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ZAŽÍT JIŽNÍ MORAVU ANEB VÍNO KAM SE PODÍVÁŠ
text: Michal Kalina
foto: Lucie Vostalová, Archiv Václava Říhy

V dalším díle putování po Regionálních odborech SZIFu jsme
zavítali do Brna. Kromě moravské metropole jsme si zblízka
prohlédli také vinice téměř
u hranic a pokochali se historickými vinnými sklepy i památkami Znojma.

Brněnská pobočka má kromě
Jihomoravského kraje na starost
také Vysočinu. Podle ředitele
Václava Říhy se tu tím pádem
najdou všechny oblasti zemědělství snad s výjimkou chmelnic.
Naše pozornost se tak jako tak
zaměřila na předvídatelné, na
víno. Aby ne, vždyť ředitel odboru
žije hned vedle Znojma, tedy
v jedné z hlavních vinařských
oblastí.

Ing. Václav Říha (67)
Pochází ze středočeských Čelákovic, přes 40 let žije v Oblekovicích
u Znojma. Absolvent pražské VŠE působil mimo jiné jako regionální
ředitel pošt. Je ženatý, má dvě dcery, dva vnuky a psa. Regionální
odbor Brno vede od roku 2011. Působí v něm přes 170 pracovníků,
na starost mají Jihomoravský kraj a Vysočinu. Regionální odbor
administruje za celé Česko všechny dotační tituly spojené s vínem.
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A to přitom není rodilý Moravák.
Václav Říha pochází ze středočeských Čelákovic a část života strávil
také v Praze. Ke Znojmu se přiženil, s regionem se ale více než sžil.
„Pracoval jsem jako regionální
ředitel pošt ve Znojmě, poté
získal místo na SZIFu v Praze.
Domů jsem jezdil jen na víkendy,
nakonec jsem se vrátil a stal se
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Je Brno zlatá loď?
V moravské metropoli žijí podle Ivana Mládka nejhezčí děvčata.
Druhé největší město i s nimi obývá téměř 380 tisíc lidí. Hlavní
dominantou je hrad Špilberk („Špilas“), obávané vězení. Za
pozornost stojí i katedrála na Petrově a areál starobrněnského
kláštera s bazilikou. Tady dosáhl svých objevů zakladatel genetiky G. J. Mendel (více o něm a jeho práci v samostatném
článku). Z novější doby musíte vidět Vilu Tugendhat (světové
dědictví UNESCO) a orloj na hlavním náměstí Svobody.
Pohled na Brno

ředitelem odboru v Brně, kde
jsem od roku 2011,“ říká muž,
kterého práce pro region se
zhruba 6 300 žadateli o dotace
stále baví.
Baví ho také každodenní dojíždění
do moravské metropole, jak jsme
se mohli sami přesvědčit, když nás
velmi vřele provezl svými oblíbenými
místy
na
Znojemsku.
K zemědělství si Václav Říha
vytvořil vztah právě i životem ve
vinařské lokalitě. V domě manželčiny rodiny se ročně zpracovávalo
až 300 litrů vína a pan Říha byl
nějakých 20 let u toho. Dnes již má
u svého vlastního domu révu jen
jako pochutinu.

Co hektar, to vinař nebo vinohradník
Zato rád navštěvuje vinaře a vinohradníky, tedy i klienty SZIFu, po
celé jižní Moravě, často v sedle
jízdního kola. Nám ukázal alespoň
část z vyhlášených lokalit, jako
jsou Nový Šaldorf s historickými
vinnými sklepy nebo Hnanice
s romantickými vinicemi těsně
u Rakouska. „V celém Česku
máme zhruba 20 tisíc vinařů a 19
tisíc vinohradníků. A přitom se
vinná réva pěstuje na přibližně
18,8 tisíce hektarů, takže co
hektar, to vinař nebo vinohradník.
Je ale samozřejmě spousta
zahrádkářů, kteří révu pěstují jen
pro vlastní potřebu,“ vysvětluje
Václav Říha.
Ve zmíněném Novém Šaldorfu to
určitě úplně neplatí. Jak jsme se
mohli přesvědčit, vinné sklepy tu
mají vlastní výrobu a dokonce
i ubytování. Kromě prodeje jsou
obvyklé také exkurze. Aby také ne,
prohlídka širokého středověkého
sklepení plného lahví a zvláštní
plísně na zdech zanechá silný
dojem i u naprostého laika.

Budova RO Brno

Je ale nějaký rozdíl mezi českým
a moravským vinařstvím? V současnosti, ať už jde o administraci
žádostí či kvalitu vinného nápoje,
prý žádný. „Na Moravě je zhruba
17 500 hektarů, přibližně tisícovka
tedy připadá na Čechy. Tím, jak se
postupně posouvá klimatické
pásmo, prolínají se i odrůdy. Ale
v Čechách jsou stále typické jiné
než na Moravě, další rozdíly nevidím. Vinaři z obou částí Česka
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Hnanice
jsou stejně úspěšní, potkáte je na
stejných výstavách,“ domnívá se
ředitel odboru.
Extrémy počasí jako velké výzvy
Producentům v obou částech
republiky jsou také společné
problémy s nedostatkem vláhy.
Právě na jihu Moravy a zčásti i na
Vysočině se v posledních letech
projevuje sucho velmi výrazně,
takže
snižuje
zemědělskou
produkci. Podle Václava Říhy
v případě vinic nastávají potíže
hlavně při jejich novém založení či
obnovení, protože kořeny nedosahují hluboko. Jak uvádí projekt
Intersucho, větší dopady jsou znát
například u obilí. I proto se Regionální odbor zapojuje do pořádání
přednášek k tématu ve spolupráci
s CSV či působením v komisi Voda
Jihomoravského kraje.
Ale nejen se suchem se jižní
Morava musí vypořádávat. Loni
v červnu se Břeclavskem a Hodonínskem prohnalo tornádo a způsobilo škody za 15 miliard. A Václav
Říha byl u toho. Rozvážel potřebným plachty a baterky, setkával se
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Vyhlídka s pivem i vínem
Znojmo nabízí krásný výhled do kraje i mnoho zajímavých památek kousek od sebe, jako například rotundu
sv. Kateřiny, znojemský hrad či dvoupatrovou kapli
sv. Václava. Ideální pro posezení s výhledem do kraje je
areál Znojemského městského pivovaru, kde je kromě
piva možné ochutnávat i mnoho druhů regionálních
vín v Enotéce. Sídlí tu také Expozice pivovarnictví pod
patronátem Národního zemědělského muzea.

směrem na Náměšť, které tam už
kvůli kůrovci nejsou… Ale pěkné
houby prý rostou i na Bítovsku či
u Vranovské přehrady.

s postiženými zemědělci. Krátce
poté vznikla v SZIFu škodní
komise, která umožnila vyplacení
záloh přes 500 milionů korun. „Ta
síla byla skutečně extrémní, celé
části domů i technika létaly vzduchem. Zemědělcům se daří obnovovat své podniky, ale často ne
v původním rozsahu. Je problém
sehnat stavebníky a materiál,
který navíc výrazně podražil,“
dodává ředitel brněnské pobočky.
Z Vysočiny až k hranicím
Zpět k veselejším věcem. Jedním
z mnoha koníčků Václava Říhy je
cestování a houbaření. Kde jsou
tedy jeho oblíbená místa? Chodil
rád do lesů nedaleko Velké Bíteše

Kam by ještě podle něj měl zavítat
návštěvník Vysočiny a jižní
Moravy? Výčet je více než rozsáhlý: „Pelhřimovsko a Jihlava jsou
velmi zajímavé, v Jihlavě mají
unikátní podzemí. Dále bych
turisty poslal do Nového Města na
Moravě, do Moravského krasu
a jeho punkevních jeskyní. Za
pozornost stojí Křtiny, Vyškov,
Bzenec. Krásné je také „moravské
Toskánko“ na Kyjovsku, dále bych
vyzdvihl modro-bílé vinné sklepy
Plže a nejstarší osídlení v Mikulčicích. Směrem na Břeclav doporučuji lednicko-valtický areál, Mikulov a Pálavu. A nakonec Znojmo,
u kterého bydlím. Nasednete na
kolo, projedete vinice a navštívíte
vinařství.“
Kromě
neskrývaného
obdivu
k vlastnímu regionu, který je
během našeho putování znát, má
pan Říha v oblibě například Chřib-

Vinice pod drobnohledem
Vinná réva se na jižní Moravě pěstuje ve čtyřech podoblastech:
Znojemské, Mikulovské, Velkopavlovické a Slovácké. Jde o drtivou
většinu české rozlohy vinic, zhruba 17 500 hektarů. Řada vinařství
nabízí během roku organizované exkurze (Otevřené sklepy, Putování za vínem apod.), v regionu sídlí i většina oborových institucí
jako Svaz vinařů nebo Vinařský fond. Dotační podporu vinařům
a vinohradníkům poskytuje především z evropských zdrojů také
SZIF právě skrze RO Brno.
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skou a Jetřichovice ve Šluknovském výběžku. Oblíbil si i cesty do
vzdálené ciziny. „Myslím, že všude
na světě existuje hodně krásných
míst. Velmi se mi líbilo na pláži,
kterou zakládali hippies nedaleko
mexického Acapulca…,“ dodává
náš průvodce a pochlubí se několika fotografiemi ze středoamerického státu.

Václav Říha na dovolené v Mexiku
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Pohled na město ze střechy RO Brno

Zasedací místnot brněnské pobočky

STRANA 6

Socha Spravedlnost od Maria Kotrby v Brně

Vinařství Dobrovolný., Nový Šaldorf

V muzeu nalévá kávu robot
Uměleckoprůmyslové muzeum Moravské galerie v Husově 14
prošlo rekonstrukcí a nabízí nový koncept ART DESIGN FASHION.
Věnuje se nejen designu, ale také módě a vztahu designu a umění.
Návštěvníky čeká stálá expozice, výstavy i nové zázemí, které
připravili přední čeští designéři. Součástí je také Café Robot, kde
vám kávu připraví robotická ruka.

Bistro v budově RO Brno
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Socha Odvaha od Jaroslava Róny
na Moravském náměstí v Brně

Multifunkční hodinový stroj od
Oldřicha Rujbra a Petra Kameníka
na brněnském Náměstí Svobody

PŘEDSEDNICTVÍ JE TU, CO ČEKÁ ČESKO?
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Předsednictví je tu, co čeká Česko?
text: Michal Kalina s využitím MZe a ČTK
foto: Michal Kalina, Wikimedia Commons

Česko se 1. července ujímá
svého historicky druhého předsednictví v Radě EU. Pro zemědělství budou mít prioritu zabezpečení potravinami, snižování
spotřeby pesticidů a prevence
odlesňování.

Předsednická
země
určuje
agendu a priority Rady Evropské
unie, prosazuje zájmy členských
států, vede zasedání Rady, zastupuje ji na jednáních s Evropským
parlamentem, Evropskou komisí,
vnějšími partnery i v rámci mezinárodních organizací a stává se
centrem rozhodování o unijní
politice.
„Předsedající stát získá určitě
větší pozornost a jeho hlas ostatní
více vnímají. Nastavuje agendu
a způsob jejího projednávání pro
celou Unii na následující pololetí.
Navazujeme na Francii a její aktivity, dosažená míra úspěchu
ovlivní úkoly, které přejdou na
nás. Vliv budou mít také aktuální
dění na Ukrajině nebo pokrok
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dosažený u balíčku Fit for 55
a dalších průřezových témat,“
vysvětlil Stanislav Němec ze Stálého zastoupení v Bruselu, s nímž
na následujících stranách přinášíme k tématu rozhovor.
Za pravdu mu dal krátce před
zahájením předsednictví ministr
zemědělství
Zdeněk
Nekula.
Podle něj bude kvůli válce na
Ukrajině nejdůležitějším úkolem
zajištění dostatečného množství
potravin nejen pro Evropu. „Abychom zajistili potraviny pro celý
svět, musíme zachovat produkci
kvalitních a bezpečných potravin.
Budeme proto pravidelně sledovat situaci na komoditních trzích
a na každém zasedání Rady
ministrů, tedy jednou za měsíc,

PŘEDSEDNICTVÍ JE TU, CO ČEKÁ ČESKO?

budeme toto téma řešit a přijímat potřebná opatření,“ konstatoval ministr s tím, že vlivem
nedostatku jídla hrozí například
vypuknutí další rozsáhlé migrační
krize.
Omezení pesticidů
a odlesňování
Další důležitou prioritou bude
snižování
spotřeby
pesticidů.
Podle strategie Farm to Fork by
celá Unie měla do roku 2030 snížit
spotřebu pesticidů o 50 procent.
Česko chce debatu vést tak, aby
došlo ke splnění vytyčeného cíle
spravedlivým rozdělením mezi
všechny členské státy. Podle
Zdeňka Nekuly totiž patříme
k premiantům a jsou naopak
státy, kde se pesticidů používá
podstatně více.
České předsednictví se bude
věnovat také prevenci odlesňování. Evropská komise navrhuje
zavést systém, v rámci kterého by
firmy měly doložit, že při výrobě
jejich produktů nedošlo k odles-

STRANA 8

Co znamená předsednictví
Členské státy vykonávají půlroční předsednictví v Radě EU na
základě rovnosti a rotace. Před námi ji vedla Francie, po nás to
bude Švédsko. S oběma zeměmi musí předsednický stát
spolupracovat. Na území členského státu probíhá většina předsednických akcí, neformální jednání a doprovodný program.
Rada EU je hlavním rozhodovacím orgánem Unie. Schází se
v 10 různých variantách, v nichž každý členský stát zastupuje
jeden ministr. První Rada ministrů zemědělství EU pod
českým předsednictvím se bude konat 18. července v Bruselu.
MZe bude také organizovat 15 neformálních akcí na různých
úrovních, například mezinárodní vědeckou konferenci k označování potravin nebo seminář k nové lesnické strategii. Více na
www.eu2022.cz.

ňování a znehodnocování lesů
a pralesů například kvůli produkci
sóji, kakaa nebo palmového oleje.
Podobně se za našeho předsednictví bude řešit například stanovování rybolovných práv ve
vodách EU a třetích zemí. „Členské státy kolem tohoto tématu
pravidelně vedou intenzivní polemiky, až skoro boje,“ poznamenal

ministr Nekula. Přímořské státy
podle něj oceňují to, že Česko
jakožto vnitrozemský stát zůstane
v debatě neutrální. Češi zároveň
povedou schvalování zásad pro
udržitelnější mořskou i sladkovodní akvakulturu, chtějí se věnovat
i označování potravin nebo zdraví
a welfare zvířat.

Konference ředitelů platebních agentur
V rámci předsednictví má SZIF na starost 52. Konferenci ředitelů platebních agentur EU, která se uskuteční 5. a 6. října 2022 pouze v online prostředí. Přenos bude probíhat z prostor Generálního ředitelství pro
zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI) v Bruselu. Podle předběžného programu se účastníci budou
věnovat hlavně náležitostem nové SZP z pohledu samotných platebních agentur, ale i například DG AGRI,
OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům) a ECA (Evropský účetní dvůr).
Akce, kterou za SZIF organizuje Oddělení zahraničích vztahů, se účastní platební agentury ze všech 27
členských států Unie a také některé z kandidátských zemí. Dále budou přítomni zástupci Evropské
komise a Evropského účetního dvora. Finální podoba
programu bude známa v září, předchozí konference
proběhla během francouzského předsednictví letos
v květnu v Paříži.
„Jde o náš příspěvek k českému předsednictví v Radě
Evropské unie. Konferenci vnímám jako výjimečnou
příležitost pro sdílení zkušeností před spuštěním nové
Společné zemědělské politiky. A přestože bude akce
online, stále půjde o možnost setkat se s ostatními
kolegy a kolegyněmi z evropských platebních agentur,“ uvedl generální ředitel SZIFu Martin Šebestyán.
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NOVÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA CHCE VÝSLEDKY, ŘÍKÁ DIPLOMAT
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NOVÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA CHCE VÝSLEDKY,
ŘÍKÁ DIPLOMAT
text a foto: Michal Kalina

Vedoucí Oddělení zemědělství
při Stálém zastoupení Stanislav Němec má přehled o klíčových jednáních mezi Bruselem
a Českem. „Z pohledu komunikace vůči dalším institucím je
zásadní jednotný postoj. V ostatních státech by debatu mohli
vidět zcela jinak. V Rakousku
a Slovinsku bude průměrná velikost české farmy vnímána
rozdílně než třeba v Sasku,
a tedy i tam si nastavují svůj
vlastní mix nástrojů,“ říká ke
sporům ohledně nastavení Společné zemědělské politiky (SZP).

V čem se zásadně liší nová SZP
oproti předchozí?
Hlavním rozdílem je celková
změna podoby jednotlivých částí.
Nová politika se zaměřuje na
sledování plánovaných výsledků.
Dosud panovala snaha, aby se
opatření prováděla v souladu
s určitou koncepcí. Nyní Komise
říká: dáváme vám legislativní
a finanční rámec a je potřeba
nastavit opatření, která zaručí
očekávaný přínos. Jde vlastně
o přenesení odpovědnosti na členský stát i na farmáře z hlediska
plánování a naplňování opatření.

ního (přímé platby a ekoschémata) a environmentálního (současný PRV) – do jednoho a přiřazení
složek, jako je třeba společná
organizace trhů. Je to dáno zvýšením nároků na hospodaření
v oblasti prvovýroby, zpracování,
investic do údržby krajiny a lesnictví.
Na základě společenské poptávky
se environmentální režimy, tedy
eko-schémata, předřazují před
produkční funkce. Vše je zarámováno financemi, kdy u zemědělství
došlo v rámci celkového rozpočtu
Unie
k
mírnému
poklesu
(386,6 mld. euro oproti 408,3 mld.
v období 2014–2020, pozn. red.).

Další změna spočívá v propojení
dvou finančních pilířů – produkč-

Bude nová SZP zásadně měnit
podobu dotací?
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Rámec je jiný a přibylo podmínek.
Uvidíme, zda se naplní očekávání.
Nejde jen o názvy dotačních
titulů, struktura financování se
celkově změnila. U environmentálních režimů platí stejný způsob
stanovení podpory formou kompenzace nákladů nebo újmy.
Významně se rozšiřuje oblast
monitoringu a výkaznictví. Dá se
předpokládat, že rozsah zapojených farmářů a podniků z hlediska plochy zemědělské půdy bude
podobný současnosti. Cíle na sebe
navazují, takže v tom hlavním
nejde o tak odlišnou situaci.
Jaké nástroje budou sloužit
k vyhodnocování?
Na jedné straně digitalizace
a modernizace (dálkový průzkum
země, nové technologie, inovativní přístupy), na straně druhé zacílení opatření. Rozšíření monitoringu by mělo umožnit porovnání
finanční nákladovosti a dosaženého efektu. Přináší to však mnoho
výzev a nejistot. SZIF i MZe mají
propracovaný systém, jak farmářům pomoci v regionech, provádí
školení nebo vydávají metodiky.
A nové technologie tu jsou od
toho, aby se postupy v určité míře
automatizovaly. Ale jako jinde
i zde platí, že se s tím budou
jednotlivé strany sžívat.
Podílelo se zastoupení na
českém Strategickém plánu?

Účastnili jsme se v rovině legislativní. Plán jako takový vznikal
pouze v Česku. Komise zavedla
komunikační jednotky, v nichž má
každý stát své protějšky. S Komisí
pak ministerstvo jedná přímo
a konzultuje jednotlivá opatření.
Jedná se o velice odbornou
a detailní diskuzi. Úlohou stálého
zastoupení je zajišťovat dodatečné informace, případně konzultovat konkrétní požadavky.
Jak vnímáte rozporuplné reakce
na Strategii?
Hledání
kompromisu
není
snadné, ministerstvo stanovuje
určité priority. V rámci Komise
padají také různé argumenty.
Generální ředitelství pro klima má
jinou představu než třeba Generální ředitelství pro zemědělství.
Je pravda, že například přístup
k redistribuci plateb se dost liší.
Záleží na provedených analýzách
a
vydefinovaných
potřebách.
Národní specifika v tom hrají
důležitou roli. Na druhou stranu
finančních nástrojů v tomto
směru existuje více a členské státy
k celému procesu finančního
řízení přistupují velice rozdílně.
Jsou na místě obavy ohledně
vlastnické skladby pozemků?
Ekonomická výhoda z rozsahu
existuje, ale české zemědělství má
specifickou strukturu a debata je
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na místě. Rozumím obavám ze
změny u konečných uživatelů
půdy,
kdy
možnost
neplnit
produkční funkci existuje, což
může být pro vlastníky půdy lákavé
ve vazbě na konečnou míru podpory. Z pohledu Stálého zastoupení
ale do takových nastavení nevstupujeme. Snahou je zajistit co nejvíce relevantních informací jako
vstup do procesu finálního nastavení dotací. Z pohledu komunikace
vůči dalším institucím je zásadní
jednotný postoj. V ostatních
unijních státech by debatu mohli
vidět zcela jinak. V Rakousku
a Slovinsku bude průměrná velikost
české farmy vnímána rozdílně než
třeba v Sasku, a tedy i tam si nastavují svůj vlastní mix nástrojů.
A je Strategický plán málo
„zelený“, nebo odpovídá reálným očekáváním?
Na jedné straně máme vyšší tlak
společnosti na výsledky, na druhé
stojí proveditelnost. Nyní máme
kritickou situaci na Ukrajině a je
třeba se rozhodnout, jestli být
klimaticky neutrální v krátké
době, nebo zajistit soběstačnost
v dostupnosti potravin. Nastavení
Strategie se mi zdá dostatečně
ambiciózní i v porovnání s jinými
státy. Jde o vyváženost jednotlivých programů a respekt k místním podmínkám. Předpokládám,
že komentáře z Komise vychází
z pohledu jednotlivých Generál-

Stálé zastoupení v Bruselu
Stálé zastoupení je diplomatická mise řízená ministerstvem zahraničí, která propojuje českou administrativu a unijní orgány. Diplomaté jednají ve 150 pracovních skupinách a připravují účast na
Radách ministrů a Evropských radách nejvyšších představitelů. Tým Oddělení zemědělství a životního prostředí prezentuje postoje Česka v této oblasti. „Dochází k výměně informací na formální
i neformální úrovni, kdy je třeba prosadit naše pozice, nebo získávat informace od jiných států a institucí. Nedílnou součástí práce je také administrativa spojená s prosazováním národních zájmů nebo
s legislativou. Jednou týdně mám setkání s ministerstvem zemědělství a s ministerstvem životního
prostředí, kde probíráme aktuality a koordinuje se další postup,“ vysvětlil Stanislav Němec.
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ních ředitelství a snahy prosadit
jejich priority. SZP neřeší jen
klima, ale také rozvoj venkova,
zaměstnanost a produkci potravin. Opět je to otázkou probíhajících intenzivních jednání.
Jakou váhu mají připomínky
z Komise?
Komise nemá potřebu něco
z principu zpochybňovat, říkat, jak
to má být správně. Ponechává
rozhodnutí na členském státu, ale
chce vysvětlit, jaké má opatření
opodstatnění, kam a z jakého
důvodu jdou finanční prostředky.
Část podmínek je daná legislativou, například kolik plochy nechávat ladem, část národní politikou,
třeba jak řešit erozi. Jde o standardní
proces
komunikace
s Komisí. Jednou z komplikací je
rozsah podmínek a někdy i protichůdné požadavky, často jde jen
o upřesnění či jazykové posuny.
V zásadnějších věcech přijde na
řadu věcná argumentace. Brusel
hájí podmínky rozdělování financí, členský stát má prostor si obhájit nastavení vlastních programů.
Bude mít české předsednictví
reálně nějaký vliv?
Předsedající stát získá určitě větší
pozornost a jeho hlas ostatní více
vnímají.
Nastavuje
agendu
a způsob jejího projednávání pro
celou Unii na následující pololetí.
Navazujeme na Francii a její aktivity, dosažená míra úspěchu ovlivní úkoly, které přejdou na nás. Vliv
budou mít také aktuální dění na
Ukrajině nebo pokrok dosažený
u balíčku Fit for 55 a dalších průřezových témat. Mnoho agend se
bude řešit na konci června, což
ovlivní, jakým směrem se budou
ubírat a jestli se ještě bude jednat
na úrovni států, nebo začne
trialog Rady, Komise a Evropského parlamentu. Úkolem předsed-

nického státu je zajistit pokrok
v otevřených agendách, případně
nastolit nová témata. Jsem si jistý,
že Česko to ve stanovení priorit
a práce s ostatními členskými
státy a evropskými institucemi
plně pokryje.
Můžeme ovlivnit například
i Green Deal?
Předpokládám, že dojde k vyhodnocení, jaká je nákladovost a co
nám to v krátkodobém horizontu
přinese. Společenská poptávka
existuje. Jestli bude Green Deal
hned od začátku řešen na 100 %,
nebo se vyberou jen určité části,
bude ještě předmětem diskuze
při stanovování našich ambicí.
Hodně záleží na pokroku dosaženém kolegy z Francie. Z hlediska
legislativního procesu se blíží řada
kroků, kde Česko může ovlivnit
priority a rychlost jejich projednávání, ale samozřejmě existuje
zájem států i Komise nebo Evropského parlamentu, aby ty procesy
pokračovaly.
Liší se nějak předsednictví
jednotlivých států?
Rozdíly jsou v otevřenosti, nadšení
a energii, které do něj státy dávají.
Nemyslím si, že by to větší země
nebo ty s déle trvajícím členstvím
dokázaly lépe. Možná naopak,
mají příliš velké ambice a pak
nestihnou vše, co si předsevzaly.
Menší státy mívají reálnější cíle.
Obecně se na to přípravné týmy
těší, jednají dlouho dopředu, ptají
se na detaily. Každé oblasti pak
státy kladou různé priority, což se
projevuje třeba i v tom, kolikrát
mají patřičná jednání proběhnout. Pokud se projednává oblast,
která se Česka přímo netýká,
například úprava kontroly mořských rybářských lodí, pochopitelně v tom nemusí být výrazně
aktivní. Na druhou stranu v tomto
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Stanislav Němec
Pochází z Mikulova na Teplicku, absolvoval obor lesnictví
na ČZU v Praze. Od roku 2011
působil na ministerstvu zemědělství. V roce 2018 se stal
vedoucím Oddělení zemědělství a životního prostředí
Stálého zastoupení ČR při
Evropské unii v Bruselu.

příkladu se již dostáváme do končícího projednávání a to pochopitelně Česko nebude úmyslně
brzdit. Uvědomujeme si odpovědnost vůči členům Unie a sociálně
i ekonomicky zásadní debata
o rybolovných kvótách patří mezi
priority.
Vrátil bych se ještě k eko-schématům v SZP, co přinesou
v praxi?
Eko-schémata doplňují finanční
motivaci pro určitou extenzifikaci
hospodaření. Jsou to základní
opatření nad rámec běžné praxe.
Pak jsou i další navazující opatření:
ekologické zemědělství, agroenvironmentální opatření nebo welfare zvířat. Požadavky jsou vyšší,
omezují výnosy, farmář si tedy
musí rozhodnout, zda získá kompenzační prostředky navíc, nebo
se mu omezení produkce nevyplatí. Myslím, že farmáři dokáží reagovat. Podmínky jsou takové, aby
každý tu možnost měl a vybral si
určité opatření eko-schémat.

ANKETA K PŘEDSEDNICTVÍ A NOVÉ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE
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ANKETA K PŘEDSEDNICTVÍ A NOVÉ SPOLEČNÉ
ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE
text: Michal Kalina
foto: Archiv autorů, Adobe Stock
Oslovili jsme zástupce zemědělství a potravinářství z různě
velkých podniků a farem, aby
odpověděli na dvě otázky spojené s českým předsednictvím
v Radě EU a s novou Společnou
zemědělskou politikou. Odpovědi dodali níže uvedení.
1) Jaká máte očekávání od
českého předsednictví v Radě
EU?
2) Jak hodnotíte podobu nové
Společné zemědělské politiky?

Josef Kubiš, generální ředitel
Agro Jesenice, člen představenstva Agrární komory
1) Předsednictví přichází ve složité
době: obnova po covidu, inflace,
nedostatek energií a k tomu
problém na Ukrajině. Očekávám
aktivní přístup k řešení bez ideologických předsudků, zachování
zdravého rozumu a pragmatický
postup.
2) Společná zemědělská politika
na základě Green Dealu se mi
moc nelíbí. Je to ideologický
přístup lidí z měst, kteří zákonitostem přírody a venkovu moc
nerozumí. Hlavní poslání zemědělců, výroba potravin, se dá
dělat intenzivně prostřednictvím
precizního zemědělství. Preferovaná ekovýroba ve svém důsled-
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ku zatěžuje životní prostředí více
než konvenční a lidstvo by neuživila.

ANKETA K PŘEDSEDNICTVÍ A NOVÉ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE

Daniel Pitek, soukromý zemědělec, člen Asociace soukromého
zemědělství

1) Očekávání mám taková, že
nedopadne jako to předchozí, kdy
padla vláda. Že nám pomůže, aby
Česká republika získala renomé
demokratické a rozumné země,
o které přišla v předchozích letech
kvůli premiérovi a prezidentovi.
Tím, jak jsme se nyní postavili
k pomoci Ukrajině, jsme nějakou

Monika Nebeská, předsedkyně
představenstva ZD Všestary
1) Doufám, že historicky druhé
angažmá v čele Evropy bude
skvělá příležitost zazářit. Věřím, že
vláda si je toho vědoma a udělá
vše, abychom uspěli, a bude
prosazovat takové postoje, které
jsou v zájmu českého zemědělství,
zemědělců a tím i všech občanů.
V době předsednictví se bude
řešit mimo jiné revize směrnice
o udržitelném užívání pesticidů.
Podle návrhu se má do roku 2030
snížit spotřeba pesticidů na polovinu. Ustojí zemědělci toto omezení? Nebo bude muset nejen ČR
dovážet více potravin? Pak je tu
revize směrnice o průmyslových
emisích. Do těch budou zahrnovány i emise skotu, drůbeže a prasat
u všech farem, které mají více než
150 VDJ. Pokud návrh projde, pak
bude mít směrnice dopad na
160 tisíc podniků.
Náš sektor je již nyní ohrožen vysokými a stále rostoucími cenami
energií, hnojiv a jejich omezenou

autoritu získali zpět. Pokud takto
budeme pokračovat i při předsednictví, budeme schopni prosadit
řadu věcí, které jsou pro nás prioritní i u zemědělství a lesnictví.
Pokud tedy uspějeme, můžeme
tím získat autoritu, kterou uplatníme při vyjednáváních v Unii
i později.
2) Co se týče Strategického plánu
SZP, tak ho chápu jako první krok
správným směrem. Konečně došlo
ke změnám směrem k restrukturalizaci českého zemědělství, především redistributivní platbou 23 %.
Srovnávají se tak podmínky mezi
velkými a rodinnými farmami. Je
také důležité, že se u Programu
rozvoje venkova rozsah projektů
snížil na 30 milionů korun. Peníze
je lepší rozdělit mezi drobnější
projekty více zemědělců, než jimi
financovat jen několik velkých.
Základem českého zemědělství
by se měly stát rodinné farmy,
jako je tomu v okolních státech.
Zároveň je třeba prosadit kratší

dostupností. Jako přední výrobce
cibule a brokolice musím říct, že
tyto vlivy mají markantní dopady
zvláště u pěstování zeleniny. Mrzí
mě, že ministerstvo zemědělství
nevyjednalo podporu z Evropského krizového fondu pro sektor
zeleniny.
2) Cíle na posílení udržitelnosti
definované v Green Dealu a strategii Farm to Fork, které se promítají do SZP, jsou velmi ambiciózní
a vyvolávají ve mně obavy, jaký
budou mít dopad na zemědělskou praxi. A to obzvláště v hospodářsko-politické situaci, která je
výrazně jiná než v době přijetí
těchto cílů. Je alarmující, že k předloženým strategiím chybí posouzení dopadů. Obávám se, že dojde
k propadu zemědělské produkce
a k dalšímu růstu cen potravin.
Znepokojuje mě, že i ambice ČR
v této oblasti jsou velmi vysoké,
v řadě parametrů dokonce nejambicióznější v Evropě – např. alokace peněz do ekosystémů ve výši
30 % do prvního pilíře. Dále 23 %
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dodavatelské řetězce podporou
lokálních výrobců. Strategický
plán považuji za první metu a je
třeba pokračovat například zákonem o rodinných farmách. Klimatická změna bohužel postupuje
bez ohledu na válku na Ukrajině.
Zemědělce změna samozřejmě
ovlivňuje a ani letos to nebude
dobré. Je třeba se snažit, aby
zemědělství více vnímalo potřeby
prostředí a půdy. Jinak nebudeme
mít plodnou produkci. A zvýšit
potravinovou bezpečnost můžeme
rezervami a hlavně schopností
pružněji reagovat na situaci.
Heslo Farm to Fork se právě týká
zkrácení dodavatelských řetězců,
Česko je v tom však dost pozadu.
EU jako celek by měla reagovat na
bezpečnostní situaci ve světě,
i v zemědělství je třeba se připravit
na všechny varianty. Počítat s tím,
že globální obchod má slabiny,
jako se to ukázalo během pandemie, aby byl společný evropský
prostor více samostatný.

rozpočtu na redistribuci plateb –
i tady jsme na prvním místě v evropském měřítku. Třeba v Německu,
Polsku či na Slovensku mají redistribuci maximálně 12%. Doufám,
že vláda vyslyší hlasy nás, kteří
obhospodařují půdu, a bude
prosazovat udržitelná řešení, aby
zemědělcům neházela klacky pod
nohy.
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Radomír Mádr ml., agronom
Agrospol Velká Bystřice s. r. o.

becnými návrhy typu „podpora
zaměstnanosti a růstu“ či „zlepšení postavení zemědělců“ nelze
nesouhlasit. Obávám se však, že
docílení některých návrhů nebude
v nejbližších letech jednoduché.
Geopolitická situace se v posledních měsících diametrálně změnila a zemědělskou politiku ovlivní
více než cokoli jiného za poslední
desítky let. A k tomu je potřebné
přihlédnout.

1) Mohu-li téma trochu odlehčit,
očekávám zejména, že tentokrát,
na rozdíl od roku 2009, proběhne
české předsednictví „v klidu“, aniž
by došlo k vyslovení nedůvěry
vládě. Ať již se současnou vládou
souhlasíme, nebo ne, jsem přesvědčen, že takové změny věci neprospějí a zároveň neukazují Českou republiku v nejlepším světle.
Ale vážně – předsednictví nebude
jednoduché, to si jistě uvědomujeme všichni. Unii čeká mnoho
zásadních problémů, počínaje
rusko-ukrajinskou válkou, s tím
spojenou uprchlickou krizí, cenami
energií a potravin. Očekávám, že
EU nebude řešit žádné virtuální
problémy a různé „pseudokauzy“,
ale že se bude věnovat právě
těmto palčivým tématům s cílem
je konstruktivně řešit. Rozumím,
že není vždy jednoduché se
domluvit v situaci, kdy každý
z mnoha účastníků má jiné představy, nicméně se domnívám, že

nutnost najít společná řešení
v rozumném čase i za cenu
větších kompromisů je důležitější
než kdykoli před tím.
2) Společná zemědělská politika
je velmi důležitou částí, která stojí
EU obrovskou část rozpočtu, ať se
nám to líbí, nebo ne. Nové priority
pro období 2023–2027 zní samozřejmě velmi ušlechtile a se všeo-

Jak jsem zmínil, cíle jsou velmi
smělé. Byl bych však nerad,
kdybychom k nim měli dojít takříkajíc „za každou cenu“. Pokud
přihlédnu jen k množství byrokracie za posledních několik let, je její
nárůst enormní. Podle současných návrhů jsem přesvědčen, že
její množství bude nadále strmě
stoupat, což ve mně vyvolává jen
další pocit, že možnost vlastního
rozhodování a použití selského
rozumu bude ještě snížena. A to
určitě není cesta, jak „podpořit
zaměstnanost v oboru“, či zajistit
„generační obměnu“.

Předseda vlády Petr Fiala při představení priorit českého předsednictví EU. Spolu s ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem
Bekem a vedoucí Úřadu vlády Janou Kotalíkovou odhalil oficiální
logo, motto a organizační náležitosti.
Zdroj: Oficiální Flicker účet českého předsednictví v Radě EU – EU2022_CZ
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GENETIKA SLAVÍ: ZA HISTORIÍ DO BRNA,
SOUČASNOST NAJDETE V RUZYNI
text: Michal Kalina
foto: Lucie Vostalová, Wikimedia Commons
V červenci uplyne 200 let od
narození zakladatele genetiky
Gregora J. Mendela. Své následovníky má ve Výzkumném
ústavu rostlinné výroby, kde
kromě šlechtění plodin funguje také unikátní genová banka.
A v Brně lze stále navštívit
i místa, kde bádal on sám.

Začalo to metodou pokus – omyl.
Když se přírodovědec a augustinián Gregor Johann Mendel
(1822–1884) pustil v klášterním
skleníku do křížení hrachu, i díky
barvě květů odhalil tři pravidla
dědičnosti organismů. Později
vstoupila ve známost jako Mendelovy zákony. Zároveň tím zásadně
přispěl k budoucnosti šlechtění
užitkových rostlin.
Jejich genetikou a moderním šlechtěním se u nás zabývá Výzkumný
ústav rostlinné výroby v pražské
Ruzyni. Nemohli jsme si tak
nechat ujít možnost jeho prohlídky během Dne otevřených dveří.
Při návštěvě zaujme množství
experimentálních polí a skleníků,
ale i včelín nebo zahrada, která se
objevuje v populárním televizním
pořadu. Na rozdíl od Mendela se
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v ústavu věnují spíše šlechtění
obilovin a reagují na aktuální
potřeby produkce.

Výzkumný ústav
rostlinné výroby
Zřizovatelem je ministerstvo
zemědělství. Ústav je naším
největším pracovištěm aplikovaného výzkumu zaměřeným
na rostlinnou výrobu a příbuzné obory. Kromě centrály
v Praze-Ruzyni má pracoviště po celém Česku, včetně
vlastní vinice na Karlštejně.
Ústav zaměstnává na 300 lidí
a je příjemcem dotací zprostředkovaných SZIFem.
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Zvýšit odolnost
a škůdcům

proti
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suchu

Jednou z cest je ale také šlechtění
prostřednictvím takzvané pylové
fylogeneze. „V přírodě by proces
trval až osm let, my jsme ho
schopni urychlit na dva až tři
měsíce. Kultivujeme pylová zrna,
z nichž vyroste embryo, které
dopěstujeme v rostlinu. Zatím
zkoušíme postup u řepky či
tuřínu, ale budeme ho rozšiřovat
například na cibuli. Urychlí se tím
šlechtění odrůd odolných vůči
suchu nebo škůdcům,“ prozradil
nám vedoucí výzkumného týmu
Miroslav Klíma.
Zaměstnanci
ústavu
provádí
i pokusy s obilím zasaženým chorobami. Další zásadní činností
vědců je uchovávání všech důležitých plodin, pěstovaných u nás,
pro budoucí generace. Ústav tak
naplňuje dva podprogramy Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zaměřené na rostliny a mikroorganismy
zřízené ministerstvem zemědělství v roce 1993.

Augustiniáni
Řád augustiniánů (latinsky
Ordo sancti Augustini) je
společenství řídící se učením
sv. Augustina. V českých zemích
působí od roku 1262. Nynější
řád Obutých augustiniánů
působí ve dvou konventech:
při kostele sv. Tomáše na Malé
Straně v Praze a ve Starobrněnském klášteře, jehož byl
G. J. Mendel opatem.

Brambory ve zkumavce, ovoce
v dusíku
V centrále ústavu pokrývají národní program v případě rostlin
dvěma způsoby. Důležité vzorky
plodin, především ovoce a zeleniny, se uchovávají ve zkumavkách
a především v nádobách s kapalným dusíkem.
„Zabýváme se genofondy vegetativně množených rostlin, jde
především o brambory, česnek
a téměř všechno u nás pěstované
ovoce. Jedna z možností uchování je in vitro, ve zkumavce. U kryobiologie se vzorky uchovávají
v nádobách s kapalným dusíkem,“ popsal šéf laboratoře Miloš
Faltus, když předváděl zkumavky
s rostlinkami uloženými ve zvláštním růstovém médiu z vody, cukru
a gelujícího agaru.
Takto uchované plodiny slouží
také jako pojistka k takzvaným
kolekcím z jiných poboček ústavu,
například ovocných dřevin, chmele
či vinné révy. Kdyby v nich o genotyp shodou nepříznivých okolností přišly, slouží jim laboratoř jako
záloha.
Desítky tisíc sklenic se semeny
Oproti tomu v mrazících boxech
unikátní genové banky se konzervují semena plodin. Jak nám
vysvětlil koordinátor národního
programu Vojtěch Holubec, v prostoru pro 189 tisíc sklenic je nyní
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obsazena
přibližně
polovina.
Samotných genetických zdrojů,
tedy jednotlivých vzorků konkrétních plodin, je na 45 tisíc, protože
některé jsou zastoupeny vícekrát.
„Aby vydržely 30 a více let, musí
být vysušeny na pětiprocentní
vlhkost a uloženy při teplotě
minus 18 stupňů, což je standardní teplota genových bank. Za
těchto podmínek vydrží většina
semen přes 20 let: žito 25, pšenice
35, ředkvičky až 46 roků,“ upřesnil
vědec při prohlídce mrazivého
prostoru plného regálů se sklenicemi.
Jak zdůrazňuje, všechna semena
dodaná do genové banky se kontrolují, očistí a po uložení do misek
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v Sýrii, kdy došlo k ohrožení
jedné z nejvýznamnějších genových bank světa v Allepu. Těsně
před rozbombardováním města
v jednom z center historie zemědělství se odborníkům podařilo
převézt na Špicberky 110 tisíc
vzorků.
Mendelův skleník vzniká znovu
Zakladatel genetiky, český Němec
Gregor J. Mendel, strávil většinu
života ve starobrněnském klášteře, v opatství svatého Tomáše.
Právě tady je možné si projít místa
spojená s jeho objevy. Například
ve svahu nad klášterem se nyní
rekonstruuje původní včelín, kde
měl Mendel také svou pracovnu.

vysuší. Všechny misky a poté
i sklenice mají přesné označení.
Každých 10 let se u semen kontroluje jejich klíčivost. Zájemci z řad
vědeckých a vzdělávacích institucí
z celého světa si mohou omezené
množství vzorků objednat přes
webový portál. Vyloučené je však
komerční využití.

To klíčové dění probíhalo na
zahradě před hlavní budovou
kláštera s refektářem a knihov-

Svět zachraňují Špicberky
„Říkám, že všechno se dá koupit,
ale nemusí to platit napořád.
Příkladem může být situace na
Ukrajině. Musí být co zasít, co
pěstovat. Účastníme se také
několika evropských projektů,
v rámci kterých provádíme genetické a nutriční analýzy vzorků,
abychom věděli, jaké mají vlastnosti. Umíme pak porovnat, jaké
vzorky odolají například suchu,
což může být v budoucnu zásadní,“ doplnila Petra Hlásná Čepková
z odboru genetiky a šlechtění
rostlin.
Pro každý případ mají genové
banky včetně té české také svou
zálohu. Norská vláda provozuje na
soustroví Špicberky globální úložiště semen (Svalbard Global Seed
Vault), do kterého mohou cizí
země zdarma posílat své nejcennější vzorky. Že má globální banka
význam, se ukázalo během války
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nou. Mendel tu měl meteorologickou stanici, jejíž měření každý den
zaznamenával. A na stejném
místě jako v polovině 19. století se
dnes rozkládá záhon s hrachem,
který využíval ke svým pokusům
s křížením. Ty prováděl v nedalekém skleníku, kde nyní vzniká
jeho moderní nápodoba.
S Mendelovy objevy se svět seznámil až po jeho smrti na počátku
20. století, kdy jeho zjištění ve
svém díle zpopularizoval britský
genetik William Bateson. Od té
doby uplynulo více než jedno
století, odkaz českého rodáka však
stále žije nejen v Mendelově
muzeu na brněnském Mendlově
náměstí.

Nákresy zobrazují Mendelovy charakteristiky
hrachu vzešlé z jeho experimentů. Popsal je
v práci nazvané Pokusy s rostlinnými hybridy.
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Současnost

Gotický kostel s půdorysem
kříže pochází z první poloviny 14. století. Jeho zakladatelkou, stejně jako celého
starobrněnského kláštera,
byla královna Eliška Rejčka.
V 18. století prošel barokní
úpravou.

Současnost

Současnost

Bazilika Nanebevzetí
Panny Marie

Současnost

Mendel si ho nechal podle
vlastního návrhu postavit
roku 1871. Měl zde také svou
pracovnu. Stavba ve svahu
nad klášterem se nyní
rekonstruuje do původní
podoby, včely zde žijí stále.

Dříve

Včelín
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Muzeum, jako místo setkávání i prezentací výsledků
výzkumů, má na starost
zdejší Masarykova univerzita.
Kromě expozice o Mendelovi se tu pořádají přednášky.
Aktuální výstava má název
Genetika aneb Podivuhodná cesta do jádra buňky.
Více na mendelmuseum.
muni.cz

Současnost

Nedaleko refektáře kláštera
stojí od roku 2005 opět
meteorologická
stanice.
Původní Mendelovy přístroje, kterými zde každodenně
zaznamenával teploty či
srážky,
jsou
umístěny
v místním muzeu.

Současnost

Meteorologická stanice

Současnost

Mendelovo muzeum
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Současnost
Vizualizace

Stavba z poloviny 19. století
se stala centrem Mendelových experimentů. Skleník
byl zbourán až v 60. letech
20. století. Nyní vzniká na
jeho místě moderní nápodoba ze skla a oceli za 38
milionů korun, která má
sloužit vzdělávání. Součástí
bude aeroponické pěstování hrachu.

Dříve

Skleník

Areál Starobrněnského kláštera
na Mendelově náměstí
Mapový podklad: ČÚZK
Foto: Lucie Vostalová, archiv Archaia Brno,
archiv Mendelova muzea, Wikimedia Commons
Vizualizace: CHYBÍK + KRIŠTOF/Monolot

Zdroj: mendelmuseum.muni.cz

TAK ŠEL ČAS S G. J. MENDELEM
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1822

20. července se narodil ve slezských Hynčicích.

1843

Po studiu na gymnáziu nastoupil
na Filosofický ústav v Olomouci.

1851–1853

Vstoupil k augustiniánům ve Starém Brně.
Přijal jméno Gregor.

1854–1864

Prováděl pokusy s hybridizací rostlin,
zejména hrachu setého.

1863

Vydal první článek o meteorologických
pozorováních.

1865

Představil své pokusy s hybridy členům
Přírodovědného spolku.

1866

Přednášky publikoval pod názvem
Pokusy s rostlinnými hybridy.

1868

Stal se opatem augustiniánského
opatství ve Starém Brně.

1871

Podle svého návrhu si nechal postavit
v klášterní zahradě včelín.

1884

Zemřel 6. ledna 1884, byl pohřben
na Ústředním hřbitově v Brně.

1900

Došlo k potvrzení jeho objevů,
Mendel nazván „otcem genetiky“.
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TŘINÁCTÝ ROČNÍK SOUTĚŽE
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
text: Redakce
foto: Zuzana Klapalová, Regionální potravina
Již potřinácté v historii vybíraly
hodnotitelské komise nejlepší
regionální potraviny ve všech
krajích České republiky s výjimkou Prahy. Na základě jejich
doporučení pak mají výrobci
získat ocenění potvrzené podpisem ministra zemědělství.

Jako první se v dubnu sešla porota
v Libereckém kraji, kde se o prestižní
ocenění ucházelo celkem 82 produktů od 29 místních výrobců. Rekordní
účast měla letos soutěž v Ústeckém
kraji, tam se přihlásilo 51 výrobců se
243 produkty, což bylo nejvíce od roku
2017. Jako poslední se na konci června
schází komise v Jihomoravském kraji.
V hodnotitelských komisích obvykle zasedají zástupci Ministerstva
zemědělství, SZIFu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
Státní veterinární správy, Agrární
komory, Potravinářské komory
a Krajského úřadu. Komisí navržené výrobky získají na základě
ocenění potvrzeného ministrem
zemědělství Zdeňkem Nekulou
označení Regionální potravina.
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Ocenění si producenti přebírají na
slavnostním vyhlášení v rámci vybraných akcí v regionech, poslední se
má konat začátkem října. Značku
mohou získat zemědělci a potravináři s maximálně 250 zaměstnanci,
jejichž produkt je vyroben v příslušném regionu a pochází z tuzemských surovin. Výrobek smí zdarma
užívat značku po dobu čtyř let.
Regionální potravina je projektem
Ministerstva zemědělství, SZIF
značku administruje. V současné
době používá značku 415 produktů od 318 výrobců, po předání
všech nových ocenění bude počet
navýšen o letošní držitele. Veškeré
informace a podrobnosti o soutěži
jsou dostupné na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.
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Termíny předávání ocenění Regionální potravina v červenci a srpnu 2022:
Karlovarský kraj

16. července

XVIII. Bečovské slavnosti

Bečov nad Teplou

Jihočeský kraj

22. července

Selské slavnosti Holašovice

Holašovice

Královehradecký kraj

23. července

Festival regionálních produktů
Královehradeckého kraje 2022

Hradec Králové

Moravskoslezský kraj

13. srpna

Pojez Fest

Karlova Studánka

Plzeňský kraj

27. srpna

Dožínky Plzeňského kraje

Chanovice

Jihomoravský kraj

28. srpna

Krajské dožínky ve Vyškově

Vyškov
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AKTUALITY SZIFU
text: Redakce
foto: Michal Kalina, Obec Číměř, archiv SZIF

V květnu jsme v centrále SZIFu přivítali návštěvu.
Ze Slovenska dorazil generální ředitel Pôdohospodárskej platobnej agentury Jozef Kiss s kolegy
a kolegyněmi i se zástupci slovenského ministerstva zemědělství. Za náš Fond se vedle generálního ředitele Martina Šebestyána zúčastnili ředitelé
a ředitelka sekcí, za české ministerstvo náměstek
Pavel Sekáč. Mezi témata schůzky patřily například informační technologie nebo administrace
dotačních titulů.

Pátý ročník on-line soutěže Náš evropský projekt
ovládla obec Číměř na Třebíčsku. Finanční příspěvek na uspořádání obecní slavnosti a cestu do
Bruselu získala za odpočinkovou zónu s herními
a naučnými prvky. Projekt za 499 tisíc korun získal
finance z Programu rozvoje venkova (prostřednictvím Místní akční skupiny Oslavsko z opatření
LEADER), většinu tvořily prostředky EU.

Na konci května pořádala Francie
v rámci předsednictví Rady EU 51. Konferenci platebních agentur. Do Paříže
dorazili i zástupci Fondu, kteří spolu
s ostatními probírali například přípravy
nové Společné zemědělské politiky či
chystané účetní závěrky nefinančního
charakteru. SZIF bude pořádat navazující konferenci na začátku letošního října.
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FOND V ČÍSLECH
připravila: Redakce

23,195

1 282

122

5,952

miliardy korun Fond loni rozdělil
na přímé platby

zaměstnanců měl Fond
na konci roku 2021

tisíc žádostí na přímé platby
Fond loni proplatil

miliardy korun Fond loni poskytl
na národní dotace

Chystáme:
SZIF najdete na mezinárodním agrosalonu Země Živitelka (České Budějovice, 25.–30. srpna).

Vybrané akce Celostátní sítě pro venkov (více na szif.cz/cs/venkov):
RO Ústí nad Labem, 11.–14. července, exkurze Realizované projekty PRV v Německu
RO Opava, 16. července, prezentace Snídaně v trávě – den na farmě
RO Brno, 20. -21. července, seminář s exkurzí Učíme se spolupracovat v Kraji Vysočina
RO Olomouc, 17.–19. srpna, exkurze Program rozvoje venkova v jižních Čechách
RO České Budějovice, 24.–25. srpna, konference Venkovské fórum
Polešovice (Uherskohradišťsko) – TOP Víno Slovácka 2022, 20. srpna, propagační akce Představení Programu
rozvoje venkova a činnosti Celostátní sítě pro venkov

Národní dotace:
Příjem žádostí o dotaci pro rok 2022
Program 3.e. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (certifikovaná sadba brambor)
– 1. června – 31. července
Program 3.i. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (uznané osivo lnu, konopí, kukuřice, cukrové řepy
a pícnin) – 1. července – 31. července
Program 18.A. Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením – 9.–23. srpna
(2. příjem)

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023
Program 9.A.a. Speciální poradenství – živočišná výroba – 1. července 2022 – 30. června 2023
Program 9.A.b.1.-3. Speciální poradenství – rostlinná výroba – 1. července 2022 – 30. června 2023
Program 9.A.b.4.a.-j. Speciální poradenství – rostlinná výroba (odrůdové zkoušky) – 1. srpna. 2022 – 31. března 2023
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