
v druhém pololetí jsme zaznamenali tyto 
podněty z řad zemědělské veřejnosti:
• složité zjišťování podkladů pro vyplňo-

vání žádostí o dotace (PRV, SUCHO),
• pomalé vyplácení dotací na sucho,

• nekonkrétní informace o průběhu 
vyjednávání o obsahu nové SZP,

• složitost dotačního systému ČR – ne-
přehlednost, provázanost požadavků,

• zdlouhavost průběhu podávání žádostí 
na projekty nenárokových dotací z PRV,

• chybějící státní poradenské pracoviště 
pro zemědělské subjekty při regionál-
ních pracovištích SZIF,

• velmi složitá komunikace s pracovišti 
SZIF, složitost textů, nesrozumitelnost 
vyrozumění, 

• problematika škod způsobených chrá-
něnými dravými zvířaty a neodpovídají-
cí náhrady ze strany státu,

• rozdílné požadavky vodoprávních orgá-
nů na odběr vod a umístění hnojišť,

• nové požadavky na evidenci použití 
hnojiv,

• nedostatek pracovníků v zemědělství 
pro příští roky,

• problematika nástupců majitelů farem.

Regionální agrární komora Ostravsko 
V rámci informační a konzultační 
činnosti Regionální agrární komory byly 
od příjemců informací zjišťovány i jejich 
názory a požadavky na fungování regi-
onálního informačního centra. V rámci 
diskuze bylo požadováno:
• rozšíření množství materiálů s přehle-

dy dotačních titulů, 
• rozšíření možností konzultací s poradci 

a odborníky z resortu o problematice 
další strategie směřování společné 
zemědělské politiky, 
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• optimalizace časového rozložení 
plánovaných aktivit, a to z pohledu 
aktuálnosti témat a časových možností 
příjemců informací v návaznosti na 
organizační možnosti při řízení země-
dělských provozů. 

Krajské informační středisko Středo-
českého kraje, o.p.s. 
Poradenství: Ačkoliv je poradenství přes 
dotační titul 9. F.e. financováno pouze od 
podání žádosti, tj. od března do 31. října, 
poradenství krajská informační středis-
ka poskytují celoročně. Lidé se na nás 
obracejí, pokud chtějí začít podnikat  
v zemědělství. Zemědělci se na nás 
obrací se žádostmi o informace  
o národních i evropských podporách, 
jaká pravidla musí dodržovat, pokud 
žádají o dotace i o jaké dotace je vůbec 
možné žádat. Převážně menší země-
dělci přicházejí s problémem povinné 
evidence, obsluha Portálu farmář, dekla-
race koní apod. Jsme jim nápomocni 
při zvláštních podporách, např. sucho. 
Žadatelé ve výzvách Programu  
rozvoje venkova přicházejí se žádostmi 
o pomoc se žádostí o dotaci nebo se 
žádostmi o proplacení. Co se týká 
výběrových řízení a i v případě, že si ze-
mědělec nedokáže po poradě vypracovat 
žádost sám, předáváme kontakty 
na poradce či poradenské firmy. Místní 
akční skupiny začaly vyhlašovat výzvy 
i pro zemědělce, v těchto případech 
dokážeme zemědělcům poradit, k jaké 
MAS patří dle své provozovny, jaké jsou 
postupy při podání žádosti, předáme  
i kontakty na tyto MAS. Zemědělcům 
jsme prospěšní při zavádění novinek, 
jako jsou například redesign erozní 
ohroženosti půd a v zavádění každoroč-
ních úprav v Jednotné žádosti. Pořádá-
me semináře, které zemědělci chtějí  
a vyžadují, jsou velmi hojně navštěvova-
né, ale zároveň se snažíme uspořádat 
semináře, kde spíše zemědělce přesvěd-
čujeme o prospěšnosti dané činnosti, 
např. ekologické zemědělství, precizní 
zemědělství apod. Lidé se začali více 
zajímat o kvalitní a bezpečné potraviny, 
v tomto ohledu jsme také nápomocni, 
aby se vyznali ve značení výrobků, ve 
značkách kvality. Naopak zveřejňujeme 
varování kontrolních úřadů o nebezpeč-
ných potravinách. 

Zemědělci, ale i starostové, neziskové 
organizace i Místní akční skupiny 
požadují, aby bylo možné účastnit 
se kurzu Portál farmáře. Toto poraden-
ství – kurz je pro ně velice důležitý.  
V dnešní době se zde vede pastevní de-
ník, evidence hnojení, evidence postřiků, 
registr zvířat, žádá se zde o dotace. 
Žádosti z Programu rozvoje venkova se 
již jiným způsobem neposílají než přes 
Portál farmáře. Doporučení: Na toto 
téma již proběhlo mnoho seminářů, ale 
jednalo se většinou o jednodenní školení 
maximálně rozdělené na začátečníky  
a pokročilé. Navrhujeme, aby vznikl ně-

kolikahodinový kurz na několik etap, aby 
se nově nabyté informace upevňovaly. 
Portál farmáře je natolik obsáhlý, že del-
ší školení je na místě. Je nedostatečné 
množství kvalifikovaných poradců, kteří 
by Portál farmáře mohli školit. 
Není dostatek poradců, kteří by byli 
schopni poradit zemědělcům ohledně 
Jednotné žádosti, programu Jednotné 
žádosti, výběrového řízení. Doporučení: 
posílit poradenský systém o kvalifikova-
né odborníky, kteří jsou schopni  
a ochotni poradit. Nastolit poradenský 
systém státních poradců, který byl před 
lety bohužel zrušen.

Program rozvoje venkova: obrovská 
časová prodleva od podání žádosti do 
podpisu dohody, cca 1 rok. Součástí 
příloh je výběrové řízení nebo marketin-
kový průzkum, kde ceny odpovídají místu 
a času obvyklém, po časové prodlevě, po 
níž dojde k podpisu dohody, jsou ceny 
mnohdy vyšší a žadatelé již nemůže na-
vyšovat cenu. Zemědělci rovněž kritizují 
neustále se měnící pravidla před každým 
kolem, žadatele se nemohou připravit 
dopředu. Žádost s přílohami nelze využít 
v dalším kole, když neuspějí v aktuálním 
kole. K menším úpravám dochází  
i v průběhu výzvy. Nešťastné je  
i načasování podzimního kola, například 
vůči strojům (v říjnu žadatel podá žádost, 
k podpisu dohody dojde cca v srpnu, 
žadatel si objedná stroj například na 
sklizeň píce, stroj od výrobce přijde cca 
v říjnu, a to ho už žadatel nepotřebuje, 
využije ho až v květnu dalšího roku, ale 
záruka již běží od října, nehledě na to, 
že žadatel stroj již potřeboval pro svou 
práci na jaře aktuálního roku). Nesmy-
slně náročné výběrové řízení, které si 
většinou žadatelé nezpracují sami, ale 
musí si najímat poradce. Dotační titul 

pro mladé začínající zemědělce určitě 
není určený pro začínající zemědělce, 
kteří chtějí začít hospodařit. V tomto 
titulu jsou nastavena pravidla tak, aby 
žadateli vyšla efektivita, musí už mít 
větší hospodářství. Pochvala: Žádost 
PRV na Portále je hodnocena velmi dob-
ře. Žádost je samonavádějící, intuitivní, 
samokontrolovaná. 

Regionální agrární komora Jihočeské-
ho kraje 
Na základě zpětné vazby, respektive 
podnětů ze zemědělské praxe, RAK JK  
v průběhu hodnoceného období požado-
vala po Ministerstvu zemědělství podpo-
ru pěti konkrétních návrhů Rybářského 
sdružení ČR na zvýšení akumulace vody 
v krajině a podpor produkčního rybářství 
v období extrémních klimatických výky-
vů. Dále požadovala urychlené řešení 
škod způsobených suchem, zejména  
v regionální živočišné výrobě, a následně 
se podílela na sběru dat od jihočeských 
podniků pro případné kompenzace 
prokázaných ztrát. V neposlední řadě 
představenstvo RAK JK ve vazbě na po-
žadavky zemědělských subjektů ze Stra-
konicka oslovila vedení AK ČR a MZe ČR 
s žádostí o prosazení předkupního práva 
na pozemky, na nichž zemědělci hos-
podaří na základě nájemní či pachtovní 
smlouvy, s cílem omezit spekulantům  
a developerům přístup k zemědělské 
půdě a zamezit tak úbytku zemědělské 
půdy a ochránit tak zemědělský půdní 
fond pro další generace. 

Agrární poradenské a informační cent-
rum Libereckého kraje – APIC 
Pracoviště pravidelně zjišťuje potřeby 
pro zkvalitnění služeb poskytovaných 
pracovištěm. Informační systém je  
v Libereckém kraji využíván od roku 2004 

a postupně byl dobudován o potřebné 
sekce a přehlednost pro uživatele.  
V současné době není ze strany uživatelů 
evidován požadavek na rozšíření posky-
tovaných služeb. V druhém pololetí bylo 
v plánu práce Výboru pro životní prostře-
dí a zemědělství Libereckého kraje bod 
„Činnost APIC LK“. Pracoviště APIC úzce 
spolupracuje s nevládními agrárními 
organizacemi z Libereckého kraje. 
Zjišťuje potřeby cílových skupin a získává 
zpětnou vazbu o využívání poskytovaných 
služeb. Pracovnice APIC je pravidelným 
účastníkem porad Regionální agrární 
rady Libereckého kraje, Okresní agrární 
komory, konaných seminářů, výstav 
a ostatních akcí. Vedle statistického 
zjišťování návštěvnosti stránek APIC se 
jedná o nejefektivnější způsob zjišťování 
zpětných vazeb, které jsou pro činnost 
APIC důležité.

Regionální agrární komora Králové-
hradeckého kraje 
Letošní suché počasí se výrazně odrazilo 
v problematice, se kterou se zemědělci 
na RIS KHK obraceli. V ANC oblastech je 
velký podíl travních porostů zařazených 
ve specifických managementech. Péče 
o tyto travní porosty je lépe finančně 
ohodnocena, ale zároveň podmínky pro 
využívání takových pozemků neumožňují 
pružně reagovat na zvýšenou potřebu 
pastvy pro býložravce. Na pastvinách 
– druhově bohatých pastvinách není 
dovolen příkrm a na loukách je pastva 
dovolena až po 15. 8. Pokud zemědělec 
hospodaří převážně nebo výhradně na 
takových pozemcích, stává se pro něj 
nedostatek pastvy neřešitelným problé-
mem. SZIF povolil od 18. 7. 2018 příkrm 
zvířat na druhově bohatých pastvinách, 
ale z počátku bylo nutné doručit kromě 
oznámení vyšší moci i potvrzení ČHMÚ, 
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že na dotčeném půdním bloku bylo 
opravdu sucho. Tato povinnost byla sice 
nakonec zrušena, ale týkala se i vyšší 
moci v důsledku sucha uplatněné na 
plnění požadavků greeningu. Zemědělci 
požadavek na potvrzení nechápali, pro-
tože sucho bylo téměř na celém území 
ČR a informace o jeho rozsahu jsou 
volně přístupné jak na webu ČHMÚ, tak 
na webu Intersucho. Podle zemědělců 
šlo o naprosto zbytečný administrativní 
požadavek.
 
Další, podle zemědělců zbytečnou 
povinností, je zasít meziplodiny určené 
k plnění greeningu i v situaci, kdy kvůli 
suchu je velmi nepravděpodobné, že 
osivo vzejde. Zemědělci sice mohou  
v případě nevzejití meziplodin zaslat 
SZIF oznámení vyšší moci, ale musí 
vynaložit finanční prostředky a prá-
ci. Pokud by se rozhodovali bez tlaku 
dotačních pravidel, počkali by se setím 
na příznivější vláhové podmínky. V tomto 
případě opět dotační pravidla neumož-
ňují pružně reagovat na situaci.
 
Další komplikací, která zemědělce tento 
rok ještě čeká, je změna erozní ohrože-
nosti pozemků. Většinou ji začínají řešit 
až nyní, takže největší nápor dotazů 
teprve očekáváme. Nová vrstva eroze 
v LPIS je na první pohled podstatně přís-
nější. Některé pozemky, u kterých došlo 
k přeřazení do vyššího stupně erozní 
ohroženosti, je možné při úpravě umís-
tění plodin využívat stejně jako doposud. 
To však vyžaduje jistou zdatnost při práci 
s mapami na Portálu farmáře a dobrou 
znalost nově nastavených požadavků 
na hospodaření. Pro mnoho zemědělců 
bude dodržení nastavených požadavků 
velmi složité. Navíc nejsou dosud známy 
oficiálně schválené půdoochranné tech-

nologie. Vybavenost podniků stroji  
s půdoochrannou funkcí, obzvláště  
u menších soukromých zemědělců, je 
také neuspokojivá. Z našeho pohledu 
lze minimálně pro dobu příštího roku 
očekávat v protierozní ochraně velkou 
chybovost. Co se týká 7. Kola PRV, 
bohužel došlo u záměru a) a b), tedy 
záměru pro malé zemědělce do 150 ha 
a 1 milionu korun uznatelných výdajů, 
ke změně v preferenčních kritériích. 
Zpřesněním Specifických pravidel dne 
12. 9. 2018 došlo k vyřazení kódů výdajů 
031 a 032, tedy kódů s běžnými stroji, 
z preferenčních bodů kritéria 9. 100 % 
výdajů, ze kterých je stanovena dotace, 
je zaměřeno na rostlinnou nebo živočiš-
nou výrobu. Velká část žadatelů tím byla 
vyřazena z možnosti požádat o dotaci na 
nákup běžného stroje. Mnoho zeměděl-
ců se zajímalo také o kompenzace za 
sucho za letošní rok. V tuto dobu jsou 
však známá pravidla pouze ke kompen-
zacím za krmné plodiny. Část zemědělců 
si stěžovala, že dokládání dopadů sucha 
roku 2017 pro ně bylo tak složité, že si 
ani o dotaci nežádali. Mají obavu, že 
v tomto roce bude doložení dokladů  
k žádosti také složité. 

Regionální agrární komora Jihomorav-
ského kraje 
Největším pozitivem je, že nejen země-
dělská veřejnost zná Krajské informační 
středisko pro rozvoj zemědělství a ven-
kova Jihomoravského kraje, což je zřej-
mé z oslovení a požadavků o poradenství 
opravdu z celkového spektra činností ve 
venkovském prostoru.
Je smutné, že přetrvávají stálé nedostat-
ky ve vztahu zemědělce a jeho okolí, jež 
opakovaně uvádíme:
• přístup k pozemkům – neexistující tzv. 

„polní cesty“,

• přetrvávající a zvyšující se zamokření  
z poškozených (nefunkčních) melio-
račních systémů,

• neřešení vodní eroze původními for-
mami, např. „polní cesta“ po vrstevnici, 
svodníky, zpětné vytvoření původních 
teras – mezí,

• nepůvodní dřeviny v blízkosti pozemku,
• odstranění příčin záplav z důvodů 

odstranění původních vodních cest – 
příkopů, nebo jejich úpravy – zatrubění 
malým průměrem potrubí a ucpávání 
vtoků,

• neúdržbou existujících „polních“ cest  
a jejich součástí – zatravněných 
krajnic, které jsou příčinou zaplevelení 
jejich okolí. Jde o majetek obcí, na 
jehož provoz dostávají 100 % finanč-
ních prostředků z daní za zemědělskou 
půdu.

Pozitivním zjištěním ale je, že skutečný 
zemědělec má zájem o nové informace, 
chce je zejména v době vegetačního kli-
du. To je podstatná zpráva pro nás, která 
vypovídá o tom, že střediska by měla být 
nápomocna celoročně.

Agrární komora Zlínského kraje 
Novelizace zákona o zelené naftě, 
doporučení: zachovat vratky dle 
současného nařízení. Změny v DZES 5 
ve vazbě na LPIS, doporučení: odložení 
účinnosti vyhlášky. Kompenzace sucho 
roku 2018 – Pořád probírané téma, ře-
šení trvá neúměrně dlouho. Doporučení: 
úprava legislativy – je třeba řešit danou 
situaci a upravit nastavené podmínky pro 
další léta tak, aby nedocházelo  
k diskriminaci mezi zemědělci, aby 
všichni měli stejné podmínky, které 
budou schopni splnit, a došlo co nejdříve 
k odškodnění postižených. Současná 
situace ve výkupních cenách mléka  

a vepřového masa. Informace o situaci  
a o výsledcích jednání mezi MZe, vládou, 
poslaneckou sněmovnou a ostatními 
nevládními organizacemi zasílány pro-
střednictvím KIS Zlínského kraje na pod-
niky, zatím se ministerstvu nedaří vyřešit 
krizovou situaci v živočišné výrobě  
a v mléce. Doporučení: Je třeba vypraco-
vat koncepční opatření na úrovni státu, 
která pomůžou zemědělcům v případě 
finančních propadů cen jednotlivých 
komodit k podpoře zemědělské výroby 
a zajištění zaměstnanosti na venkově. 
Úbytek zájemců o zemědělské obory. 
Doporučení: Je třeba motivovat a podpo-
rovat mladou generaci k zájmu o země-
dělské školství. I ze strany státu by měla 
být podpora zemědělskému školství, 
rozšířit podporu učňovského školství, 
praktické výuky nad rámec doposud 
poskytované podpory z národních dotací. 
Finančně podpořit podniky spolupra-
cující se školami. Zavádění moderních 
technologií. Jednotná žádost – složitost 
vyplňování a změny mezi jednotlivými 
roky. Doporučení: neměnit každoroč-
ně podmínky jednotlivých opatření JŽ, 
aspoň po dobu jednoho programovacího 
období ponechat beze změny. Množství 
kontrol a jejich četnost během vegetač-
ního období. Doporučení: stanovit jiný 
systém plánování a provádění kontrol. 
Spojit kontroly různých dozorových orgá-
nů do jedné. Dovoz nekvalitních
a nelegálních potravin. Doporučení: 
zavedení systémových kontrol dozo-
rových orgánů při dovozu zboží, větší 
razance sankcí obchodním řetězům 
a prodejcům při zjištění pochybení 
nebo podvodu. SZP 2020+ – výše zastro-
pování, jeho výše a možnost rozhodnout 
o zavedení na národní úrovni, zavedení 
povinné progresivní degresivity přímých 
plateb. Doporučení: zvýšit aktivitu 
v rámci práce Copy a Cogecy, aktivně 
prosazovat stanovisko výboru proti 
zastropování, zvýšit činnost 
Konsorcia.

Okresní agrární komora Olomouc 
Při řešení dotazů a připomínek v rámci 
poskytovaných konzultací jsme se nej-
častěji setkávali s problémem adminis-
trativní náročnosti. Veškeré dotace jsou 
podmíněny obrovskou administrativní 
zátěží, kterou převážně menší zemědělci 
velice těžko zvládají. Dotační titul 9.F.e. 
Regionální přenos informací hodnotíme 
velice pozitivně a je pro nás i zemědělce 
v našem kraji velkým přínosem. Jenom 
je pro nás škoda, že z tohoto dotačního 
titulu můžeme hradit náklady pouze za 
cca 8 měsíců. Zejména v tomto roce, 
kdy pořádáme semináře bohužel z námi 
neovlivnitelných důvodů až ke konci 
roku, konzultace běžně probíhají během 
celého roku. Ale i tak je tento dotační 
titul pro nás velmi důležitý z hlediska 
finanční podpory našich aktivit pro celou 
cílovou skupinu v Olomouckém kraji.

Úřad AK ČR
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Z P R A V O D A J

Life Sciences Film Festival letos oslavil 
svůj osmý ročník. Kruhová hala v areálu 
České zemědělské univerzity v Praze 
se tak na pět dní zaplnila filmy z celého 
světa. Festival se věnuje dokumentárním 
filmům z oblasti zemědělství, přírodních 
věd a udržitelného rozvoje a pořádá ho 
Česká zemědělská univerzita spolu 
a Harvest Films. Letošní ročník se usku-
tečnil od 15. do 19. října. Návštěvníci 
dostali možnost zhlédnout 40 doku-
mentárních filmů. Celkem 22 snímků 
soutěžilo o ceny jednotlivých fakult 
a o Velkou cenu LSFF spojenou s odmě-
nou 3 000 eur. 

Vítězem se stal film Fermentace čili 
proměna
Chléb, pivo, kysané zelí, kimči, sýr, miso, 
sójová omáčka – nic z toho bychom 
neměli, nebýt tvrdé práce bakterií 
a kvasinek. Lidé, kteří tohle všechno 
produkují, mají jedno společné – kvašení 

pro ně není jen kuchařská technika. 
Při dlouhém čekání na výsledek práce 
kvasinek lze dospět k překvapivě 
podobným závěrům o podstatě světa 
a místě člověka v něm. To a mnohem 
více popisuje film oscarového režiséra 
Jonathana Cianfraniho s názvem Fer-
mentace čili proměna. Porota snímku 
udělila hlavní cenu za srozumitelnou po-
pularizaci mikrobiologie a za poukaz na 
skutečnost, že ta nejjednodušší řešení 
máme často už od pradávna přímo před 
sebou. Průvodcem snímku je šéfkuchař 
Edward Leez Brooklynu. Ten se vydává 
za těmi, kdo dokázali ovládnout tradiční 
přírodní procesy a dovést je k absolut-
nímu mistrovství. Film sleduje tradiční 
postupy, které jsou využívány po staletí 
všude po světě. Zároveň ale naznačuje 
temnější stránku věci, budeme-li klást 
důraz hlavně na moderní technologie, 
hrozí starobylým potravinářským řemes-
lům zánik. 

DALŠÍ OCENĚNÍ V RÁMCI OSMÉHO 
ROČNÍKU LIFE SCIENCES FILM 
FESTIVALU
Cenu ministra zemědělství získal 
francouzský film režisérů Jean-Baptiste 
Maleta a Xaviera Deleu Říše rudého zlata 
/ The Empire of Red Gold. Rajče. Obyčejné 
rajče. V globalizovaném světě se ale i ono 
proměnilo v komoditu, jakou je třeba nafta 
nebo uhlí. Porota navrhla udělit cenu za 
hlubokou filmovou studii socio-ekonomic-
kých důsledků, které za sebou globální 
obchod s touto komoditou zanechává.

Cena Fakulty agrobiologie, potravino-
vých a přírodních zdrojů putuje do Fran-
cie režiséru Benoîtu Bringerovi za film 
Dilema masožrouta / The Carnivore’s 
Dilemma. Důsledkem růstu populace 
je intenzifikace zemědělství. Genetika, 
biologie, výživa a další obory vědy zcela 
mění způsoby výroby potravin. Na druhé 
straně nám však eroze půd, masivní 
ztráta biodiverzity či ekologické škody 
nebo týrání zvířat naznačují, že mnohé 
konvenční postupy zatím mají své limity. 
Porota ocenila představení alternativ, 
které se zaměřují na hledání udržitelněj-
ších způsobů získávání potravin. 

Cenu Provozně ekonomické fakulty 
obdržel německý režisér Christiane 
Miethge za film Homo Digitalis. Technika 
umožňuje dříve nepředstavitelné věci. 
Vyvstává však otázka, kam se bude vyvíjet 
společnost, která začíná být na technice 
závislá. Porota ocenila živé zachycení ex-
perimentu, jehož součástí je každý z nás.  

Cenu Fakulty tropického zemědělství 
získal francouzský režisér Martin Bou-
dot za film Zelení bojovníci: Indonésie, 
nejznečištěnější řeka světa / Green 
Warriors: Indonesia, The World‘s Most 
Polluted River. Indonéská řeka Cita-
rum je nejznečištěnější řekou na světě 
a hlavním viníkem je módní průmysl. 
Porota oceňuje zejména přímý praktický 
dopad investigativní práce filmařů na 
řešení environmentálních problémů.

Cenu Technické fakulty si odnesl film 
Lidštější než člověk / More Human than 
Human rakouského tandemu Tommy 
Pallotta a Femke Wolting. Žijeme ve věku 
inteligentních strojů, s technikou se setká-
váme všude, od mobilů až po nejvyspělejší 
automatizované systémy. Každý nový 
vynález v sobě nese dilema dynamitu nebo 
jaderné bomby. Porota oceňuje osobní 
a hravý přístup, s nímž autoři mapují roz-
hraní mezi člověkem a technikou. 

Cena Fakulty lesnické a dřevařské 
připadla filmu Svět bez hmyzu / World 
without Insects režiséra Andrease Ewelse. 
Možná jste to zatím ještě nezaregistrovali, 
ale faktem je, že na některých místech 
Evropy už zmizelo 70 % hmyzí biomasy. 
Porota oceňuje zpracování zásadního pro-
blému, který ohrožuje nejen státy v Evropě. 

Cenu Fakulty životního prostředí obdr-
žel australský režisér Frank Oly za film 
Kořeny / Grassroots. Některé houby jsou 
přírodou vybaveny schopností zachytávat 
vzdušný uhlík a zabudovávat jej do orga-
nické hmoty. Porota ocenila zachycení 
příběhu, v němž i laická snaha může 
významně přispívat k řešení klíčových 
problémů současnosti. 

Zvláštní cenu poroty získal český film 
Archa světel a stínů režiséra Jana 
Svatoše. Porota uděluje zvláštní cenu za 
poutavé zpracování života dvou mladých 
filmařských průkopníků, kteří jako první 
začali představovat africkou divočinu ne 
z pohledu lovců, ale z pohledu envi-
ronmentalistů.

Jana Kašparová 

VELKOU CENU LIFE SCIENCE FILM FESTIVALU SPOJENOU S FINANČNÍ ODMĚNOU 3 000 EUR ZÍSKAL AMERICKÝ FILM FERMENTACE 
ČILI PROMĚNA REŽISÉRA JONATHANA CIANFRANIHO.

8. ROČNÍK LIFE SCIENCES FILM FESTIVALU: 
VELKÁ CENA LSFF PRO FILM O ZÁZRACÍCH 
FERMENTACE


