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Vážení čtenáři,
předkládáme Vám již třetí
vydání nového Newsletteru.
„Nového“ proto, že jsme
radikálně změnili jak grafickou
úpravu, tak koncepci.
Posuzováno podle dosavadních
ohlasů, vydali jsme se
správnou cestou. Snažíme
se podat v co nejčtivější
podobě nejdůležitější
informace z naší hlavní
činnosti, což je poskytování
zemědělských dotací.
Čtenář se zároveň dozví to
podstatné o naší práci, ale
i zajímavosti ze zemědělství,
rozvoje venkova a oblasti
kvalitních potravin. Na závěr
přidáváme agrofórek.
Rozhovor provádíme střídavě
s některým z našich zaměstnanců, abychom vysvětlili
pozadí toho, co děláme, ale
také s našimi klienty. Odhalí
se zde zajímavé souvislosti,
postřehy a zkušenosti. Ve férovém rozhovoru by měl tázaný sdělit své názory – s těmi
se čtenář může ztotožnit,
nebo naopak zaujmout nesouhlasný postoj, v každém
případě jde ale o něco, co
ukazuje věci i z jiné stránky.
A pokud se přitom od klienta
dozvíme, že mu zemědělské dotace pomáhají v rozvoji podnikání a projektů,
naplňuje nás to radostí.
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„HLAVNĚ, ABY SEDLÁK
NEBYL LÍNEJ! “

ROZHOVOR S JOSEFEM KUBIŠEM,
ŘEDITELEM AGRA JESENICE
Zázraky se nedějí. AGRO Jesenice je ukázkou úspěšné strategie, profesionality i odvahy.
Hospodaří na pěti a půl tisících hektarů zemědělské půdy. Provozuje na špičkové úrovni
rostlinnou výrobu, produkci krmiv, mléka i prasat, dokonce i mražené zeleniny. Ale
také kovovýrobu, nákladní dopravu, autoservis, recyklaci sutě, kompostování a několik
bioplynových stanic. Muž, který tuto společnost vede k neuvěřitelným výkonům, nám
odpoví na pár otázek.
Agro Jesenice vidím jako vizionářsky vedenou společnost.
Vaše strategie předjímá zájem
spotřebitelů. Nemáte vy nějakou osobní Sibylu?
Víte, zázraky se opravdu nedějí.
Když jsme v roce 1990 transformovali firmu, nechtěli jsme propouštět lidi, a tak jsme se snažili
využít všech příležitostí: Zavedli
jsme prodej stavebnin, štěrku
a písku, nákladní dopravu a zemní
práce. Tenkrát byl zájem o zahradní kovový nábytek, tak jsme
se do něj pustili, dělalo ho tehdy
35 lidí. Některé věci se povedly,
jiné ne. Jde o to využít možnosti,
které trh nabízí. Prostě to zkoušet.
Jaký byl ten úplný začátek?
Původně šlo o zemědělské družstvo. Mělo 3200 hektarů, silnou
živočišnou výrobu, 1200 krav
s produkcí mléka. Měli jsme velké
úvěry, proto jsme se nejdřív snažili zaplatit dluhy. Podařilo se a od
roku 1995 jsme mohli nastartovat
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rozvoj firmy. Ti, kteří chtěli hospodařit samostatně, si vzali svoje
podíly z transformace. Ostatní
založili akciovou společnost. Podnik jsme rozdělili na samostatná
střediska, zavedli jsme vnitropodnikovou banku a jednotlivé pracovní kolektivy musely prokázat

Panuje laický názor, že v zimě
nemají sedláci co dělat. V Agru
je to ale asi jinak?
Relativně volněji má rostlinná výroba, ale je to jen zdání. Musejí se
starat o pozemky, vyřezávat větve
z náletů kolem potoků a okrajů
lesa, opravit veškerou techniku,

svoji ekonomickou samostatnost.
Pracovníky, kteří se uvolňovali
z neperspektivních činností v prvovýrobě, jsme se snažili zaměstnat
v nových oborech.

podle průběhu zimy vypomáhat
v živočišné výrobě a za chvíli začnou jarní práce. Ale mnozí
zemědělci, kteří se věnují jen
rostlinné výrobě, v listopadu zasejí
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a do března mají čas. Ti jezdí na
safari do Afriky a na medvědy do
Kanady. To ale podle mě nejsou
zemědělci.
Většina zemědělských firem
preferuje rostlinnou výrobu.
Produkce živočišné výroby
v EU z různých důvodů spíše
klesá. Vy jste jí zůstali věrní.
Proč?
Rostlinná výroba je jednoduchá.
Jeden člověk se špičkovou technikou obdělá několik set hektarů.
My bychom na těch pět a půl tisíce
hektarů potřebovali pouze patnáct

až dvacet stálých pracovníků. Ale
kdo má živočišnou výrobu, ten
musí krmit a starat se celý rok.
Proč to děláme? Protože jsme se
v tom narodili a myslíme si, že
sedlačina bez živočišné výroby je
nesmysl. Tím jak odchází naše generace z provozu, dochází k podstatným změnám ve struktuře
zemědělství. Za stávajícího plošného rozdílení dotací bez ohledu
na výrobu se to našim nástupcům
nebude rentovat, nebudou to
dělat. Jediným argumentem jsou
dnes bohužel peníze. Pokud se
nepřestaví dotační politika, půjde
vývoj tudy.
Zaregistroval jste změny
k lepšímu?
Je třeba podporovat ty, kteří tvoří
státu skutečné hodnoty. Vždyť
dnes dovážíme 55 procent vepřového, dvě třetiny zeleniny, třetinu ovoce. Soběstační jsme jen
v obilovinách, olejninách a cukru,
v mléčné výrobě jen proto, že
klesla spotřeba mléka, a v hovězím mase proto, že je drahé a ne
každý si ho může dovolit. Ale
poslední roky, to musím objektivně uznat, se blýská na lepší časy.
Dotace na zemědělské „citlivky“,
což je ovoce a zelenina, nebo do
živočišné výroby, jsou konstruktivnější. Je ale třeba v tom vytrvat,
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protože pokud někdo třeba zrušil
chov, tak založit nový, postavit
kravín, silážní jámy, hnojiště, jímky na kejdu, to jsou desítky milionů a běh na dlouhou trať, který
vyžaduje dlouhodobou podporu.
V čem konkrétně vám zemědělské dotace pomohly?
Chováme krávy ve velkém, v Hodkovicích máme druhý největší
kravín v republice, ročně vyrábíme
přes třináct milionů litrů mléka.
Děláme to na špičkové úrovni,
máme užitkovost přes jedenáct
tisíc litrů mléka, produktivitu na
pracovníka až sedm set tisíc litrů
mléka za rok. Přesto byl minulý rok ztrátový, takže bez dotací
bychom si výrobu mléka nemohli
dovolit. Postavili jsme velký areál
pro chov prasat včetně bioplynky,
částečně s pomocí dotací. Dnes
máme špičkové výsledky třicet selat na prasnici, přírůstky ve výkrmu kolem kila denně, přesto jsme
byli vloni ve ztrátě několik milionů
korun. Nebýt dotací, nešlo by to.
Díky nim tedy nejsme ve ztrátě,
jsme mírně ziskoví.

dělství, tak bychom uživili patnáct
milionů lidí a ještě vyrobili tolik
elektrické energie jako Dukovany.
Vychováváte si svoje
specialisty na řízení
jednotlivých oborů, nebo se
u vás odborníci střídají?
My zastáváme politiku, že je
třeba si vážit lidí a dosáhnout,
aby zůstávali firmě věrní. Teprve
když je člověk ve firmě delší dobu
a vytvoří v ní určité hodnoty, získá
k ní vztah. Pro nového pracovníka je hlavní kritérium výše mzdy.
Vedoucí pracovníky si sami vychováváme. Kdo má zájem, všechno se naučí. Dáme mu odborné
poradce, vytvoříme mu podmínky
pro odborný růst, musí ale chtít.
Hlavně aby sedlák „nebyl línej“.
Já jsem z vesnice, a když tam se
to o sedlákovi řeklo, měl z ostudy
kabát. Platí to pořád.

Těch bioplynových
stanic máte víc?
My máme tři bioplynky. Dvě
vznikly s pomocí dotací. Jedna
tady v Hodkovicích u krav, jedna
u prasat, další je v Dolních Břežanech na rostlinné výrobě. Proti bioplynovým stanicím je mezi laiky
odpor, ale já si myslím, že u živočišné výroby by měly být povinné.
Všechen odpad a kejda se využije
a do ovzduší se nedostane metan,

Můžete nám něco říci o systému řízení vašich divizí?
Firmu jsme rozdělili na samostatná střediska, zavedli jsme tzv. vnitropodnikovou banku. Vedoucí
středisek dostávají denně výpis
z účtu. Každý měsíc chodí k ekonomovi, kde zhodnotí stav financí
za minulý měsíc a naplánují další.
Pokud se jim peněz nedostává,
mohou si z banky půjčit za určitý
úrok. Pokud mají velké zásoby
na skladě, dostanou takzvaný
sankční úrok za to, že neprodávají a vážou peníze. Učili jsme se
vše za pochodu. Zastávám názor,
že každý výrobní technik musí
být napůl ekonom a umět nejen

který jinak tvoří skleníkový plyn.
V mrazírně děláme tři čtvrtiny
produkce, jakou dělávaly Mochovské mrazírny, takže máme velkou
spotřebu elektřiny, ale vyrábíme
třikrát tolik, než spotřebujeme.
Zbytek jde do sítě. Kdyby takovou
intenzitou vyrábělo veškeré země-

vyrobit mléko, ale vědět, za kolik
ho vyrábí. Takhle se to dá uřídit.
I tak se musí zvážit, v čem pokračovat a v čem ne. Například jsme
zrušili malou pekárnu a jatka,
které neměly perspektivu dalšího
rozvoje. Od roku devadesát jsme
zavedli výrobu mražené zeleniny,
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ale od roku devadesát osm, když
přišly obchodní řetězce, které jsou
v cizích rukou, jsme se ocitli ve
ztrátě. Zde jsme rozhodli výrobu zachovat, dvanáct let jsme to
drželi nad vodou a teprve poslední dobou se nám to zase začíná
rentovat. Když máme jednu divizi
podržet, musejí ostatní šlapat
naplno.

Co je vaším
rodinným stříbrem?
Zastáváme filozofii, že všechno
je třeba dělat na špičkové úrovni.
Rostlinná výroba má špičkové výsledky, výnosy obilovin sedm, osm
tun. Živočišná výroba má výsledky
srovnatelné se špičkou republiky
i s Evropou. Mrazírna taky dokáže
konkurovat světu. Stojíme na více
nohou. Když jedna zrovna nešlape, ostatní ji mohou podržet. Je to
složitější na řízení, ale podnik má
takhle větší stabilitu.
Existuje obor, kam jste třeba
nakročili a posléze couvli?
To víte, že jo. Měli jsme jatka,
v těch 90. letech jsme mysleli, že
„do každého domečku dáme jednu
kravičku“, jak říkal první prezident. To byla nostalgie a omyl.
Měli jsme pekárnu, nechali jsme
toho. Z mnoha mlékomatů jsme
nechali jediný tady v Hodkovicích,
protože lidi chtějí mléko, co jim
vydrží v lednici čtrnáct dní. Vlastně ani neznají chuť pravého mléka. Je to škoda. V roce 93 jsme
koupili špičkové jalovice z Německa, které jsme ale tehdy neuměli
nakrmit a během pár let byly na
jatkách.
Jak tomu předcházíte?
Prvotřídní péčí, kterou jsme se
museli postupně naučit. Během
roku třikrát bereme kravám krev
a děláme rozbory. Na základě
toho se upravuje výživa, bílkoviny,
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energie, vitaminy, makro- a mikroprvky. Každý měsíc bereme
bachorové šťávy, abychom věděli,
jestli mají dobré trávení. Sledujeme kondici, kráva nesmí být
moc tlustá, aby neměla problémy
při telení. Když se otelí, dostane
40 litrů energetického nápoje, pět
kilo mrkve a dvě deka lněného
semene. Týden po porodu měříme
teplotu, zda byl porod v pořádku.
Dvakrát týdně kravky projdou
dezinfekčním brodem kvůli paznehtům, jednou měsíčně se „koupou“ půl hodiny v dezinfekčním
roztoku, třikrát do roka jdou na
manikúru: ostrouháme jim odborně paznehty. Takovou péči nedostáváme ani my lidé.
Pořádáte tradičně Farmářský
den. Jak ta myšlenka vznikla?
Kontakt s veřejností je nutný. Lidi
o zemědělství moc nevědí, ale rádi
na ně láteří. Je to trochu i naše
chyba, protože jsme se věnovali
výrobě, a ne práci s veřejností.
Před sedmi lety jsme zavedli Farmářské dny. Byl jsem sám překvapený, jak pěkné jsme měli ohlasy
od místních třeba na bioplynku.

Ona totiž vůbec nepáchne, všechno je technicky dokonalé a vlastně
ekologické. Ukazujeme lidem i výrobu zeleniny, aby viděli, že tam
není nic špatného. Máme v plánu
zemědělské muzeum, které ukáže, jak se sedlačilo kdysi. Bude
to finančně náročné, ale patří to
k podniku. Sponzorujeme školky,
školy, dobrovolné hasiče, je to asi
tři sta, tři sta padesát tisíc za rok.
Kde můžeme, pomůžeme. Občas
dojde ke kontroverzím, protože
vozíme hnůj, a ne zlato. Kdyby
nám padalo z návěsu zlato, nikdo
by asi nenadával.
Co říkáte na ekologické
zemědělství?
Víte, ono se dost preferuje a s ním
i biopotraviny. Kdybychom se na
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to dali všichni, pak vyrobíme v celém státě osm procent potravin
a devadesát dva procent bychom
museli dovážet. Sama vidíte, že
by to nešlo. Také není rozdíl mezi
biopotravinou a čerstvou, kvalitní,
takzvaně konvenční potravinou.
Je to totéž. Problém je v tom, že
jsme pohodlní a chodíme nakupovat do supermarketů jednou za
čtrnáct dnů, ale pak to není kvalitní čerstvá potravina. V současné
době, tak jak jsou nastaveny dotace, je na ekologickém zemědělství nejzajímavější právě ta jejich
výše.
Vy osobně jste v Jesenici od
roku 1978. Jaké nejtěžší a nejlepší období jste tu prožil?
Když jsem nastoupil, stavěl se
kravín, co ještě stále dobře funguje. Ale časy to byly těžké. Koncem
80. let se nám podařilo výsledky
hodně vytáhnout. Náročná byla
transformace v 90. letech. Dostala
se ke slovu politika, ne odbornost.
Někteří se na nás dívali jako na
pohrobky socialismu, což nebyla pravda. Rok 2002 byl opravdu
„blbý“. Byly povodně a u nás byla

záplava. Obilí polehlo, porostlo,
neměli jsme ani slámu. Snížili
jsme si platy o patnáct procent,
lidi to vzali a ještě nám to pomohlo utužit vztah k podniku. Je nutné
koukat dopředu a mít nějaké rezervy jak finanční, tak i v krmení.
Co byste českému
zemědělství přál?
Abychom všichni používali, jak se
říká, zdravý selský rozum včetně těch, kdo zemědělství řídí. Je
fajn mít teoretické znalosti, ale je
potřeba k tomu mít i ty praktické,
a to dnes někdy chybí. Takže zdravý selský rozum nám všem kolem
sedlačiny!
Připravila L. Kaletová
Foto P. Cenker SZIF a AGRO Jesenice
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O RODIČÍCH V PROJEKTU
OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL
Laikovi by se mohlo zdát, že rodiče nejsou v projektu Ovoce a zelenina do škol nijak
důležití. Opak je pravdou. Projekt Evropské unie realizovaný platební agenturou SZIF
totiž v podstatě rozvíjí zdravé návyky dané rodinou. Rodiče tedy stojí za tím, zda je
pak ve škole na čem stavět.
Výsledky projektu se prověřují
každoročně na školách a mezi
dodavateli. Rok 2016 přinesl
dotazníkové šetření u rodičů
školáků zapojených do projektu.
Více než 16 tisíc rodičů dotazníky
vyplnilo. Odborníci se shodují,
že základní stravovací návyky
dětí formuje jednoznačně

„SUPER PROJEKT, mé děti
jsou nadšené, obě na ZŠ
poznaly ovoce i zeleninu,
kterou ještě neznaly, od té
doby kupujeme!“
rodina. Škola i edukační projekty
mohou tyto návyky rozvíjet
a posouvat žádoucím směrem,
nemohou je však zásadně
měnit. Pojďme se na rodiče
v našem projektu podívat blíže.
STRAVOVACÍ NÁVYKY
JAK KDE

Nicméně pod vlivem projektu se
opět mírně zlepšily. Pravidelných
pět jídel dodržuje většina
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rodin, lepší je situace v Praze
a větších městech a v rodinách
nejmenších školáků.
Nejhorší situace, co se
stravovacího režimu dětí týče,
je v Karlovarském a Ústeckém
kraji, zřejmě v důsledku
obtížné sociální situace.
SNÍDANĚ JE GRUNT

O víkendu snídají děti i rodiče
téměř ve stu procentech, ve
všední den oscilují jednotlivé
kraje kolem 80 procent s tím,
že děti snídají ve větší míře
než rodiče, ale je to těsné. A co
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svéhlaví prvňáčci? Všichni si
pamatujeme, jak jsme sami
v tomhle věku odmítali snídat.
A je to tak i dnes, čím nižší
ročník, tím urputnější odmítání.
Rodiče se však nechtějí se situací
smířit. Mají různé přesvědčovací
metody. Jsou jimi slovní motivace,
nabídka lákavějšího pokrmu,
případně přibalení snídaně s sebou
(ano, laskavé maminky), nebo
přinucení či neřešení situace
(hlavně někteří tatínci by se
nad sebou měli zamyslet!).
SVAČINKA NA PŘÁNÍ

Svačinu dostává většina dětí zhruba šest dní v týdnu, rodiče jsou
tedy zvyklí ji dětem chystat i o víkendu. Občas se i sami strávníci
podílí na rozhodování, z čeho se
má svačina skládat.
JAK JSME NA TOM S OBĚDY?

Ve velkých městech posílají rodiče
své děti většinou do školní jídelny, v menších obcích si část dětí
obědy také nosí. Varovnou výjimkou je opět Karlovarský a Ústecký
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kraj, kde děti v jídelně obědvají
nejméně často.
VEČEŘE S MÁMOU A TÁTOU

Je hezké, že jde o rodinnou záležitost. Školáci večeří většinou
alespoň s jedním z rodičů, ovšem
někteří i sami.

jsou v domácnostech žáků volně k dispozici téměř denně, a to
i v několika druzích. Rodiče se
však dopouštějí omylu v tom, že
přiměřená dávka vitaminů obnáší
zeleninové či ovocné jídlo jednou
až třikrát denně (obecné doporučení je aspoň pětkrát). Celkově

minimálně pět dní v týdnu, a to
širší sortiment druhů. Vzrostly vědomosti dětí o ovoci a zelenině.
Ohlasy rodičů na projekt jsou
výborné. 2 027 rodičů uvedlo,
že děti se nyní v ovoci a zeleni-

„Dcera si nyní s oblibou
vezme například syrovou
mrkev. Jistě k tomu přispěly
chutné baby mrkvičky, které žáci dostávali ve škole.“
ně mnohem lépe vyznají a více
je jedí. Kvitovali také fakt, že
prostředí „party“ dětí je příznivé
k tomu, aby děti ochutnaly i druhy, které doma dříve odmítaly.
Poté je již řadí do svého jídelníčku. V mnoha rodinách si rodiče
všimli, že děti se nají čerstvého
ovoce a zeleniny a nevyžadují
sladké tyčinky, jako tomu bylo
dříve. Vtipným detailem zůstává,

KILA NAVÍC

Posviťme si na rodiče a děti ze
zorného úhlu nadváhy, jedné
z příčin, proč projekt vůbec vznikl.
Více než třetina rodičů nadváhu
přiznává. Děti v nižších třídách
jsou na tom váhově slušně, ale
s vyššími ročníky nadváhu „dohánějí“, a to častěji děti rodičů
s nadváhou než ostatní děti.
ČEMU DÁVAJÍ ŽÁCI PŘEDNOST

Děti stále ještě konzumují častěji
ovoce než zeleninu. Zajímavé je,
že u jejich rodičů je tomu naopak.
Školáci mají obecně nejraději
ovoce a zeleninu v podobě šťáv,
naopak velký problém mají s ovocem a zeleninou v tepelné úpravě

se ale povědomí o potřebné míře
konzumace zlepšuje.
Nejčastějším důvodem
nedostatečné dávky vitaminů
v jídelníčku je chuťová averze
dítěte vůči ovoci a zelenině, uvádí
ji přibližně každý třetí rodič.
Nejsilnější je v Moravskoslezském
kraji a také překvapivě
v Praze, která je přitom krajem
s nejvyšším podílem rodin
s přiměřenou konzumací ovoce
a zeleniny.

„Já dávám ZELENOU, nám
ten projekt opravdu pomohl
k častějšímu příjmu ovoce
a zeleniny. Jen tak dál,
DĚKUJI.“
že nejméně ochotně snědí děti
vařenou zeleninu v polévce. To je
možná nějaký dosud neobjevený
přírodní zákon.
Už Komenský věděl, že se
děti nejraději učí hrou. Státní

„Potěšilo mě loni před
Vánoci, když mi kluk
s nadšením vyjmenoval
odrůdy jablek a ohodnotil,
které mu nejvíce chutnaly…
Za to patří poděkování
i přístupu pedagogů, kteří
se dětem takto věnují.
Projekt hodnotím kladně.“
a většina dětí nerada zeleninové
polévky. Dívky jedí ovoce i zeleninu ve významně vyšším počtu dnů
v týdnu než chlapci.
Je skvělé, že ovoce a zelenina
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POZITIVNÍ VÝSLEDKY PROJEKTU

Děti už jedí skoro stejně často
zeleninu jako ovoce, zatímco při
předchozích měřeních byl rozdíl
větší. Úspěchem je i to, že ovoce
i zelenina se v rodinách konzumují

únor│2017

zemědělský intervenční fond proto
děti motivuje k větší konzumaci
ovoce a zeleniny vědomostní hrou
Kozel Ovozel, kterou pro ně
spustil koncem loňského roku. Už
dnes na ni sbíráme milé ohlasy.

07

Fotografie zde
a obrázek na titulní straně: NZM

ŠKODA HT 30 Z KALENDÁŘE
Traktory Škoda zaujímaly v československém zemědělství významnou úlohu. Počátky
vývoje těchto strojů spadají už do roku 1911, kdy z mladoboleslavské továrny Laurin
a Klement vyjely první motorové pluhy Excelsior.
Tyto jednoúčelové stroje nemohly
čelit zahraniční konkurenci, proto
byl ve dvacátých letech zahájen
vývoj univerzálního traktoru. To již
firmu Laurin a Klement odkoupila
plzeňská Škodovka a první traktor Škoda byl v Plzni vyroben roku 1926.
Jednalo se o vůbec první
sériově vyráběný univerzální traktor u nás, který
dostal označení HT 30.
Zkratka HT znamenala
„hospodářský traktor“
a následně se objevila
v označení všech prvorepublikových traktorů
firmy. Číslo udávalo
výkon motoru v koňských
silách. Prvního typu HT 30 bylo
v osmi sériích vyrobeno 750 kusů,
stroje využívaly upravené motory
automobilů Škoda.
BENZIN A PETROLEJ

Všechny typy traktorů Škoda
tehdy využívaly k pohonu benzin
a petrolej, koncem třicátých let
byla vyrobena i série na naftu.
Model HT 30 byl osazen čtyřválcovým motorem, který se pro lehčí
spouštění startoval na benzin, ale
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pro provoz se používal levnější petrolej. Traktor mohl být dodáván
s různou výbavou jako osvětlení
nebo různé typy kol – ocelová
orná, s gumovým oráfováním či
pneumatikami.

PRAHA A ČÁSLAV

Historií zemědělské techniky se
zabývá pobočka Národního zemědělského muzea (NZM) v Čáslavi, ochutnávku toho nejlepšího
najdete v hlavní budově v Praze
na Letné. Čáslavská sbírka traktorů a historických oradel patří
mezi nejvýznamnější v Evropě.
V objektech bývalého vojenského
autoparku jsou depozitáře, kde
může fanda historické techniky
strávit celé hodiny. Moderní ex-

únor│2017

pozice v nové hale je zaměřená
především na mechanizaci rostlinné výroby, energetické zdroje
v zemědělství a dopravu. NZM
spravuje největší sbírku historických traktorů Škoda, čítající dva
motorové pluhy a 17 traktorů.
Významným počinem při utváření této kolekce bylo zakoupení
sbírky bývalého předsedy Traktor
Veteran Clubu, pana Františka
Líra z Oškobrhu. Nechyběl v ní
ani traktor Škoda HT 30, jeden ze
dvou nynějších exponátů muzea.
Historický snímek tohoto traktoru
najdete v letošním nástěnném kalendáři SZIF, fotografii muzejního
exponátu pak v kalendáři NZM.
V NEDĚLI DO MUZEA

Během tzv. Resortních dní, které
se v NZM konají pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky, mají zaměstnanci resortních
organizací i další pracovníci ze
zemědělství a přidružených odvětví každou první neděli v měsíci
vstup zdarma.
Pro uplatnění slevy ve výši rodinné vstupenky stačí, když u pokladny sdělíte své pracovní uplatnění. Více na www.nzm.cz.

08

DRUŽICOVÁ DATA
A PLATEBNÍ AGENTURY STÁTŮ EU
Využití informací, které je možné získat prostřednictvím satelitů, má a jistě bude mít
široké uplatnění také v oblasti zemědělství. Několikrát jsme se této problematice
věnovali na stránkách Newsletteru SZIF už dříve. Nyní bychom rádi čtenáře seznámili se
zajímavou akcí, která proběhla v SZIF v lednu letošního roku.
Ve dnech 17. a 18. ledna se
v SZIF konal workshop Využití
družicových dat satelitů Sentinel
pro účely platebních agentur členských států EU, kterého se zúčastnili zástupci z deseti těchto institucí. V diskuzi se mluvilo převážně
o využití satelitních dat z programu Copernicus v rámci Integrovaného administrativního a kontrolního systému (IACS). Vyplynulo
z ní, že data se uplatní zejména
při aktualizaci registru půdy LPIS
a při administraci a kontrolách
žádostí o dotace na plochu.
DALŠÍ MOŽNOSTI

Účastníci setkání v další diskuzi
nastínili možnost využití družicových dat také pro automatické
určení plodin a plodinových skupin. Jiné uplatnění může zahrnovat monitoring živelných pohrom
(sucha, povodně, požáry aj.) nebo
sledování údržby trvalých travních
porostů a krajinných prvků. Závěry z workshopu budou předány
prostřednictvím SZIF zástupcům
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Evropské komise a Evropské kosmické agentury k dalšímu projednání a realizaci případných pilotních projektů.

Časté snímání navíc umožňuje monitorování změn vegetace
během vegetačního období. Sentinel-1 je vybaven radarem a má
pro využití v zemědělském sektoru
také velký potenciál. Umožňuje
snímání zemského povrchu za každého počasí, ve dne i v noci.
SATELITY SENTINEL A SZIF

COPERNICUS A ZEMĚDĚLSTVÍ

Evropský program Copernicus je
obecně zaměřen na zpracování
a poskytování dat popisujících
životní prostředí. Data jsou ve
velké míře pořizována prostřednictvím družic, zejména satelitů mise
Sentinel. Pro oblast zemědělství je
významný především Sentinel-2,
který poskytuje optická data a na
jejich základě například snímky
vegetace, půdy a vodních ploch.
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Data ze Sentinelů byla v roce
2016 poprvé využita v rámci kontrol na místě u žádostí o dotace
na plochu. Pro každý kontrolovaný
pozemek z nich byla provedena
automatická klasifikace plodin.
Tato informace o klasifikované plodině byla poté u vybraných lokalit
k dispozici operátorům jako doplňující údaj při vizuální interpretaci běžných podkladů dálkového
průzkumu Země. Díky tomu došlo
ke snížení počtu kontrol v terénu,
protože v případě pochybností
byla plodina jednoznačně určena
právě z dat satelitů Sentinel, takže
už nebylo nutné provádět dodatkové šetření v terénu.
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VÝPLATY PŘÍMÝCH PLATEB
A NĚKOLIK PRAKTICKÝCH RAD
Časy se mění, ale jedna věc je stálá: Bez dobrého vztahu k půdě a bez snahy být dobrými
hospodáři se nenajíme. Přímé platby administrované agenturou SZIF mohou působit
jako strohá úředničina a účtařina, ale o půdu a dobré hospodáře tu jde především. Je to
hodnota, která musí zůstat lidem zachována i do budoucna.
A právě tento cíl, starý jak lidstvo
samo, pomáhají realizovat dotace
známé jako PŘÍMÉ PLATBY, které
administruje SZIF. V tomto článku
vám nabízíme přehled doposud
vydaných rozhodnutí k platbám
na dotační tituly přímých
plateb, o které žádali zemědělci

Vydávání rozhodnutí jsou v plném
proudu. Některé platby jsou již
na účtech svých majitelů, jiné na

prostřednictvím Jednotné žádosti
2016. Nebudou chybět ani
užitečné rady, které vám, jak
doufáme, pomohou vyvarovat se
chyb, jež se v dosavadní praxi
u žadatelů vyskytly. Snažíme se,
aby průběh celé administrace
byl pro žadatele bez zbytečných
komplikací a nárokované platby

vyplacení čekají. Snahou platební
agentury SZIF je, aby zemědělci
obdrželi peníze v co nejkratším
termínu. Vydávání rozhodnutí
o platbě se proto snažíme maximálně urychlit. U dotačních
titulů Jednotné žádosti 2016 se
nám daří rozesílat rozhodnutí v mnohem kratší době, než
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mohly být vypláceny v plném
rozsahu.
ROZHODNUTÍ O PLATBĚ SE DAŘÍ
VYDÁVAT PODSTATNĚ DŘÍVE
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je uvedeno v harmonogramu,
a to i o několik týdnů. Zároveň
radíme žadatelům, aby v rámci
urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání.
Díky tomuto kroku totiž urychlí
platbu zhruba o 20 dní a také
vydávání rozhodnutí na své další
platby v rámci přímých plateb.
Formulář „Prohlášení o vzdání se
práva odvolání“ je k dispozici na
webových stránkách www.szif.cz.
Podstatné místo v celé škále
přímých plateb zaujímá SAPS
(Jednotná platba na plochu).
90 procent rozhodnutí na toto
opatření bylo vydáno již 23. listopadu 2016, v současné době je
vyplaceno přes 98 procent žádostí. V oblasti Dobrovolných podpor
vázaných na produkci (VCS) jsme
už koncem loňského roku odstartovali vydávání rozhodnutí na
cukrovou řepu, kde je vyplaceno
více než 97 procent žádostí, a na
dojnice, kde peníze už obdrželo
přes 94 procent žadatelů. V lednu
letošního roku pak následovala
VCS na masná telata, v únoru na
bílkovinné plodiny, chmel, kon-
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zumní brambory a na zeleninu
s vysokou a velmi vysokou pracností. Co se týče plateb za dodržování zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí,
tedy Greening, rozhodnutí jsme

začali vydávat od 9. ledna a na
Mladého zemědělce od 23. ledna.
A konečně Přechodné vnitrostátní
podpory přišly na řadu 26. ledna.
V průběhu následujících měsíců
se budou rozesílat rozhodnutí pro

zbývající Dobrovolné podpory vázané na produkci.
MÍT POD ČEPICÍ ANEB RADY
Z PRAXE

Máme pro vás také několik
užitečných rad plynoucích
z dosavadní praxe. Týkají
se největších chyb ze strany
žadatelů, které mohou způsobit
zbytečné krácení dotace nebo
prodloužení administrace. Je
poměrně jednoduché těmto
chybám předejít, jestliže
budou žadatelé vědět, na co
si dát pozor. Tyto rady mohou
žadatelé, jak doufáme, uplatnit
již letos při podávání Jednotných
žádostí 2017, které bude
probíhat od poloviny dubna do
poloviny května.

»» Častým nedostatkem, a to napříč všemi dotačními tituly, je chybná nebo neúplně vyplněná žádost.
Upozorňujeme žadatele, aby si zejména zkontrolovali, zda skutečně označili křížkem v žádosti všechny
dotační tituly, které chtějí využít.

»» Žadatelé také poměrně často nedodržují lhůty, např. termín seče. V této souvislosti raději
připomínáme, že se jedná o termín do 31. července.

»» Pozor na včasné podávání hlášení o změnách a také chyby v označování a identifikaci zvířat
(např. chybějící ušní známky) v rámci všech opatření na zvířata.

»» U plošných plateb se vyskytuje rozdíl mezi deklarovanou a zjištěnou výměrou, a to poměrně často.
Kontrola na místě prokazuje asi jen polovinu žádostí bez nálezu.

»» V případě splnění jedné z podmínek pro získání dotace – „aktivní zemědělec“, bývá zjištěno provozování
negativních činností. Upozorňujeme žadatele, kteří současně se zemědělskou činností provozují ještě
letiště, železnice, vodárny, sportovní a rekreační areály nebo služby v oblasti nemovitostí, na nutnost
prokázat, že dotace přímých plateb odpovídají alespoň 5 % jejich příjmů z nezemědělské činnosti za
poslední uzavřené účetní období nebo že jejich příjmy ze zemědělské činnosti tvoří alespoň 1/3 celkových
příjmů za poslední uzavřené účetní období.

»» Co se týče Greeningu, nacházíme rozorání travního porostu v environmentálně citlivé oblasti.
Někteří žadatelé také chybně deklarují plodiny.

»» V rámci kontroly podmíněnosti (systém Cross Compliance) je porušován Dobrý zemědělský

a environmentální stav (DZES), konkrétně se jedná o pěstování zakázaných plodin na mírně či silně
erozně ohrožené půdě, případně pěstování povolených plodin, ale bez půdoochranných technologií.
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KVALITNÍ POTRAVINY
Z kvalitně vedeného zemědělství a z poctivé výroby
mohou vzniknout jen dobré a kvalitní potraviny, a právě
jim je věnována už tradičně tato dvoustrana. Edukativní
kampaně Ministerstva zemědělství a agentury SZIF mohly
kdysi vypadat jako boj s větrnými mlýny, ale čas ukázal, že
čeští spotřebitelé chtějí jíst zdravě a chtějí tento „luxus“
dopřát i svým rodinám. Co je nového ve světě kvality?
ČESKÉ FIRMY NA GRÜNE WOCHE

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond
připravily pro české producenty
skvělé zahájení nového roku. Výrobci kvalitních českých potravin
se účastnili od 20. do 29. ledna

mezinárodního veletrhu Internationale Grüne Woche v Berlíně.
Všichni účastníci měli zvýhodněné
podmínky. Za SZIF nás v Berlíně
reprezentovalo 7 firem. Prezentace
se týkala gastronomie, čerstvých
produktů, ryb, masa a mléčných
výrobků. Příjemnou položkou byl
široký výběr vín z různých zemí,
piva a alkoholických nápojů.
V sortimentu nechyběly ani trendy
v oblasti potravinářství a biopotravin. Pro české výrobce byl veletrh
důležitým testem před nadcházející sezónou. Na 125 tisících metrech čtverečních se setkali vystavovatelé z celého světa a jejich
produkty shlédlo kolem 400 tisíc
návštěvníků. Pro zúčastněné české
producenty kvalitních potravin to
byla zásadní zkušenost.
KLASA ZJEDNODUŠILA
PRAVIDLA

Od 1. února se změnila metodika
pro udělování značky Klasa.
Ministr zemědělství vystihl
podstatu věci takto: „Přehlednější
a výrazně jednodušší metodika
pomůže především malým
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výrobcům, pro které bylo doposud
obtížné značku Klasa získat.
Přitom jim může výrazně pomoci
v propagaci, jde o nejznámější
značku kvalitních potravin v České
republice.“
REGFOODFEST 2017

Zájem zahraničních i tuzemských
turistů o české a moravské regiony
roste, a to mimo jiné i díky
dobrému jídlu. Spojení festivalu
krajových specialit a regionálních
potravin RegFoodFest s veletrhem
Regiontour je proto zcela logické.
Letošní festival se konal v areálu
brněnského výstaviště od 19. do
22. ledna. V expozici Regionální
potravina se prezentovalo 24
oceněných výrobců. První den byl
festival otevřen odborníkům, další
dny už široké veřejnosti. Krajové
speciality a regionální výrobky
přitáhly do Brna velké množství
mlsounů. Velký zájem byl o známé
dobroty, jako jsou Štramberské
uši, tradiční klobásky či k nim
tak dobře pasující slivovice, až
po tekuté karamely, tvarůžkové

moučníky či raw a veganské dorty.
Kachní stehýnka, zeleninové
bašty, chutney a patizonky také
gurmány neurazí. Sladkou tečkou
po kulinářských prožitcích bylo
například hroznové želé, řepný
sirob nebo domácí paštika.
Přízeň návštěvníků si cestou přes
jejich chuťové pohárky získalo
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ČESKÝ MASOPUST
Od Tří králů až do Popeleční středy trvá tradiční doba
juchání, hodování a plesání
v maskách zvaná masopust.
Patří do ní česká zabijačka,
koláče, koblihy a boží milosti
a typické masky: Kůň nesený
dvěma lidmi, bába s nůší, nevěsta a ženich nebo slaměný
panák. Rozverné období předchází půstu a velikonočním
svátkům. Půst začíná právě
popeleční středou. Tradici udržuje mnoho českých měst a
vesnic a také leckteré pražské
čtvrti. 25. února je k vidění
například Letenský masopust.
Rejdit v maskách můžete na
Praze 7 od 11 do 18 hodin.
UPLYNULÉ PROGRAMOVÉ
OBDOBÍ PRV
STOPROCENTNĚ
VYUŽITO
V Programu rozvoje venkova
2007–2013 bylo rozděleno
mezi české zemědělce,
potravináře, lesníky a malé
obce zhruba 100 miliard
korun. Program byl úspěšně
využit na 99,84 procenta.
NÁRODNÍ DOTACE
AKTUÁLNĚ
Zásady 2017 rozšiřují dotace
na kapkové závlahy též na
lesní školky. Přibyl nový druh
poradenství v zemědělství,
tzv. demonstrační farmy. Novinkou je i podpora na zlepšení životních podmínek drůbeže
jako šetrné zacházení s drůbeží, zlepšení podmínek ustájení
drůbeže v halách či stájového
mikroklimatu drůbeže. Předběžné žádosti se podávají na
okresní pracoviště SZIF nejpozději do 28. února 2017.
MIMOŘÁDNÁ PODPORA
PRO VÝROBCE MLÉKA
14. února skončil příjem
žádostí o proplacení mimořádné podpory na snížení
produkce mléka. Výše podpory na 100 kg mléka nedodaného na trh činí 14 EUR.
Přepočtový kurz je stanoven
ke dni 10. září 2016 ve výši
27,022 Kč/1 EUR, tj. 3,78 Kč
na 1kg mléka. Druhé kolo
příjmu žádostí probíhá od
1. února do 17. března 2017.

12

čtyřiadvacet výrobců s nespočtem
regionálních potravin.
SOUTĚŽ MĚLA
U KUPUJÍCÍCH ÚSPĚCH

Ministr zemědělství Marian
Jurečka v lednu vylosoval deset
výherců velké spotřebitelské

Český výrobek – garantováno
Potravinářskou komorou
(580 tisíc) a třetí v pořadí
bylo Chráněné zeměpisné
označení (187 tisíc). V anketě
o nejoblíbenější výrobek se
značkou Klasa zvítězilo Jihočeské
máslo a Lipánek, oba výrobky
společnosti Madeta a.s.,
a Strážnické brambůrky od Petra
Hobži. Výherci si odnesli jízdní
kola, kuchyňské roboty, poukazy
na nákup elektrospotřebičů nebo
prodloužený víkend na farmě.
KVALITY NENÍ NIKDY DOST

JARNÍ MRAZY
Loňské žádosti na Zmírnění
škod způsobených jarními
mrazy na letním ovoci se
v současné době kontrolují
a předávají na Ministerstvo
zemědělství, jež předpokládá
vyplacení podpor do konce
března 2017. Protože řada
pěstitelů na nastavení limitu
50% poklesu tržeb nedosáhla, navrhuje ministerstvo
jeho snížení na 30 %, a to
pro příjem žádostí na „jablka
a hrušky“ od 3. do 13. dubna.
Pokud vláda schválí navrženou
změnu limitu, bude se vztahovat na žádosti na „jablka
a hrušky“ a zároveň i „letní
druhy ovoce“.
OBNOVA VENKOVSKÝCH
PAMÁTEK
6. února odstartoval program na obnovu venkovských
památek – a je v něm leccos
nového! Na rekonstrukci se
mohou těšit i hasičské zbrojnice a polní cesty. V péči
programu zůstávají kapličky,
zvoničky, boží muka, pomníky
a sochy svatých. Je možné
i vybudování odpočinkových
míst. Mezi žadatele bude rozděleno celkem 500 milionů korun, přičemž 200 milionů bude
náležet právě cestám. Více na
www.szif.cz/cs/nd.

Ag
rof
óry

soutěže „Střihněte si naše výhry!“.
Tu pořádal Státní zemědělský
intervenční fond od 26. září 2016
do 1. ledna 2017. Lidé za tu
dobu poslali 102 tisíc herních
karet s téměř 3 miliony log
kvality. Nejvíce lidé vystřihovali
logo Klasa (2 miliony log),
druhou příčku obsadila značka

V předvánočním čase, 20. prosince 2016, dostaly pod stromeček
značku kvality další české výrobky.
Oceněno bylo dvanáct pochutin
od sedmi výrobců. Nově se tak na
jejich obalu octlo logo Klasa, které
pomáhá zákazníkům v orientaci
při nákupech kvalitních potravin.
Které to jsou? Dozvíte se na www.
szif.cz/cs/tiskove-zpravy-szif.
Máme radost, že se rodina Klasy
rozrůstá a že se její jméno stává
synonymem kvality.

ČESKÝ MED, DOBRÝ MED
Všechny vzorky medu, které
byly vloni kontrolně odebrány
od českých včelařů, byly v pořádku. Testovány byly smyslově a namátkou i chemicky
na přítomnost antibiotik. Med
je bezpečný, vysoce kvalitní a dobrý. Gratulujeme!

WORKSHOP O PROPAGACI
PRODUKTŮ V EU
Workshop „Nová propagační
politika EU pro zemědělské
produkty“ proběhl 12. ledna
ve spolupráci se SZIF na MZe.
Svými zkušenostmi přispěli
zástupci Evropské komise,
Potravinářské komory ČR,
Agrární komory ČR a Českomoravského svazu mlékárenského. Tématem byl zvýšený
rozpočet na propagaci zemědělských produktů ze strany
EK a jeho využívání.
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