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Milí čtenáři,
další vydání Newsletteru
startuje v době, kdy mají
všichni zemědělci napilno. Žně
si vlivem letošního skutečně
„vypečeného“ počasí pospíšily. Skládám poklonu všem,
kteří jsou se zemědělstvím
spjati, protože pracovali v
potu tváře víc než kdy jindy.
Snad vám přinesou články v
našem srpnovém čísle alespoň
trochu osvěžení. Dočtete se
například o tom, že Columbus
byl i v Brně a co je nového
ve světě biopotravin. Zajímavá čísla k Programu rozvoje
venkova vyvrátí mýtus, že
dotace z jeho ranku podporují
jen velké podniky. Z rozhovoru s personální ředitelkou
se dozvíte, že klotové rukávy
už se u nás dávno nenosí a
že i přijímací pohovor může
být velmi kuriózní. Dožínky
jsou za dveřmi a jejich velká
oslava proběhne na tradičním veletrhu Země živitelka,
na který vás srdečně zveme.
SZIF nabídne největší expozici
roubenou výrobci oceněných
potravin, kde vás čeká dobré
jídlo, výborná zábava a jako
bonus klimatizovaný pavilon.
Přejeme vám příjemné
počtení.
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I STÁTNÍ SEKTOR MŮŽE BÝT
ATRAKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF, Fond) je platební agentura, která zodpovídá
za administrování a kontrolu podmínek poskytování zemědělských dotací v České republice. V posledních letech SZIF vždy ročně vyplácel více než 30 miliard korun. Např. v loňském roce to bylo 35 miliard korun jak z EU, tak i národních zdrojů, to vše při dodržování
podmínek více než 200 druhů podpor a dotačních titulů. Jde o velmi komplikovaný a propracovaný systém. Aby vše správně fungovalo, je potřeba mít rozsáhlou síť vysoce kvalifikovaných odborníků. S personální ředitelkou SZIF Hanou Svobodovou, MBA, jsme si
povídali, jaké to je získávat a udržovat si schopné profesionály ve státní správě.
Jaké to je vést
personalistiku tak velké
státní firmy, jako je Fond?
Především je to velká zodpovědnost. A také poměrně
náročná práce, která je pro
mě zároveň i osobní výzvou.
Je třeba si uvědomit, že kromě centrály v Praze máme
7 regionálních poboček a dalších 65 menších pracovišť
po celé republice. Celkově
pro nás pracuje víc než 1 300
zaměstnanců. To samozřejmě
vyžaduje přesně stanovené
systémy řízení, neustálé sledování trendů na trhu práce
a určitou pracovní disciplínu.
To, co máte na starost, je
nazýváno různě: HR, lidské
zdroje, personalistika.
Jaký výraz podle vás tuhle
činnost nejlépe vystihuje?
V praxi se v souvislosti s řízením
lidí v organizaci setkáváme s růz-
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organizaci v chodu. Řízení lidských zdrojů je nejdůležitější
složkou řízení organizace. Je
vlastně nejpodstatnější úlohou nejen personálního útvaru, ale také všech manažerů.

nými termíny, jako jsou personální
práce, personalistika, personální
administrativa, personální řízení
nebo zkratky jako HR. Nejnovější
koncepce personální práce, která se ale formuje již od 60. let,
se nazývá „Řízení lidských zdrojů“. Lidské zdroje jsou něco jako
motor a oživovatel, který udržuje
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Co především tuto
úlohu charakterizuje?
Řekla bych, že hlavně strategický přístup k personální
práci a také optimální využívání pracovních sil. Když
to trochu zjednoduším, jde
o zařazení správného člověka na správné místo, jeho
rozvoj a motivaci. A to vždy
v souladu s dodržováním legislativy v oblasti práce i státní služby.
SZIF je zaměřen na určitou
dosti specializovanou
oblast. Není to z hlediska
kvalifikačních požadavků
trochu jednostranné?
Fond rozhodně není zaměst-
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navatelem pro jedno profesní
zaměření. Ano, je potřeba mít
obsazené pozice lidmi se vzděláním zemědělským, ekonomickým,
potravinářským a technickým.
Ale také potřebujeme právníky, personalisty, mzdové účetní,
ajťáky a projekťáky. Fond také
administruje značky kvalitních
potravin Klasa, Regionální potra-

podle vás nějaké výhody,
které zlepšují pozici SZIF
jako zaměstnavatele?
O státní správě se občas vedou
zkazky, že je zde jednotvárná,
nudná práce nad hromadou papírů, klotové rukávy, nepříjemní lidé
atd. Nic takového už dávno neplatí. Jsme velká organizace, ale využíváme moderní technologie, dělá-

Vánoční setkání zaměstnanců SZIF

vina a BIO, a tedy potřebujeme
i specialisty na marketing. Pro ty
uchazeče, kteří dávají přednost
práci „venku na vzduchu“, nabízíme práci terénních inspektorů
či kontrolorů. Tedy využijeme
opravdu velké spektrum profesí.
Práce ve Fondu je specifická
v tom, že je nutno dodržovat
podmínky Společné
zemědělské politiky EU. Řada
lidí se musí zřejmě dost často
dorozumívat anglicky. Není
to pro zaměstnavatele určitý
„kvalifikační“ problém?
Množství zaměstnanců, kteří při
své práci nutně potřebují znalost
angličtiny, netvoří z celkového
počtu tak velké číslo. Ale v dnešní
době je jazyková vybavenost
uchazečů, zejména absolventů,
velmi dobrá. Angličtinu se učí
již od mateřských škol, hodně
cestují a nestydí se mluvit.
Vidím to i na své dceři, která se
anglicky učila od tří let. V tomto
směru se nám při výběrových
řízeních daří. Pro ty zaměstnance,
kteří zastupují Fond v rámci EU
v Bruselu, komunikují s kolegy
z EU nebo potřebují pracovat
s anglickými texty nařízení,
máme zajištěnu výuku angličtiny
na pracovištích. Naším cílem je,
aby si znalost aktivně udrželi.
Má práce ve státním sektoru
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me zajímavou práci, musíme umět
pružně reagovat na změny, dělat
poradenství, orientovat se v legislativě nejen ČR, ale i EU, a náš
pracovní den je skutečně nabitý.
Do toho můžeme nabídnout jistotu
a sociální zabezpečení. Mnozí
zaměstnanci, kteří přišli ze soukromého sektoru, po určitém čase
museli uznat, že nic z toho, co si
mysleli o práci ve státní správě, se
zde neděje. I státní sektor může
být atraktivní zaměstnavatel.

platební agentura, která poskytuje dotace z evropských zemědělských fondů. Takže jinak to
prostě nejde. Ale když čtu např.
v našem podnikovém časopise
Fondoviny představování jednotlivých zaměstnanců a pracovišť,
jsem mile překvapena, že sami
zaměstnanci svoji práci nevidí
jako jednotvárnou, nudnou a s nesmyslnými předpisy. Naopak – je
pro ně pestrá, plná výzev a dynamická. To je určitě dobré zjištění. A když se na věc podíváme
z hlediska množství předpisů,
pak v bankách, ale i jiných firmách na tom nebudou lépe.
Co dělá SZIF jako
zaměstnavatel pro to, aby
v současném konkurenčním
prostředí získal potřebné
zaměstnance?
V této oblasti se snažíme nezaspat. Uvedu několik konkrétních
příkladů. Vylepšili jsme sekci
„kariéra“ na webových stránkách
SZIF, zřídili jsme záložku kariéra
na Facebooku, kam se pravidelně
propisují veškeré naše nabídky,
využíváme LinkedIn. Určitě je
třeba zmínit, že jsme aktivní při
náboru studentů z vysokých škol.
V poslední době jsme se účastnili
sedmi pracovních veletrhů, kde je
naše expozice velmi navštěvovaná
a srovnatelná s expozicemi privátních společností. Letos na jaře

Manažerská akademie SZIF

Někteří lidé si přesto státní
sféru spojují s jednotvárnou
prací a spoustou předpisů.
Jak tohle vnímají
zaměstnanci SZIF?
Předpisů máme hodně, to je pravda, protože kromě těch českých
máme i unijní. Jsme akreditovaná
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jsme zrealizovali sérii přednášek
na MENDELU, spolupracujeme
s několika vysokými školami.
Posilujeme ale také interní PR
a zahájili jsme činnost CSR týmu.
(Společenská zodpovědnost zaměstnavatele – pozn. red.) Velmi
podstatné je však pro nás číslo
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95,1 %. Znamená obsazenost pracovních pozic ve Fondu. I když je
nyní velmi nízká míra nezaměstnanosti, daří se nám udržovat zaměstnance jako v minulých letech.

starý příběh, kdy si jedna mladá slečna spletla adresu a čekala
na pohovor u nás na personálním, aby se hlásila na pro nás
poněkud nesrozumitelnou pozici

Veletrh pracovních příležitostí na ČZU

Takže jedna věc je
zaměstnance nabrat, druhá,
možná ještě těžší, udržet je.
Má na to Fond nějaký recept?
Rozhodně nic, co by stručně
popisovalo, co máme dělat. Ale
uvědomujeme si, že zaměstnanci
jsou tím nejdůležitějším zdrojem, který má Fond k dispozici.
Na jejich schopnostech, motivaci
a přístupu k práci samotné závisí
celková úspěšnost. V tomto směru cítím velkou podporu vedení
Fondu. Všichni do jednoho mají
zájem naslouchat podnětům, které
vyplynou z průzkumů spokojenosti, vzdělávat sebe i zaměstnance a hlavně pečovat o své
lidi. Jako konkrétní příklad uvedu
novou Benefitní kartu Edenred,
možnost získat MultiSport kartu
pro sebe a své blízké, nebo zajištění lékařské péče u nového
poskytovatele pracovnělékařských služeb Comfort Care.
Vzpomenete si ze své praxe
na přijímací pohovor, který
vás nebo kolegy totálně
zaskočil či pobavil?
Vzpomínám si na jeden pohovor,
který se mi vryl do paměti. Přišel mladý muž, velmi nervózní
a roztržitý. Zapomněl si zapnout
kalhoty, potom nemohl odlepit
žvýkačku z prstů a nakonec spadl ze židle tak nešťastně, že si
udělal bouli na hlavě. Velmi jsme
s ním všichni soucítili, ale nějak
jsme si nedokázali představit, že
by měl někde zastupovat Fond.
No a nemohu nezmínit již hodně
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– „do pokojíčku“. Po usilovném
pátrání jsme přišli na to, že chtěla pracovat v kabaretu, který má
sídlo ve stejné ulici, jako je naše
adresa. Bylo mi jí opravdu líto,
když odcházela celá červená.
Profesní deformace je
záludná – neposuzujete
druhé především
z personalistického pohledu?

Tak to by vám asi nejlépe řekli
kolegové… Ale když se zamyslím, vnímám určitou pracovní deformaci v tom, že když se
setkám s někým zajímavým při
pracovních schůzkách, konferencích a podobně, přemýšlím
hned, jak by se nám takový
člověk hodil a jestli bych ho
uměla takzvaně přetáhnout.
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A podařilo se to již někdy?
Několikrát a dodnes mám
pocit vítězství, když vidím, že
jsem se v něm nespletla.
Jak si nejlépe od práce
odpočinete?
Absolutní odreagování a vyčištění
mysli mi přináší pohled na svět ze
sedla mého koně. To se všechny
starosti a bolístky zdají menší.
Nejraději mám vyjížďky v přírodě
se svou dcerou a našimi kobylkami a nyní také s jejím ročním
rhodéským ridgebackem Erastem,
který naši dámskou společnost
vhodně doplňuje a hlídá. Potom hory, kolo, knížka a sklenka
dobrého vína. Ale bude mi někdo věřit, že mým koníčkem je
i moje práce? Přesto to tak je.
Prozradíte nám své plány,
případně své vize, pokud
jde o budoucnost?
Rozhodně se budu nadále snažit
pečovat co nejlépe o naše
zaměstnance. Budu sledovat nové
trendy v personalistice a zkoušet,
jak se dají uplatnit i ve Fondu.
Chtěla bych se jako doposud
podílet na některých legislativních

změnách v oblasti státní služby.
Děje se tak na setkáních s kolegy
z resortu zemědělství a ze sekce
pro státní službu. Jde nám o to,
aby se legislativa více přizpůsobila
praxi. Život a práce s lidmi je
často něco složitějšího, než co se
dá jednoduše vymyslet od stolu.
Připravil Pavel Klempera
Foto Petr Cenker, SZIF, H. Svobodová
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
PODPORUJE MALÉ PODNIKY
Poslední dobou se v některých médiích objevují nepravdivé informace, že dotace na projektová opatření Programu rozvoje venkova směřují především do velkých podniků a ty
menší na finanční podporu nedosáhnou. V následujícím příspěvku bychom toto tvrzení
rádi vyvrátili.
Důležitým cílem Programu
rozvoje venkova je podpora
právě malého podnikání.
Z hlediska velikosti podniků
jsou u projektových opatření programu limitovány
jako možní příjemci pouze
velké podniky. Nikoliv ty
malé. U některých operací platí, že dotace mohou
čerpat pouze mikro, malé
a střední podniky a velké
podniky na ně nemají nárok. V řadě realizovaných
operací jsou také mikro,
malé nebo střední podniky
zvýhodňovány preferenčními kritérii a mají tak
v soutěži o dotace bodovou
konkurenční výhodu. Čím menší
podnik, tím více bodů nebo vyšší
míra podpory.
Z pohledu na grafická znázornění
schválených podpor pro mikro,
malé a středních podniky je zcela
evidentní jejich zásadní podpora. Velké podniky berou jen 25 %
z prostředků operací zaměřených
na modernizace a inovace. Pro-
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jektové opatření celého
programu. Je zaměřeno
na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských
podniků, usnadnění přístupu k novým technologiím, modernizaci, snížení
výrobních nákladů či zlepšení jakosti vyráběných
produktů. Člení se na další
operace a ty dále na jednotlivé záměry.

gram rozvoje venkova podporuje
mikro, malé a střední podniky
především prostřednictvím dvou
opatření: Investice do hmotného
majetku a Rozvoj zemědělských
podniků a podnikatelské činnosti. Stručně vám teď tato opatření
představíme.
OPATŘENÍ 04 INVESTICE
DO HMOTNÉHO MAJETKU

je finančně nejvýznamnější pro-
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4.1.1 Investice do zemědělských podniků
Jedná se o nejvýraznější
operaci ze všech
projektových opatření
z hlediska objemu
prostředků i charakteru. I zde
jsou malé podniky zvýhodněny.
Je z ní možné podporovat
výstavbu i rekonstrukce staveb
pro živočišnou i rostlinnou výrobu,
pořízení moderních technologií
pro živočišnou i rostlinnou výrobu
a nákup zemědělských strojů.
Operace je rozdělena na záměry
podle velikosti projektů a výměry
obhospodařované půdy tak, aby
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Rozložení schválených dotací
dle výše dotace – celkem

Rozložení schválených dotací
dle počtu projektů – celkem

Velké
6%
Velké 25%

Mikro 21%

Střední 13%

Malé 17%

Malé 21%

Mikro 64%

Střední 33%

malé projekty menších podniků
nemusely soutěžit s velkými
projekty a velkými podniky.
Každý záměr má svůj vlastní dílčí
rozpočet.
Dále mohli žadatelé, kteří
hospodaří na max. 150 ha,
čerpat podporu v rámci projektů
do 1 milionu korun i na způsobilé
výdaje, na které větší podniky
ve větších projektech žádat
nemohou. Jednalo se zejména
o běžné zemědělské stroje
a pomoc s administrací projektu
ve formě podpory na zpracování
žádosti o dotaci, stavební
dokumentace i administrace
výběrového řízení.
4.2.1 Zpracování a uvádění
na trh zemědělských produktů
je další významná operace, která
pomáhá potravinářským podnikům. Podporuje například investice do zařízení pro výrobu potravin
a krmiv, pro finální úpravu, balení
a značení produktů, do skladování
i investice související s uváděním
produktů na trh. Dotaci může získat pouze zemědělský podnikatel,
výrobce potravin, nebo výrobce
krmiv, který splňuje definici mikro,
malého, nebo středního podniku.
V této operaci jsou preferovány
malé podniky a menší projekty
bodovým zvýhodněním v rámci
daných výběrových kritérií.
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OPATŘENÍ 06 ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ A PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Cílem opatření je napomoci generační obnově v zemědělství a současně usnadnit vstup dostatečně
kvalifikovaných zemědělců do odvětví prostřednictvím podpory
realizace podnikatelského plánu
k zahájení činnosti mladých zemědělců. Dále usnadňuje diverzifikaci
do nezemědělských činností, a stimuluje tak vytváření pracovních
míst, cílí na stavební a technologické investice v zemědělských
podnicích, které vedou k rozdělení
aktivit do dalších oblastí, aby tak
byl zajištěn nový zdroj příjmů
z nezemědělských činností.
Operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
podporuje například výstavby
a rekonstrukce staveb pro
rostlinnou i živočišnou výrobu,
mobilní stroje pro zemědělskou
prvovýrobu, zpracování vlastní
produkce zemědělské výroby
včetně uvádění těchto produktů
na trh, nákup zemědělských
nemovitostí včetně zemědělské
půdy nebo nákup hospodářských
zvířat aj. Tuto dotaci mohou získat
pouze mikro a malé podniky,
které jsou mladými zemědělci, tj.
jedná se o osoby, které dosáhly
ke dni podání Žádosti o dotaci
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věku 18 let a zároveň k témuž
dni nejsou starší 40 let, mají
minimální zemědělskou kvalifikaci,
zahajují zemědělskou činnost
poprvé jako vedoucí podniku
a nepodnikají déle než dva roky.
Operace 6.4.1 Investice
do nezemědělských činností
a 6.4.2 Podpora agroturistiky
slouží mimo jiné např. ke stavební
obnově či nové výstavbě provozoven, k pořízení strojů a technologií
nebo nákupům základního nábytku a nezbytné výpočetní techniky
v souvislosti s projektem.
V těchto operacích jsou preferovány malé a střední podniky, a to
nejen poskytnutím vyšší míry
dotace na realizaci projektu, ale
i bodovým zvýhodněním v rámci
výběrových kritérií.
Nadcházející 7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova se
pomalu blíží. Státní zemědělský
intervenční fond je bude přijímat v říjnu. Z uvedených operací
na podporu převážně menších
podniků podzimní kolo podpoří
právě Investice do zemědělských
podniků a Zpracování a uvádění
na trh zemědělských produktů.
V průběhu měsíců srpna a září
probíhají pro zájemce o dotace
také semináře.
Vladimíra Nováková
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ZEMĚ ŽIVITELKA:
100 LET ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Českou agrární historii za uplynulých sto let představí 45. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka. V Českých Budějovicích se ho můžete zúčastnit od 23. do 28. srpna.
Už to není „jen“ výstava. Jde o zábavný a poučný interaktivní zážitek pro celou rodinu.
dě velmi osobním způsobem.
Zemědělská technika už mnohdy na pohled hraničí se žánrem sci-fi. Budou jí vyhrazeny
exteriéry výstavy a také pavilon Z jako v minulém roce.

TRADICE A SOUČASNOST

Tradice výstav se datuje v Českých Budějovicích už od roku
1848. Politické zvraty a vlny
historického dění nijak neublížily zájmu návštěvníků. Naopak!
V loňském roce dosáhl agrosalon rekordní návštěvnosti kolem
110 000 spokojených účastníků.
Mohli zde vidět zemědělské divy
od více než 500 vystavovatelů
z 22 zemí. Už vloni se také rozšířila plocha výstavy o deset tisíc
metrů čtverečních a mezi prostory zvoucí k zážitkům se zařadil
i nepoužívaný amfiteátr. Celá tato
nabídka a mnohá další „překvápka“ budou k dispozici i letos.
ŠPIČKOVÝ PROGRAM

Vystavovatelé využívají nejen
tradic, ale i nových technologií,
a velmi funkčně s návštěvníky
komunikují. Jinak s odborníky, pro
které jsou připraveny semináře
a odborné přednášky, kromě „čistě“ zemědělských témat týkajících
se chovu hospodářských zvířat,
šlechtění a genetiky, rostlinné,
živočišné a potravinářské výroby půjde i o myslivost, ochranu
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TRADICE A SOUČASNOST

a péči o les, rybářství, včelaření
a ochranu vod včetně samostatné kapitoly věnované chovu raků
– a jinak s laiky, pro které je tu
spousta atrakcí v podobě kulturních a zábavných programů
a koncertů od dechovky po rock.
Speciální pozornost je věnována dětem, jejichž vztah k přírodě a hospodaření bude jednou
tvořit naši budoucnost. Proto si
mohou prožít hmatatelné zážitky v podobě dětské farmy, lesní
školy či interaktivní stezky napříč
areálem. A co víc, mohou navštívit 3D obří naučnou kopuli, v níž
na ně čeká vesmír, podvodní svět
i divoká příroda, to vše ve formě unikátních projekcí, které
jim pomohou přiblížit se příro-
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Prezentační prostor Fondu bude
umístěn v pavilonu T1. Je největší na výstavišti, má i se zázemím
a všemi stánky zhruba 400 m2.
Jako vždy nabídneme aktuální
informace k dotacím, seznámíme
veřejnost s činností Fondu a co
nejchutnějším způsobem představíme naši Klasu, Regionální
potravinu a BIO. Možnost ochutnat i nakoupit nabízí 35 „našich“
výrobců. U stánku Regionální
potraviny vás čeká pódium, kde
bude probíhat zábavný program.
Poprvé může veřejnost navštívit
naši expozici na BIO, kde na ploše
25 m2 bude probíhat ochutnávka,
konzultace odborníků z MZe a pro
nejmenší bude k dispozici i dětský
koutek. Celkově by se zde mělo
představit 9 biovýrobců. Držíme
všem našim výrobcům palce.
Lucie Kaletová
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COLUMBUS V BRNĚ
Scenerii naší krajiny si v letním období nelze představit bez žní. K nim zas neodmyslitelně
patří moderní a impozantní kombajny, brázdící za dobrého počasí v oblaku prachu pole
dnem i nocí. Výkonné kombajny značky Claas náleží u nás k nejrozšířenějším. Na letošním brněnském Techagru si mohli návštěvníci prohlédnout jednoho z předchůdců těchto
soudobých kolosů.
Společnost AgriMachines SE se zaměřuje
na poradenství, školení
a obchod se zemědělskou
technikou a úzce při tom
spolupracuje přímo s jejími výrobci. Kromě dalších
značek se v prodeji specializuje na traktory a sklizňovou techniku značky
Claas. A právě v expozici
této firmy v pavilonu K si
mohli zájemci výjimečně
pouze tento rok prohlédnout vystavenou kolekci
krásných historických
zemědělských strojů, mezi kterými se nacházela rovněž sklízecí mlátička Claas Columbus.
EUROPA, COLUMBUS A MERCUR

Firma Claas se začala sklízecí
zemědělskou technikou zabývat
už ve třicátých letech dvacátého století. V roce 1953 začala
sériově vyrábět první samohybnou sklízecí mlátičku Claas SF.
Pro potřeby malých a středně velkých zemědělských podniků pak
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strukci také zahrnovaly
na svou dobu řadu moderních prvků a představovaly velký obchodní
úspěch. V letech 1958
až 1970 bylo vyrobeno
přes 60 000 exemplářů.
RETROKAVÁRNA
S TRAKTORY
A KOMBAJNEM

byla zkonstruována typová řada
Claas Europa, Columbus a Mercur,
z nichž právě Columbus byl nejmenší. Kombajn Europa se začal
vyrábět v roce 1958, menší Columbus pak o rok později. Od roku
1963 byl továrnou Claas produkován největší ze trojice, Mercur. Výrobní strategie, zaměřená na menší farmy, ve kterých se ještě v té
době často používaly stacionární
mlátičky, se firmě Claas vyplatila.
Europa i Columbus ve své kon-
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Ve své expozici zřídil
vystavovatel jakousi
retrokavárnu, jejíž součástí byla ona zmiňovaná
výstavka historických
zemědělských strojů. Kromě
kombajnu Columbus, vyrobeného
v roce 1967, bylo možné zhlédnout také traktor ZETOR 25 T
s nakladačem NUJN 100, rok
výroby 1947, traktor ZETOR 50
SUPER, rok výroby 1963, traktor
ŠKODA 30, vyrobený v roce 1947
a pásový traktor ZETOR 2023
z roku 1965. Všechny tyto stroje
jistě potěšily každého obdivovatele techniky z dob minulých.
Petr Cenker
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KVALITNÍ POTRAVINY
Co je nového ve světě poctivých značkových potravin? Ministerstvo zemědělství vyhlašuje měsíc září již počtrnácté
měsícem biopotravin, jejichž značky administruje právě
SZIF, aby podpořilo a veřejnosti představilo místní ekofarmy a výrobce. O přehlídce těch nejlepších píšeme také
v článku o letošní Zemi živitelce.
ZÁŘÍ – MĚSÍC BIOPOTRAVIN

Předpona bio- se v posledních
letech používá jako kouzelné
zaklínadlo. Málem by nám mohla zevšednět. Buďme ale chytří
a nedopusťme to. Používají ji různí
výrobci, ale jen někteří mají u „bionázvu“ potravin také značku. My
můžeme dát ruku do ohně za dvě,
které vám zaručí nejen gastronomickou kvalitu, ale jsou také
potvrzením, že se člověk při výrobě této pochoutky chová šetrně
k zemi i k zemědělským zvířatům.
A o to u těch pravých bioznaček
přesně jde.

V prvním případě se jedná
o tzv. „biozebru“, naši českou
domácí značku, produkty českého kontrolovaného ekologického
zemědělství. V druhém případě se
jedná o „eurolist“, stejně prověřený evropský statut. Všichni farmáři a výrobci podléhají kontrolním
mechanismům akreditovaných
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organizací a spotřebitel má u nich
jistotu, že výrobce splnil legislativní podmínky, prošel přísnou
kontrolou ze strany Ministerstva
zemědělství či evropských orgánů a obdržel certifikát o původu
potraviny. Postihy za švindl jsou
opravdu přísné.
Šetrnost k životnímu prostředí
a zemědělským zvířatům v praxi
znamená, že při pěstování nejsou
použity chemické přípravky, ani
hnojiva, hormony, pesticidy, ani
geneticky změněné látky. Pravidla
myslí také na pěstování plodin,
chov zvířat, léčení, ale i zpracování, označování, skladování či
dovoz. V rámci farmaření je hodně
pamatováno také na to, aby půda
držela vodu a nepodléhala erozi.

Aby plodila nejen letos, ale i následující roky, a aby v ní mohly žít
organismy, zvířata a rostliny vlastní danému ekosystému. Jednoduše řečeno, aby půda zůstávala
stále živá.
Dnes už si spotřebitel může vybrat
z celé škály mléka a sýrů, tvarohů, pečiva, masa, vajec, ovoce
i zeleniny, ba dokonce i cukrovinek a nápojů. A v nabídce je mají
nejen speciální kamenné, ale i internetové obchody. S bioznačkami
se však už setkáme i v supermarketech a velkých internetových
marketech. Čím dále populárnější
způsob je také cesta osobního
kontaktu, kdy si vyhledáte „svého“
nejbližšího biofarmáře a vydáte
se, třeba i formou výletu s rodinou, přímo na farmu, a nakupu-
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DOTAZNÍK
K PODÁVÁNÍ JEDNOTNÉ
ŽÁDOSTI 2018
Ve dnech od 5. 6. 2015
do 16. 7. 2018 probíhalo dotazníkové šetření, které mělo
za úkol zmapovat spokojenost
žadatelů v souvislosti s příjmem Jednotné žádosti 2018.
Z tohoto průzkumu vyplynulo,
že většina žadatelů hodnotí
dosavadní služby a informace, které SZIF poskytuje,
kladně. Oceňovali především spolupráci s pracovníky
na OPŽL. Děkujeme všem
1251 respondentům za zpětnou vazbu. Připomínkami
a náměty se budeme zabývat
a případně je i realizovat pro
příjem žádostí v roce 2019.
INFORMACE KE GDPR
NA WEBU SZIF
Na webových stránkách Fondu
lze získat ucelenou informaci
o GDPR. Zjistíte zde, na základě čeho a jaké údaje zpracováváme, co se s těmito údaji
děje, kdo je zpracovává, jak
jsou zabezpečeny, jaká jsou
vaše práva a také to, kdo je
pověřenec na ochranu osobních údajů. Vše potřebné naleznete v záložce www.szif.cz/
cs/ochrana_osobnich_udaju.
SUCHO:
BILANCE PODPOR
Na pomoc zemědělcům,
jejichž úrodu v loňském
roce zasáhlo sucho, probíhal
od 18. do 29. června příjem žádostí o podpory, které
budou dopady nepříznivého
počasí kompenzovat. Byl o ně
opravdu velký zájem, SZIF
přijal přes tři tisíce žádostí.
Předpokládaný celkový požadavek žadatelů se pohybuje
ve výši 1,16 miliardy korun.
INFO Z INFOLINKY
Kolegyně z infolinky zaznamenaly řadu dotazů na téma
dalšího kola Programu rozvoje
venkova. Upozorňujeme proto, že od první poloviny srpna
je na webových stránkách
SZIF zpráva o otevření 7. kola
PRV 2014–20 a zároveň jsou
zde k vyhlášeným operacím
uveřejněna pravidla.
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jete takzvaně „ze dvora“. Kratší
cesta bez dopravy a obalů znamená i příznivější cenu.
Zábavnou a voňavou formu nákupu nabízí i trhy a jarmarky. Skvělou jistotou, že dostanete „své“,
je i bedýnková forma prodeje, kdy
vám farmář naplní měsíc co měsíc
bedýnku v domluveném množství
čerstvými produkty, doveze a vy si
ji vyzvednete na kontaktním místě. Skvělou cestou jsou i biokluby,
které propojují a informují příznivce těchto ekologických potravin.
Velmi zajímavou cestou, jak dostat
biopotravinu na stůl, je také Komunitou podporované zemědělství
(KPZ). Farmář vyhodnotí, kolik
zájemců dokáže zásobovat, podle
toho rozdělí úrodu na podíly a vyčíslí předem cenu jednoho podílu.
Rodiny nebo klienti pak jednoduše
během sezóny vybírají svůj podíl na úrodě. V mnoha lokalitách
pak z vlastního zájmu pomáhají
i s dětmi při sklizni nebo dalších
pracích. Spolupráce je oboustranně výhodná, a navíc dokonce
i edukativní.

brných „medailích“ v Effie Awards
Czech Republic, které získala vloni
na podzim, nyní přibylo dalších
pět ocenění v soutěži IMC CZECH
AWARDS. Sedm cen je určitě výborné skóre a mluví za vše. Porota
hodnotila 78 přihlášených projektů
od 17 agentur. Konkurence tedy
byla velká. Avšak nejen tyto ceny
jsou důkazem oblíbenosti domácích kvalitních značek. Zatímco
celý trh potravin rostl v uplynulém
roce rychlostí 5 %, trh prezentovaný výrobky značky KLASA rostl
rychlostí 9,8 %! A jede se dál!

SKLIZEŇ V ČR
Za posledních 10 let nebyl
zaznamenán začátek žňových
prací tak brzy jako letos.
Letošní nezvyklý start
žňových prací byl ovlivněn
nestandardním průběhem
počasí, kdy veškeré plodiny
zkrátily fenologické fáze.
Ideální žňové počasí
bez výraznějších výkyvů
umožnilo sklízet základní
obiloviny a řepku prakticky
nepřetržitě. Místní bouřky
sice na některých místech
ČR nakrátko zpomalily
ideální průběh žní, ale
celkově jsou oproti loňsku
ve značném předstihu
v postupu sklizňových prací
jak u základních obilovin,
tak také ve sklizni řepky.
Sklizeň základních obilovin
a řepky byla díky příznivému
počasí v 32. týdnu téměř
ukončena. K 13. 8. 2018
bylo sklizeno 98,8 %
základních obilovin.
VÍTĚZNÁ FOTKA

REGIONÁLNÍ
POTRAVINA – HOTOVO!

Koncem června proběhlo ve
Zlínském kraji poslední hodnocení soutěže o prestižní značku
Regionální potravina za rok 2018.
Pro orientaci vám může posloužit
mapa farmářů
www.adresarfarmaru.cz.
S biopotravinami tedy získáte
nejen skvělou chuť a kvalitu, ale
pečujete také o své zdraví a o
životní prostředí. Zájem generace
mladých rodičů potvrzuje, že jim
není jedno, co dávají na talíř sobě
i své rodině. Pokud ještě nemáte
s bioznačkami osobní zkušenost,
zkuste malý test a pochopíte.
CENY PRO KVALITNÍ POTRAVINY

„Jak Češi opět začali kupovat
kvalitní potraviny“. To je název
kampaně s tak trochu retro nádechem. Spustil ji Státní zemědělský intervenční fond k propagaci
kvalitních potravin před více než
2 lety. A jak si vede? Po dvou stří-
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Od této chvíle nastává organizátorům již jen milá povinnost
slavnostního předávání certifikátů do rukou výrobců. Přehlednou
mapku krajů s letošními vítěznými
potravinami najdete zde: www.
regionalnipotravina.cz/ocenene-regionalni-potraviny.
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Fotosoutěž „Vyfoť venkov“
už zná své vítěze. V soutěži, kterou v březnu vyhlásil
SZIF, vybírala porota nejlepší
snímky za jednotlivé kraje
a zároveň i absolutního vítěze.
Stal se jím pan Michal Skalský
za snímek „Jarní kurýrování
ovocného sadu“. Další výherce a všechny podrobnosti
najdete na webu Fondu.
AUTONOMNÍ ROBOTI
Tyto stroje provedly první
sklizeň ječmene bez zásahu
lidské ruky v sezoně 2017.
Stalo se to na britské farmě
Hands Free Hectare, která je
vývojovým pracovištěm Harper Adams Univerzity. Roboti
zvládají setí, hnojení, kontrolu rostlin i sklizeň. Původně
pracovali pod dálkovým ovládáním, nyní již jedou pouze
na „autopilota“.
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POSTŘIK Z TABÁKU
Němečtí vědci testují postřik
proti škůdcům na přírodní
bázi. Je vyroben jen a pouze
z tabáku. Jedná se tedy o netoxický prostředek, jenž hmyz
z užitkových plodin odpuzuje, ale nezabíjí, a nemá tudíž
negativní dopad na životní
prostředí. Je to možné díky
látce zvané Cembratrienol
(CBT). Funguje na všechny
druhy plodin.

V r ám c
i welfa
re
žádám
l ép e
v y p o l st
rovat!

MOŘSKÁ RÝŽE
Revolucí v zemědělství by
mohla být rýže, která dokáže růst ve slané vodě. Jde
o nový objev čínských vědců.
Odhadují, že při jejím budoucím plošném využití by
mohla uživit až 200 milionů
lidí ročně. Na rozdíl od dosavadních výnosů podobných
odrůd, zhruba 2 tuny na hektar, tato nejnovější odrůda
vynese až 9 tun na hektar.

A g r o f ó r y

NEJLEPŠÍ PŘÍTEL
FARMÁŘE – DRON
Společnost American Robotics
testuje dron, který „bydlí“
přímo na poli, vinici nebo sadu
a stará se sám o sebe. Tento
dron dostal název Scout.
Je to vlastně kvadrikoptéra
s multispektrálními kamerami,
která vzlétá ze základny
s otevírací střechou.
V pravidelných intervalech
vylétne obhlédnout plodiny
a posílá farmáři data
na cloud, kde si je farmář
může ihned vyhodnocovat.

TVAŘTE SE JAKO
ONI - DŮLEŽITĚ,
POBAVENĚ
A POHRDLIVĚ.
TŘEBA NESKONČÍME
NA PEKÁČI.

.
A. K
.
P. K
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PREHISTORICKÝ
SKLAD OBILÍ
V jihozápadní Libyi, v poušti
na místě, které nese
název Takarkori, objevili
archeologové důkazy
o skladování semen a také
o pěstování obilovin již před
deseti tisíci lety. V tu dobu
zde byla zelená krajina, kde
žili sběrači a pěstitelé obilí.
Bylo zde nalezeno 200 tisíc
semen, zbytky košíků a stopy
po obilné polévce. Pro nás
jsou důležité informace
o obilovinách, které rostou
a plodí i v horkém klimatu
navzdory oteplování planety.
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