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Členové KAK ÚK:
•
•
•
•
•

OAK Chomutov
OAK Most
OAK Louny
AK Litoměřicka
AK Děčín - Ústí nad Labem

Představenstvo KAK ÚK
•

Činnost KAK ÚK se řídí platným statutem. Ten byl na posledním jednání valné hromady 8. 3. 2017 aktualizován.
Hlavním posláním Krajské agrární
komory je podpora zemědělství
v Ústeckém kraji. KAK ÚK je sociálním partnerem Ústeckého kraje pro
tuto oblast.

předseda:
ing. Jaroslav Brožka
tel. 603 205 477
info@kakuk.cz

Statutárním orgánem je předseda.
Ten zastupuje organizaci navenek.

•

místopředseda
Miroslav Novák

•

členové
ing. Václav Drhlík
Josef Zeidel
ing. František Loudát, CSc.

Činnost vykonává zejména prostřednictvím svých členů. Ti spolu
na platformě KAK ÚK spolupracují
a předávají si zkušenosti a informace. Ty pak následně KAK UK jako taková předává zemědělské veřejnosti
prostřednictvím webu a e-mailové
služby.

Tajemník
•

Bc. Hana Dufková
tel. 737 177 432
dufkova@kakuk.cz

Představenstvo KAK ÚK se schází
obvykle jednou za cca 2 měsíce.

Korespondenční adresa
Rudé armády 23
431 44 Droužkovice
DS: rfgae5g

www.kakuk.cz

Úžasný úspěch chovatelů
masného skotu z Krušných hor
Fantastickým úspěchem skončil
pro české chovatelství francouzský
šampionát plemene limousine na
pařížské výstavě Simagena konané
v rámci veletrhu Sima počátkem
března letošního roku.

Jedno z nich vybojoval býk Bláha
ze Svaté Kateřiny z farmy Adolfa
a Kateřiny Loosových.

Čtyři želízka v ohni měla Česká republika a z nich dokázala vytěžit
úžasná dvě třetí místa!

Velké gratulace jsme předávali
osobně. Jen tak dál, víc a častěji!!!

Vynikající úspěch se do historie
českého chovu masného skotu
zapíše zlatým písmem!

Krajská agrární komora Ústeckého kraje

Nový prezident AK ČR
TISKOVÁ ZPRÁVA - 16. březen 2017 - Na dnešním XXV. sněmu Agrární komory České republiky, který se v Olomouci konal jako sněm volební, byl na nadcházející volební období do pozice prezidenta AK ČR zvolen Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., který získal podporu většiny delegátů. Dosavadní prezident
Miroslav Toman, kterému dnes skončil mandát, již dříve oznámil, že kandidovat nebude.

Mezi hlavní cíle nového prezidenta patří vyrovnaná agrární soustava se zhodnocením
produkce živočišných odvětví a s důrazem na
silnou a v evropském kontextu konkurenceschopnou intenzivní výrobu jak v zemědělství,
tak zpracovatelském průmyslu.
Jak sám k tématu uvádí: „Zemědělci by měli
být hodnoceni především podle toho, co přináší společnosti. Jednoduše řečeno, kolik vrací společnosti zpátky z podpor ať už formou
produkce, tvorby pracovních míst nebo formou odvodů do státního rozpočtu,“ a dále
k tématu doplňuje, „u subjektů, u které nic
nevyrábí a nikoho nezaměstnávají, by mělo
dojít k přehodnocení poskytovaných podpor.“
Další stěžejní okruhy, vycházející z reakce

na stávající dění v sektoru, vidí
nový prezident komory především v podpoře kvalitního života
na venkově, udržení pracovních
míst a profesního uplatnění, růst
konkurenceschopnosti, inovace a modernizace zemědělských
a potravinářských výrob, ochraně a zhodnocování půdy, ale také
v důrazu na specifika podnikání
v intenzivních a extenzivních oblastech. S tím úzce souvisí na evropské úrovni aktuálně zahájená
diskuze k nastavení společné zemědělské politiky po roce 2020
a národní zemědělské programy
vycházející z podpory živočišných
výrob a citlivých komodit, jako je ovoce, zelenina, či chmel. Jak zde prezident Jandejsek
zdůrazňuje: „Sektor ale musí být vnímán jako
široký komplex odvětví výrobního zemědělství
a potravinářství, ale se zapojením všech prolínajících se a navazujících oborů, tedy včetně
lesnictví, či rybářství, ale také s oporou v zemědělském školství a vzdělávání nezbytných
k řešení generační obměny. Zásadní pak také
vidím propojení výstupů vědy a výzkumu do
samotné praxe.“
Souběžně s tím musí být zvýrazněn význam
českých potravin a propagace jejich původu
a přínosů za spravedlivého přístupu kontrolních orgánů k domácím a zahraničním pro-

Zdeněk Jandejsek
ducentům ve smyslu ochrany před dovozy za
jiné než deklarované kvality či cen. Za zcela
zásadní pak Jandejsek považuje řešení problematiky obchodních řetězců: „Je nepřijatelné,
aby zástupci řetězců určovali vývoj maloobchodního trhu tak, že doslova likvidují české
výrobce. Požadavky jsou nemorální, podráží
českým podnikům možnost rozvoje a chceme se proto zasadit o nápravu na úrovni EU.
Naši zemědělci mají ambici nabídnout českým
spotřebitelům výsledky své práce, což však
nejsou jenom kvalitní a bezpečné potraviny,
dovozy pak měly být jen zpestřením a doplněním této nabídky.“ Zdeněk Jandejsek chce
dále posilovat pozici Agrární komory ČR jako
největší a nejsilnější nevládní organizace zahrnující všechny formy a velikosti podnikání
s tím, že je připraven k otevřené diskuze se
všemi partnery, kterou chce založit na důvěře,
respektu a obhajobě společných zájmů.
Zdeněk Jandejsek (62 let) působí v zemědělství 39 let, od roku 1991 jako ředitel Rabbit Trhový Štěpánov, společnosti zabývající se
zpracováním kuřecího a králičího masa
s vlastní maloobchodní sítí, skladováním a

dalším prodejem. Postupem let vyrostl z původní firmy zemědělsko - potravinářský celek,
který provozuje na sebe navazující podniky
prvovýroby se zaměřením na rostlinnou i živočišnou výrobu, dále výrobu krmných směsí
a porážky jatečních zvířat s výrobou masných
výrobků a následným prodejem části produkce ve vlastní maloobchodní síti s cílem vytvoření uzavřené potravinářské výroby s kontrolou vstupů a výstupů a možností ovlivňování
kvality. Podniky využívají v celém řetězci výroby a zpracování nejmodernější technologie.
Ve všech podnicích holdingu RABBIT CZ a.s.
pracuje cca 1 700 zaměstnanců a v posledních letech bylo dosahováno obratu 6,94 mld.
Kč, konsolidované výnosy se pohybují kolem
4,5 mld. Kč.
Členem představenstva AK ČR je od roku
2015, působí jako předseda předsednictva
Iniciativy zemědělských a potravinářských
podniků, od roku 2016 je poradce ministra zemědělství. Je členem Zemědělského svazu ČR
a Potravinářské komory ČR.
Ing. Jiří Felčárek
Úřad AK ČR

Do vedení Ak ČR byli zvoleni:
•

prezident – Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.

•

•

viceprezident a předseda sněmovny
všeobecné, Ing. Josef Kubiš

viceprezident za sněmovnu společenstev RNDr. Vladimír Veselý

•

•

viceprezident a předseda sněmovny
společenstev, Ing. Bohumil Belada

viceprezident za sněmovnu společenstev Ing. Martin Pýcha

•

členové představenstva

•

viceprezident za sněmovnu všeobecnou Ing. Václav Hlaváček, CSc.

•

viceprezident za sněmovnu všeobecnou Ing. Leoš Říha

pokračování na str. 17

www.akcr.cz

Aktuální téma
Krajská agrární komora i letos, stejně tak jako i v předchozích letech,
nabízí pomoc při podání Jednotné žádosti. V případě zájmu nás kontaktujte.
Žádosti se podle nejnovějších dostupných informací budou podávat
od 10. dubna, standardně do 15. května.

Zemědělský podnikatel
Evidence zemědělských podnikatelů je vedena na základě ustanovení §2e až § 2ha zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Fyzická nebo
právnická osoba, která hodlá podnikat
v zemědělství, tedy která hodlá provozovat
zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní
odpovědnost, za účelem dosažení zisku, je povinna se zaevidovat jako zemědělský podnikatel na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Další informace zde.

Portál FARMÁŘE
•

Registr půdy LPIS

•

Registr zvířat (stájové registry on –
line, komunikace s centrální evidencí
zvířat a další)

•

Evidence přípravků a hnojiv

•

registr vinic

•

Registr chmelnic

•

Registr sadů

•

a další

Přístup do Portálu farmáře (přihlašovací jméno a heslo) žadatel získá na podatelně Regionálních odborů SZIF a Centrály SZIF. O přístup
je možné požádat i na pracovištích v působ-

Máte zájem dostávat zpravodaj AGROBASE? Napište si o něj (info@kakuk.cz).

Jednotná žádost
nosti jednotlivých Regionálních odborů SZIF.
Žadatel může podat žádost o přístup i prostřednictvím datové schránky nebo e-Podatelny s elektronickým podpisem.

Zemědělské kultury
S účinností od 1. ledna 2015 platí nové rozdělení zemědělských kultur podle nařízení vlády
č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, kterými jsou:
•

orná půda, která se dále rozděluje na

•

standardní ornou půdu (R),

•

travní porost (G) a

•

úhor (U),

•

trvalý travní porost (T),

•

trvalá kultura, která se dále rozděluje na

•

vinice (V),

•

chmelnice (C),

•

ovocný sad (S),

•

školka (K),

•

rychle rostoucí dřeviny pěstované ve
výmladkových plantážích (D)a

•

jinou trvalou kulturu (J) a

•

ostatní kultura, která se dále rozděluje na

•

zalesněnou půdu (L),

•

rybník (B),

•

mimoprodukční plochu (M) a

•

jinou kulturu (O).

Aktivní zemědělec
Podmínka aktivního zemědělce se posuzuje u zemědělců, kteří v předchozím roce měli
nárok na přímé platby převyšující 5 000 EUR,
před uplatněním snížení nebo sankce (tj. platby podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb.)
Příjemci, kteří měli nárok na nižší částku přímých plateb, jsou za aktivní zemědělce považováni automaticky. U žadatelů, jejichž přímé platby v předchozím roce převýšily limit
5 000 EUR, se dále posuzují tzv. negativní činnosti, kterými je provozování letiště, železniční služby a vodáren, služby v oblasti nemovitostí nebo provozování stálých sportovních
a rekreačních areálů. Tyto negativní činnosti
jsou konkretizovány prostřednictvím CZ NACE
kategorií.

LPIS
LPIS je geografický informační systém (GIS),
který je tvořen primárně evidencí využití zemědělské půdy. LPIS vznikal na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství na přelomu
let 2003 a 2004. Ke spuštění došlo 21. března 2004.
Hlavním účelem registru půdy je ověřování
údajů v žádostech o dotace poskytovaných ve
vazbě na zemědělskou půdu, a to bez ohledu
na to, zda jde o dotace financované ze zdrojů
EU nebo o národní dotační programy.
Vstup na LPIS je přes portál FARMÁŘE.

info@kakuk.cz

Jednotná žádost
Zemědělské obhospodařování
Platba v LFA je na druzích zemědělské kultury
standardní orná půda, travní porosty a trvalé
travní porosty podmíněna zemědělským obhospodařováním, jinak také tzv. minimální zemědělskou činností.
Minimální zemědělská činnost na standardní
orné půdě spočívá v provádění obvyklých
agrotechnických operací zajištujících pěstování plodin.

Jednotná platba na plochu
(SAPS)
V LPIS minimálně 1 hektar zemědělské půdy
s kulturou: standardní orná půda, úhor, travní
porost, trvalý travní porost, vinice, chmelnice,
sad, školka, rychle rostoucí dřeviny, jiná trvalá
kultura, zalesněná půda (způsobilá pro SAPS
k roku 2008) nebo s jinou kulturou oprávněnou pro dotace.
•

žadatel musí být zemědělským podnikatelem dle § 2e až 2 ha zákona o zemědělství (výjimku má pouze žadatel, který je organizační složkou státu
podle zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích),

•

žadatel musí splňovat podmínku aktivního zemědělce,

•

žadatel dodržuje po celý kalendářní
rok podmínky cross-compliance,

•

žadatel musí vykázat v Jednotné žádosti veškerou zemědělskou půdu, která je na něj vedena v LPIS ke dni podání žádosti,

Samotným mulčováním není možné podmínku zemědělského obhospodařování trvalých
travních porostů a travních porostů splnit.

•

minimální výměra, na kterou lze poskytnout platbu činí 1 ha zemědělské
půdy,

Registr koní

•

zemědělská půda, na kterou je požadována podpora musí být zemědělsky
obhospodařována,

•

DBP, na který je požadována dotace,
musí být evidován v LPIS na žadatele
nejméně ode dne doručení žádosti na
SZIF do 31. srpna 2016 a musí být zemědělsky obhospodařovaný,

•

novinkou pro rok 2016 je v případě tr-

Minimální zemědělská činnost na travních porostech a trvalých travních porostech spočívá
v provedení:
•

A. pastvy včetně likvidace nedopasků
v termínu do 31. července příslušného
kalendářního roku (podmínka likvidace
nedopasků v termínu do 31. července
příslušného kalendářního roku se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10°),
nebo

•

B. v provedení seče včetně odklizení biomasy z pozemku v termínu do
31. července příslušného kalendářního roku.

Žadatel, který chová koně, je povinen vést
elektronický registr koní na hospodářství
a podat Deklaraci chovu koní výhradně elektronicky přes Portál Farmáře, a to do 31. 10.
Na opožděně doručené Deklarace nebude
brán zřetel a koně nebudou započítáni do intenzity chovu hospodářských zvířat, pokud
nebude kontrolou na místě zjištěno jinak.

Jednotná žádost
Přepočítací koeficienty

valých travních porostů a travních porostů povinnost provést pastvu včetně
likvidace nedopasků v termínu do 31.
července nebo seč s odklizením biomasy z pozemku v termínu do 31. července
•

•

způsobilé kultury pro dotaci SAPS jsou
stejné jako v roce 2015, tj. také včetně loni nově zařazených kultur: „U“ –
úhor, „G“ – travní porost na orné půdě,
„L“ – zalesněná plocha pod závazkem
s podmínkou způsobilosti pro platbu SAPS k roku 2008, „O“ - jiná kultura
oprávněná pro dotace (např. alej ovocných stromů, chmelnice bez opěrné
konstrukce) a „J“ – jiná trvalá kultura,
pokud žadatel pěstuje konopí na některém z DPB uvedených v žádosti
o poskytnutí jednotné platby na plochu, připojí k této žádosti uznávací list
o uznání osiva konopí a dále také prohlášení, ve kterém se zaváže, že Fondu
neprodleně oznámí začátek kvetení konopí na příslušném DPB,

•

pokud žadatel pěstuje rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových
plantážích na některém z DPB uvedených v žádosti o poskytnutí jednotné
platby na plochu, je povinen uvést druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných na dílech půdních
bloků, dále kalendářní rok založení
porostu s rychle rostoucími dřevinami
a také kalendářní rok posledního obmýtí, pokud již proběhlo.

Platba pro mladé zemědělce
Informace pro žadatele - na webu.
Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní
prostředí (GREENING)
1) Diverzifikace plodin
2) Zachování stávajících trvalých travních
porostů
3) Vyhrazení plochy využívané v ekologickém zájmu

Jednotná žádost
Dobrovolná podpora vázaná na produkci
•

podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu

•

podpora na produkci konzumních
brambor

•

podpora na produkci chmele

•

podpora na produkci ovocných druhů
s velmi vysokou pracností

•

podpora na produkci ovocných druhů
s vysokou pracností

•

podpora na produkci zeleninových
druhů s velmi vysokou pracností

•

podpora na produkci zeleninových
druhů s vysokou pracností

•

podpora na produkci cukrové řepy

•

podpora na produkci bílkovinných
plodin

Cílem dotačního opatření je podpořit producenty bílkovinných plodin, kteří chovají vybrané kategorie hospodářských zvířat. Žádost
lze podat na půdu s prokazatelným pokryvem bílkovinných plodin, jejich směsí a směsí
s obilovinami v období minimálně od 1. června do 15. července příslušného kalendářního
roku, evidovanou na žadatele v evidenci využití půdy jako kultura standardní orná půda,
nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do
31. 8. příslušného kalendářního roku. Žadatel
je povinen dodržet minimální intenzitu chovu hospodářských zvířat 3 VDJ na 1 hektar bílkovinných plodin, a to každý den sledovaného
období od 1. června do 30. září příslušného
kalendářního roku.

Podpora na chov telete masného typu
Cílem dotačního opatření je podpořit chovatele masných telat. Žádost lze podat na masná telata, která se narodila na hospodářství
žadatele v období od 1. dubna roku předcházejícího podání žádosti do 31. března roku podání žádosti. Podmínkou je včasné hlášení
masných telat do systému Ústřední evidence
dle vyhlášky č. 136/2004.
•

podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka

Cílem dotačního opatření je podpořit chovatele dojnic.
•

podpora na chov bahnice nebo na
chov kozy

Cílem dotačního opatření je podpora chovu bahnic, popřípadě chovu koz pasených na
travních porostech nebo na travních porostech na orné půdě evidovaných na žadatele
v LPIS v období nejméně od 15. května do 11.
září.
Novela pro rok 2017 přináší tyto změny:
•

Upřesnění podmínky diverzifikace plodin vyplývajících z čl. 44 nařízení (EU)
č. 1307/2013 pro účely poskytnutí
platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí. Úprava tak konkrétně
stanovuje, že pro účely splnění příslušných podmínek žadatel uvede v žádosti identifikační číslo dílu půdního bloku
s kulturou orná půda, příp. dále u druhu zemědělské kultury standardní orná
půda název plodiny a její výměru.

•

Podmínky ploch využívaných v ekologickém zájmu vyplývajících z čl. 46 nařízení (EU) č. 1307/2013: úprava kon-

Jednotná žádost
krétně stanovuje, že pro účely splnění
příslušných podmínek žadatel uvede
v žádosti identifikační číslo dílu půdního bloku, druh plochy využívané v ekologickém zájmu a její výměru.
•

•

•

•

Zemědělská půda, evidovaná v LPIS se
zemědělskou kulturou jiná kultura (O)
podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.
není způsobilá pro poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy.
V zemědělské kultuře jiná kultura se
evidují např. výběhy hospodářských
zvířat a jejich shromaždiště, fóliovníky
nebo skleníky s rostlinami, které svým
kořenovým systémem nejsou spojeny
s půdou, zahrádkářské kolonie či vyklučená plocha vinic, chmelnic a sadů při
restrukturalizaci. Výše uvedené plochy
neodpovídají definicím zemědělské
plochy pro poskytování přímých plateb
podle čl. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013,
ani výkladům Evropské komise.
Výklad plnění podmínek pro poskytnutí jednotné platby na plochu, kdy musí
být plocha zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním roce
po celou dobu, po kterou je evidována
v evidenci využití půdy na žadatele.
Stanovení výjimky, při které se nejedná
o porušení ochrany trvalých travních
porostů, a to u environmentálně citlivých ploch menších než 0,01 ha.
Zrušeno omezení délky trvání úhoru, tzn., že EFA úhor lze evidovat v LPIS
déle než 3 roky - soulad s požadavkem
EU na omezení vstupů, podporu biodiversity a nepodporování produkce na
EFA plochách.

•

Zrušeno omezení týkající se EFA plochy
úhor na max. 5 ha, tzn. od roku 2017
bude jako EFA uznatelný úhor s jakoukoliv výměrou.

•

Časové upřesnění podmínky založení
souvislého porostu plodin na souvrati, a to minimálně od 1. června do 15.
července kalendářního roku.

•

Začlenění ostatních druhů čekanek pro
účely poskytování dobrovolné podpory vázané na produkci zelenin s vysokou pracností.

Přechodné vnitrostátní podpory
Přechodné vnitrostátní podpory jsou doplňkové platby poskytované k Jednotné platbě na
plochu (SAPS), které jsou plně hrazeny z rozpočtu České republiky.
V rámci tohoto dotačního titulu lze požádat
o platbu na zemědělskou půdu, chov krav bez
tržní produkce mléka, chov ovcí či koz, dále
o historické platby (stav k 31. 3. 2007): na
chmel, brambory pro výrobu škrobu a na přežvýkavce.
Související podklady:
Nařízení vlády č. 49/2017 Sb.,
Nařízení vlády č. 423/2016 – novela NV č.
50/2015 o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb…
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb
zemědělcům a o změně některých souvisejících
nařízení vlády
Účinnost od: 1.4.2015)

Jednotná žádost
LFA

AEKO

Nově se platby v horských a specifických LFA
poskytují na veškerou zemědělskou půdu
s výjimkou ostatní kultury (viz výše). Žadatel
musí být zemědělským podnikatelem.

Agroenvironmentálně – klimatická opatření
zahrnují tato podopatření (žadatel nemusí být
zemědělským podnikatelem):

V ostatních LFA je platba poskytována pouze
na trvalé travní porosty a travní porosty, které
byly v LPIS evidovány ke dni 30. září 2014 jako
travní porosty.
Pro poskytnutí platby je nově definována podmínka obhospodařování zemědělské
půdy, na které je nutné vykonávat minimální
zemědělskou činnost. Tato podmínka se týká
druhů zemědělské kultury standardní orná
půda, travní porosty a trvalé travní porosty.
Díly půdních bloků, na které je podána žádost
o poskytnutí platby, musí mít žadatel na sebe
evidovány v LPIS minimálně ode dne doručení
žádosti SZIFu do 30. září 2016 a zároveň se na
těchto dílech půdních bloků musí nacházet po
celé uvedené období druh zemědělské kultury, na kterou lze poskytnout platbu LFA.
Související podklady (k dispozici na webu):
Metodika k provádění nařízení vlády č. 72/2015
Sb., pro rok 2016

A. podopatření integrovaná produkce ovoce
B. podopatření integrovaná produkce révy
vinné, které se člení na tituly
B1 základní ochrana vinic,
B2 nadstavbová ochrana vinic,
C. podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
C1 Integrovaná produkce zeleniny
C2 Integrovaná produkce jahodníku
D. podopatření ošetřování travních porostů,
které se člení na tituly
D1 obecná péče o extenzivní louky a pastviny,
D2 mezofilní a vlhkomilné louky hnojené,
D3 mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené,
D4 horské a suchomilné louky hnojené,

Nařízení vlády č. 72/2015 Sb.

D5 horské a suchomilné louky nehnojené,

Seznam katastrální území, spadajících do LFA
dle § 2

D6 trvale podmáčené a rašelinné louky,
D7 ochrana modrásků,
D8 ochrana chřástala polního,
D9 suché stepní trávníky a vřesoviště,
D10 druhově bohaté pastviny,

Jednotná žádost
E. podopatření zatravňování orné půdy, které se člení na tituly

tí dotace v rámci podopatření ošetřování travních porostů (s výjimkou titulu
trvale podmáčené a rašelinné louky)
a trvalého travního porostu a travního porostu na orné půdě způsobilého
k poskytnutí dotace v rámci podopatření ošetřování travních porostů (s výjimkou titulu trvale podmáčené a rašelinné louky) a titulu zatravňování orné
půdy podle NV 79/2007 Sb.; do výpočtu této intenzity se nezapočítají nepasená ustájená zvířata evidovaná na
hospodářství, popřípadě stáji, kterou
žadatel uvede do žádosti o poskytnutí dotace.

E1 zatravňování orné půdy běžnou směsí,
E2 zatravňování orné půdy druhově bohatou směsí,
E3 zatravňování orné půdy regionální směsí,
E4 zatravňování orné půdy podél vodního
útvaru běžnou směsí,
E5 zatravňování orné půdy podél vodního
útvaru druhově bohatou směsí,
E6 zatravňování orné půdy podél vodního
útvaru regionální směsí,
F. podopatření biopásy, které se člení na tituly
F1 krmné biopásy,
F2 nektarodárné biopásy,
G. podopatření ochrana čejky chocholaté
H. zatravňování drah soustředěného odtoku.
Intenzita chovu hospodářských zvířat
Každý den kontrolního období od 1. 6. – 30. 9.
příslušného kalendářního roku intenzitu chovu hospodářských zvířat

•

nejvýše 1,5 VDJ/ha zemědělské půdy
vedené na žadatele v LPIS s kulturou
orná půda, trvalý travní porost a trvalá kultura.

Na DPB zařazeného do titulu D1-D5 s výměrou 12 ha a více žadatel ponechá každoročně
při první seči nepokosenou plochu do 15. srpna, nejpozději však do termínu první seče následujícího kalendářního roku, tato podmínka
se nevztahuje na DPB zařazený do titulu D1,
na kterém je prováděna pastva.
Související podklady:

•

nejméně 0,3 VDJ/ha trvalého travního
porostu vedeného na žadatele v LPIS

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2015
Sb., pro rok 2016 (PDF, 843 KB)

•

nejvýše 1,15 VDJ/ha trvalého travního porostu způsobilého k poskytnu-

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

Jednotná žádost
Ekologické zemědělství
Žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel podle § 2e až § 2ha zákona o zemědělství, aktivní zemědělec a registrovaný ekologický podnikatel podle § 6 až 8 zákona
o ekologickém zemědělství, který má zařazeno min. 0,5 ha zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (LPIS). Zároveň je nutné plnit
podmínky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a zákona
č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství,
v platném znění a dodržovat požadavky cross
compliance.
Opatření je směřováno pouze pro ekofarmy,
které nehospodaří souběžně v režimu konvenční produkce na zemědělské půdě v případě kultur, které jsou způsobilé pro dotaci na
ekologické zemědělství.

Trvalé travní porosty
Dotace na trvalý travní porost je podmíněna
dodržením alespoň minimální intenzity chovu hospodářských zvířat (všechna zvířata daného druhu nacházející se v ústřední evidenci hospodářských zvířat na hospodářství, které
má tzv. „ekologický statut“), a to nejméně 0,3
VDJ/ha trvalého travního porostu. Dodržení
podmínky minimální intenzity chovu je vyžadováno každodenně v období od 1. 6. do 30.
9. každý rok trvání závazku. Poskytnutí dotace je dále podmíněno provedením stanovené
údržby travního porostu sečením, pastvou
a likvidací nedopasků.

Orná půda
Pěstování zeleniny a speciálních bylin
Podpora je poskytována na vyjmenované druhy zeleniny a speciálních bylin. Pokud jsou

plodiny pěstovány více jak na 5 ha, je nutné
po jejich sklizni na 20% výměry pěstovat zlepšující netržní plodiny (např. bob, cizrna, svazenka apod.) v letní či ozimé variantě.
Pěstování trav na semeno
Podpora je cílena na pěstování množitelského porostu trav, ze kterých žadatel hodlá získávat semeno.
Pěstování ostatních plodin
Podpora není poskytována pouze na šťovík
kyselý (s výjimkou Rumex OK2) a rod ozdobnice. Pokud jsou plodiny pěstovány více jak
na 5 ha, je nutné po jejich sklizni na 20% výměry pěstovat zlepšující netržní plodiny (např.
bob, cizrna, svazenka apod.) v letní či ozimé
variantě.
Travní porost na orné půdě
Dotace je podmíněna údržbou travního porostu, a to 2x ročně sečením nebo pastvou
včetně likvidace nedopasků.
Úhor na orné půdě
Podpora je podmíněna obhospodařováním
orné půdy ležící ladem mechanickou kultivací 5x za rok.
Pěstování jahodníku
Podpora je poskytována na pěstování jahodníku v alespoň minimální hustotě výsadby. Poskytnutí dotace je podmíněno provedením
stanovené údržby porostu – plečkování, sečení, odstraňování čepelí listů. Nedílnou podmínkou podpory je prokazování vlastní produkce.
Veškeré v brožuře uvedené informace
jsou převzaté a bez záruky, KAK ÚK za ně
nenese odpovědnost..

Jednotná žádost
Trvalé kultury
Ovocný sad intenzivní a ostatní
Podporovány jsou pouze sady evidované v tzv.
registru sadů, při čemž v sadech intenzivních
je dotace poskytována pouze na vybrané druhy ovocných dřevin a keřů. Dále musí být dodržena minimální stanovená hustota jedinců
na hektar. Pro posílení biodiverzity entomofauny je u ovocných stromů podmínka ponechávání 5-15% plochy nepokosené do roku
následujícího. Důležitou podmínkou je také
prokazování stanovených minimálních výnosů produkce.
Vinice
Podporovány jsou plochy s minimálním počtem jedinců 1800 ks/ha, každoročně musí

být prováděno prosvětlení révy vinné a mechanická údržba meziřadí.
Chmelnice
Žadatel plní podmínky nařízení Rady (ES) č.
834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a
zákona o ekologickém zemědělství.
Jiná trvalá kultura – s ekologicky významným prvkem krajinotvorný sad
Cílem dotace je péče o krajinný prvek. Plnění podmínek spočívá především v udržování travního porostu jednou ročně sečením bez
mulčování či spasením a provedení udržovacího řezu stromů.
Související podklady
Metodická příručka Ekologické zemědělství - vydaná MZe

PGRLF - úvěry na nákup půdy
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, od 1. 3. 2017 otevřel 5.
kolo příjmu žádostí v rámci programu Úvěry na nákup půdy.
Pravidla programu prošla některými
úpravami, z nichž nejdůležitější jsou:
•

navýšení jednotkové kupní ceny
na 35 Kč/m²,

•

prodloužení doby splatnosti
úvěru až na 25 let,

•

úprava podmínek pro uvolnění
čerpání úvěru,

•

zpřístupnění programu začínají-

cím zemědělcům
•

dále byly blíže specifikovány požadované přílohy
k žádosti.

Nová pravidla programu jsou k dispozici na https://www.pgrlf.cz/ke-stazeni/.
Zdroj:https://www.pgrlf.cz/

Novela vinařského zákona
Od 1.4.2017 přichází v platnost novela vinařského zákona, která s sebou nese jisté povinnosti. Změny se budou týkat jak pěstitelů révy vinné, tak i výrobců, příjemců a obchodníků se sudovým
vínem, proto Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s dotčenými
správními úřady spustilo informační web www.vinarskyzakon.cz.
rok (od 1.8. do 31.7. následujícího kalendářního roku).

Tento web spolu s infolinkami slouží pro podnikatele, ale i pro širokou laickou veřejnost
jako informační kanál, kde si mohou kdykoliv
přijít pro radu. Informace jsou na webu uspořádány do kategorií zvlášť pro vinaře a vinohradníky.

•

Některé aktuální změny týkající se vinohradníků:

Na základě smluvního vztahu je možné prodávat sudové víno u obchodníka ve vinotéce na zakázku objednané
u výrobce,

•

Při označování vína je povinnost výrobce označit víno na viditelné straně daným logotypem,

•

V případě příjemce nebaleného vína,
který má provozovnu již v provozu
a prodává sudové víno, má povinnost
nahlásit provozovnu do 6ti měsíců
na ÚKZÚZ, tj. do 30.9.2017. Nový obchodník se sudovým vínem vzniklý po
1.4.2017 má povinnost hlásit provozovnu ihned,

•

Prodávat víno konečnému spotřebiteli pouze v obalu určeného pro konečného spotřebitele s jednorázovým uzávěrem,

•

Příjemce nebaleného vína, vinných
hroznů čerstvých, jiných než stolní
hrozny, moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu nebo rmutu ze zahraničí má povinnost ohlásit nejpozději do 12 hodin po příchodu do prvního
místa dodání vína prostřednictvím Registru,

•

Povinnost oznámit ÚKZÚZ záměr klučení – opětovnou výsadbu révy v období 90 až 30 dnů před zahájením klučení. Ústav provede kontrolu osázené
plochy před klučením,

•

U vyklučené vinice si musí pěstitel
opatřit souhlas vlastníka pozemku, na
kterém se předmětná vinice nachází,

•

Žádost o udělení povolení pro opětovnou výsadbu révy je možné podat do
konce druhého vinařského roku následujícího po roce, v němž bylo provedeno klučení.

Některé aktuální změny ve vinařské části:
•

Byla upravena definice maloobchodníka: malým množstvím je množství nepřevyšující 750 hektolitrů vína v obalu
určeném pro spotřebitele nebo 1000
litrů sudového vína prodaného maloobchodníkem spotřebiteli za 1 vinařský

Novela vinařského zákona
•

SZPI je pověřena do 10 dnů zkontrolovat dovezené nebalené víno, které má
původ mimo ČR.

Neopomeňte si také pročíst kategorii nejčastějších otázek a odpovědí. Tato sekce je speciálně vytvořena z otázek, které správní orgány
dostaly od široké veřejnosti při zavedení novely vinařského zákona do běžného vinařského života. Na webu jsou k dispozici vzory formulářů pro snadnou komunikaci se správními
orgány.

V návaznosti na informační web byly zřízeny
dvě infolinky. V jsou provozu od 7:00 do 16:00
hod ve všední dny. Jedná se o infolinky, o které se stará Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, je také možné dotazy směřovat na informační email.
Více informací se dozvíte na http://eagri.cz/
public/web/vinarsky-zakon/, odkud jsme i
převzali text.

pokračování ze strany 5

členové představenstva AK ČR
za sněmovnu všeobecnou

za sněmovnu společenstev

•

Blažek Josef, ing.

•

Belada Bohumil, ing.

•

Brandl Pavel, ing.

•

Drs Miroslav

•

Dosoudil Vladimír, ing.

•

Horák Karel, ing.

•

Erlebach Robert, ing.

•

Ludvík Martin, ing.

•

Hlaváček Václav, ing. CSc.

•

Luka Josef, ing.

•

Juroš Lumír, ing.

•

Mikoláš Jaroslav, ing.

•

Kaněra Václav, ing.

•

Milek Jiří, ing.

•

Kubiš Josef, ing.

•

Pýcha Martin, ing.

•

Neudörfl Jiří, ing.

•

Studený Stanislav, ing.

•

Novák Miroslav

•

Šašek Otakar, ing.

•

Říha Leoš, ing.

•

Toman Miroslav, ing.

•

Šíma Jaroslav, ing.

•

Veselý Vladimír, RNDr.

•

Šnejdrla Jindřich, ing.

•

Volf Martin, ing.

•

Vojtěch Jaroslav, ing.

•

Zelenka Jiří, ing.

Zelená nafta
Účetní a daňové aspekty vrácení daně ze zelené nafty, která byla spotřebována v roce 2016, ale nárok
na její vrácení vznikl souhrnně až v roce 2017
Celní správa
Č. j. 10972/2017-900000-231
dne 14.2.2017
Informace je vydána na základě dotazu daňových subjektů v souvislosti novelou zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve
znění pozdějších předpisů, v oblasti tzv. zelené nafty.
Vrácení spotřební daně je vždy zdanitelným
příjmem.
V případě, že poplatník nevede tzv. podvojné účetnictví (většina podnikajících fyzických
osob), u fyzických osob bez ohledu na to, zda
uplatňují paušální výdaje nebo výdaje skutečně vynaložené, bude vrácená spotřební daň
zdanitelným příjmem v okamžiku jejího vrácení. Poplatník tak zahrne vrácenou spotřební daň do daňového přiznání k dani z příjmů
za zdaňovací období, ve kterém mu byla daň
vrácena.
Vede-li poplatník tzv. podvojné účetnictví,
zvýší základ daně návazně na způsob zaúčtování nároku na vratku podle právních předpisů upravujících účetnictví. Podle § 21h zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), totiž platí, že příjmy tohoto
poplatníka jsou výnosy podle právních předpisů upravujících účetnictví a jeho výdaje jsou
náklady podle právních předpisů upravujících
účetnictví.

Rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost stanoví zákon č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“).
Některá ustanovení zákona o účetnictví pro
účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, se
provádějí vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Při
vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky
je účetní jednotka povinna postupovat v souladu s jejich ustanoveními. Vrácení spotřební daně je zaúčtováno do výnosů v okamžiku
vzniku pohledávky, tj. v okamžiku, kdy poplatníkovi vznikne nárok na její vrácení. V tento
okamžik se tak vrácení spotřební daně stává
i příjmem podle zákona o daních z příjmů, bez
ohledu na to, kdy bude daň skutečně vrácena.
Z hlediska problematiky vzniku pohledávky
a jejího zachycení v účetnictví je nutno zohlednit všechny podstatné skutečnosti. Jednou z nich je § 8 odst. 2 zákona o účetnictví.
Zjednodušeně řečeno, v daném případě by
účetní jednotka měla účtovat o pohledávce
v případě, že „nemá na základě důvěryhodných a doložitelných informací“ pochybnosti
o povinnosti plnit, zná výši plnění i čas plnění.
Rovněž je možné vytvořit dohadnou položku, která představuje nástroj, který má zajistit, aby v případě, kdy nejsou splněny všechny
předpoklady pro účtování o vzniku pohledávky, bylo možno zachytit v účetnictví existující právní nárok na plnění, přestože není mož-

Zelená nafta
no doložit, jaká bude výše plnění. Dohadná
položka se též projevuje ve výnosech, tj. platí
výše uvedené. Tato položka se vytvoří již
v okamžiku nákupu minerálních olejů či jejich
spotřeby, tedy dříve, než vznikne nárok na
vrácení spotřební daně, následně se tato dohadná položka zúčtuje se skutečnou vratkou.
Případný kladný rozdíl se projeví jako výnos,
záporný rozdíl jako náklad. Právní úprava pro
obsahové vymezení dohadných položek aktiv-

ních je stanovena v § 10 odst. 7 a § 11 odst. 2
vyhlášky.
Pro úplnost je třeba uvést, že mohou existovat i tzv. „podmíněné pohledávky“, které mají
být sice zachyceny v účetnictví, ale na podrozvahových účtech. Doporučený způsob účtování o spotřebních daních je uveden v bodech
3.6.1. a 3.6.2. Českého účetního standardu
pro podnikatele č. 017.

Problematiku uplatnění vrácení daně z minerální olejů používaných pro
zemědělskou prvovýrobu upravuje § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Náležitosti vedení evidence o nákupu a spotřebě minerálních olejů upravuje prováděcí vyhláška č. 38/2017 Sb.
Pro snadnější komunikaci s daňovými subjekty zveřejnil Odbor 23 Daní GŘC vnitřní pokyn,
kterým se sjednocuje postup správců daně
při administraci vratky ze zelené nafty. Součástí vnitřního pokynu je seznam činností
v zemědělské prvovýrobě, na které lze uplatnit vratku ze zelené nafty (seznam není taxativní). Seznam je průběžně aktualizován a je
upravován na základě podnětů ze strany subjektů, správců daně nebo pracovníků MZe.
Zmíněné dokumenty pak naleznete v knihovně na webu Celnísprávy https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/mineraly/Stranky/ZN.aspx.
K problematice tzv. „zelené nafty“ proběhlo
v Ústeckém kraji několik seminářů, např.
v Mostě, pořádaných Krajským informačním
střediskem (OAK Most), v Děčíně (AK Děčín
- Ústí nad Labem) a v Bohušovicích (AK Litoměřice).

Potravina Kraje Přemysla Oráče
Pro letošní rok opět startuje soutěž o značku „Nejlepší výrobek
Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“. Tato soutěž je podpořena Ústeckým krajem z projektu „RODINNÉ STŘÍBRO“.
K přihláškám je nutné dodat:

Cílem je podpořit poptávku po kvalitních českých regionálních potravinách, přesvědčit
spotřebitele, že u potravin není důležitá pouze cena, ale také jejich kvalita, čerstvost a původ. Dále propagovat potravináře v Ústeckém kraji při všech příležitostech jako např. na
výstavě Zahrada Čech, Země živitelka, farmářských trzích a dalších akcích v Ústeckém kraji.
V letošním roce jde již o jubilejní 10.
ročník této soutěže a proto jej chceme spolu s vámi důstojně oslavit.
Přihlášky do soutěže můžete zasílat již od 1.března až do 18.dubna 2017 doporučeně poštou nebo
osobně na adresu Okresní agrární
komora Most, Dělnická 33, Most –
Velebudice, PSČ 434 01 nebo
e-mailem na adresu oakmo@
oakmo.cz. Počet přihlášených výrobků je neomezený.

•

výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, nebo výpis z evidence zemědělského podnikatele ne starší 3 měsíců

•

fotodokumentaci výrobku

•

jeho obal a etiketu – etikety k přihlášeným výrobkům zašlete v předstihu ke
kontrole, zda jsou správně zpracovány, neboť budou probíhat konzultační
schůzky za účasti MZe, SZIFu a dozorových orgánů SZPI a KVS

Další podrobnosti naleznete na www.kisuk.cz/
UserFiles/File/Informace%20PO%202017.pdf.
Ludmila Holadová
ředitelka Okresní agrární komory Most

Směnný kurz pro rok 2017
Směnný kurz pro rok 2017, kterým se budou přepočítávat sazby
dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.
Pro výpočet sazeb u dotací, na které byla podána žádost o dotaci v roce 2017, platí směnný kurz 27,021 CZK/EUR. Jmenovitě se tímto
kurzem budou přepočítávat sazby pro následující opatření:
•

M13 Platby pro oblasti s přírodními či
jinými zvláštními omezeními podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními
omezeními, ve znění pozdějších předpisů,

•

M12 Platby v rámci sítě Natura 2000
a podle rámcové směrnice o vodě
podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb.,
o podmínkách poskytování plateb v
oblastech Natura 2000 na zemědělské
půdě, ve znění pozdějších předpisů,

•

M14 Dobré životní podmínky zvířat
podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb.,
o podmínkách poskytování dotací na
opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů,

•

•

M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření podle nařízení vlády č.
75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických
opatření a o změně nařízení vlády č.
79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve
znění pozdějších předpisů,
M11 Ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmín-

kách provádění opatření ekologické
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
•

M08 Zalesňování a zakládání lesů
podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb.,
o podmínkách poskytování dotací
v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů,

•

M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů podle
nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a
o změně některých souvisejících nařízení vlády.

Stejným kurzem, tj. 27,021 CZK/EUR, budou
přepočteny dotace také pro závazky uzavřené
v programovém období 2007 – 2013, na který
byla podána žádost o dotaci v roce 2017. Jmenovitě se tímto kurzem budou přepočítávat
sazby pro následující opatření a podopatření:
•

II.1.3. Agroenvironmentální opatření podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů,

•

II.2.1.1. První zalesnění zemědělské
půdy podle nařízení vlády č. 239/2007

Odchovny plemenných býků
Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů,
•

II.2.2.1. Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího
produkčního cyklu podle nařízení vlády
č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek
pro poskytování dotací na zachování
hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích ve znění pozdějších předpisů,

•

II.2.3.1. Zlepšování druhové skladby
lesních porostů podle nařízení vlády
č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek
pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů.
zdroj: Mze

Odchovny plemenných býků

Brazilský hovězí průmysl
v číslech
V souvislosti se s skandálem ohledně brazilského hovězího masa se hodí uvést několik
faktů o tamní výrobě hovězího masa a chovu skotu. Měřítko brazilských chovů, výroby
a zpracování masa je obrovské a při porovnávání s našimi čísly až nepředstavitelné.
V Brazílii se podle posledních odhadů chová asi 219 miliónů kusů skotu, který spásá
zhruba 167 miliónů hektarů porostů. Celkové zatížení je tedy 1,3 ks/ha. Chov skotu
a na to navazující hovězí průmysl vytváří asi
360 tisíc přímých pracovních míst. Celkový
vývoz masa z Brazílie činil v loňském roce
téměř 12 miliard euro.
Brazílie je po USA v současnosti druhým
největším producentem hovězího masa na
světě. V roce 2015 brazilské odvětví výroby
hovězího masa činilo 14 % světové produkce hovězího masa, USA představovaly 15 %.
Vývoz brazilského hovězího masa tvořil v
roce 2015 3 % všech exportních příjmů této
země. Na export směřuje 19,63 % výroby

Brazilský hovězí průmysl v číslech
v celkové hodnotě 4,31 miliard €. Chlazené,
čerstvé a mražené maso tvoří 88 % vývozu hovězího masa, zbytek připadá na konzervované maso a jiné zpracované výrobky.
V roce 2015 brazilská produkce hovězího
masa činila 9,56 milionů tun hmotnostních
ekvivalentů JUT (carcass weight equivalent
- CWE), což přepočteno na počet zvířat činí
39,16 miliónů kusů poraženého skotu.
Hlavními trhy pro brazilské maso byly v
roce 2016 Čína (1,6 miliardy €), Hong Kong
(1,46 miliard €), Saúdská Arábie (1,15 miliard €) a Ruská federace (€ 932m). Jen celkový vývoz masa z Brazílie do Číny se mezi
roky 2014 a 2015 takřka ztrojnásobil, exporty do Ruska naopak poklesly.
Brazilci jsou stejně jako jiné jihoamerické
národy velkými milovníky hovězího masa.
V průměru za rok každý Brazilec spořádá
více než 35 kg hovězího (u nás je to cca 9
kg).
Odhaduje se, že 96 % brazilského hovězího
pochází z pastevních způsobů chovu (výkrmu). Současný brazilský výzkum je zaměřen

zejména na lepší využití travních porostů
s cílem dalšího zefektivnění chovu skotu
a potažmo celé výroby hovězího masa.
Intenzivnější využívání stávajících travních
porostů by mělo snížit tlak stále postupující
odlesňování a ničení deštných pralesů.
Brazilský chov skotu je soustředěn zejména ve středozápadu země. Hlavní překážkou
k ještě masivnějšímu růstu tohoto odvětví
byl nedostatek srážek, který v průběhu posledních tří let ve většině oblastech intenzivního chovu hospodářských zvířat
významně ovlivnil výsledky chovu skotu
v této jihoamerické zemi.
Kamil Malát
http://www.cschms.cz/index.
php?page=novinka&id=1971

Jezdecký klub Ranče u Matěje Blatno hledá obětavého a znalého pracovníka
k ošetřování koní do velmi krásného prostředí Krušných hor – nutno se přijet podívat a domluvit se na místě samém.
blatno@seznam.cz, tel. 602 283 599

Prohlášení SVS v souvislosti
s kauzou masa z Brazílie
V souvislosti s aktuální kauzou nehygienických praktik při manipulování s masem v Brazílii, jimiž se v těchto dnech zabývají přední
světová média, Evropská komise i vlády mimoevropských zemí, které s jihoamerickým
státem obchodují, považuje Státní veterinární správa (SVS) za vhodné se k této problematice vyjádřit. Dovoz masa z Brazílie do České
republiky je z pohledu jeho celkové spotřeby
malý, v případě hovězího masa v posledních
dvou letech dokonce nulový. I na základě doporučení Evropské komise jsou v současnosti všechny zásilky drůbežího a hovězího masa
z Brazílie pod zpřísněným dohledem SVS. Pokud jde o Českou republiku, jsou všechna na
jatkách porážená zvířata před porážkou prohlédnuta úředními veterinárními techniky
a veterinárními lékaři. Maso a orgány zvířat
jsou po porážce podrobeny dalšímu vyšetření.
Podíl masa, které je vyřazeno jako nevhodné,
je dlouhodobě velmi nízký.
Dovoz drůbežího masa ze třetích zemí je v
rámci Evropské unie (EU) harmonizovaný, což
znamená, že se řídí právními předpisy EU, stanovenými pro tuto komoditu. Kromě toho, že
maso musí pocházet ze schválené země, musí
navíc pocházet se schváleného závodu, který
splňuje podmínky stanovené legislativou EU
a je pravidelně kontrolován. Každá zásilka čerstvého masa musí navíc splňovat požadavky
uvedené v příslušném veterinárním osvědčení, které musí být potvrzeno úředním veterinárním lékařem třetí země a musí doprovázet zásilku. Zásilka může vstoupit na území
EU pouze přes pohraniční veterinární stanici
(PVS) v České republice, anebo v jiném členském státě. V České republice je tímto vstupním místem pouze letiště Praha-Ruzyně. Zde
je každá zásilka podrobena veterinární kontrole, při níž je zásilka kontrolována fyzicky, ale

také z hlediska značení a potřebných dokumentů. Zároveň mohou být odebrány vzorky
k laboratornímu vyšetření (namátkově, nebo
na základě podezření). V případě, že zásilka splňuje všechny požadavky pro vstup do
EU, je následně z PVS propuštěna do volného oběhu. Pokud podmínky nesplní, zásilka
se zamítá a následně odesílá zpět, nebo předává k likvidaci. Dovozce má povinnost ohlásit předem na příslušnou PVS příchod zásilky.
Obdobná pravidla platí také pro dovoz hovězího masa. V případě Brazílie však nemá schválení celá země, ale pouze některé vyjmenované oblasti, a i to až po splnění doplňkových
záruk.
V loňském roce bylo do České republiky z Brazílie přímo dovezeno celkem 1 163 tun drůbežího masa. Pokud jde o maso hovězí, nebyly
v roce 2015 a 2016 z Brazílie do ČR přímo dovezeny žádné zásilky hovězího masa.
Počet závad zjištěných u zásilek z Brazílie se
významně nevymyká závadám zjištěným u zásilek z jiných třetích zemí. V loňském roce
bylo závažným případem zjištění nedeklarovaných fosfátů v zásilce drůbežích polotovarů,
několik dalších závad bylo převážně administrativního rázu.
Pro srovnání, na jatkách v ČR bylo loni poraženo a veterinárně vyšetřeno 260 500 kusů
skotu. Při veterinárním vyšetření před poražením bylo jako nevhodné pro lidskou spotřebu shledáno 0,1 procenta zvířat dopravených
na jatka. Na základě prohlídky masa a orgánů
po poražení bylo posouzeno jako nepoživatelných 1,7 procenta kusů. To svědčí o důkladných kontrolách, díky nimž se nedostane závadné maso na trh. Dlouhodobě příznivé jsou
z tohoto pohledu také výsledky monitoringu
cizorodých látek v hovězím mase. V loňském
pokračování na další straně

Chystá se
roce bylo u skotu včetně telat v této oblasti
provedeno celkem 6 197 vyšetření. Pouze
u šesti vzorků byl nález nevyhovující.
“Z těchto údajů vyplývá, že konzumace masa
od místních chovatelů je dobrou a bezpečnou
volbou a lze ji spotřebitelům jen doporučit,“
uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.
Kauzou brazilského masa se budou v pátek
24. března v rámci svého pravidelného jednání v Bruselu zabývat také vedoucí představitelé veterinárních služeb zemí EU. Ze strany Evropské komise jim zde budou poskytnuty
k celému případu podrobnější informace.

16. 5. 2017

XIII. setkání zemědělců a mladé zemědělské generace u památníku
Přemysla Oráče ve Stadicích

7.6.2017

7. Společný polní den v Radovesicích

Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS

22.7.2017

11. 5. 2017 od 9 - 17 hodin

KRUŠNOHORSKÝ REGIOFEST
aneb Den regionálních produktů
(nejen) Ústeckého kraje
Místo konání: Chomutov, náměstí 1.máje

2. otevřené krajské mistrovství
v orbě Ústeckého kraje
místo konání: letiště Březno u CV

24. - 29.8.2014

Země živitelka České Budějovice

Papeži, papeži, kolik je hodin na věži?
Bylo nebylo sobotní ráno, 25. března 2017, osm hodin polo - letního
času. Babičko, to je přece hloupost, to říkáš špatně, vždyť teprve začalo jaro - jarního času! Ne, ne, říkám to správně, ale hloupost to je.
A babi, kolik je teda hodin?

Babi, a proč to vlastně nevíme?

Osm hodin, Pepíčku, ale správně je sedm.

Protože někteří lidé chtějí být ohlupováni
a obelháváni. Myslí si, že když jim někdo
zjara bere hodinu, že jim ji vlastně přidá.
Sami sobě nalhávají, že mohou být déle na
zahrádce. Taková pitomost. Svéprávný člověk přece ví, že den prodlouží jedině tím,
že zkrátí noc. Že zkrátka vstane dřív a jde si
lehnout později. Nezáleží přece, kolik kdo
tvrdí, že je hodin. Nikdo, Pepičku, a tomu
věř, ti hodinu do života nepřidá a nikdo ti ji
nesebere. V tom se naše vrchnost šeredně
plete a motá hlavy více lidem.

„Babi, neříkej mi to špatně a správně. Já
chci vědět, kolik je. Doopravdy.“ Pepiček už
místo hodin natahuje moldánky. „Doopravdy to, Pepíčku, nevím.“
Mami, kolik je hodin? Počkej, podívám se.
Maminka je svéhlavá. Na hru s časem nepřistupuje. Ručičkama na ciferníku už dávno neposunuje, jak kdo píská. Jen si prostě
tu hodinku občas v duchu přičte či odečte.
Ale dneska, rychle, safra, se přičítá nebo
odečítá? Při minulé změně to nezvládla
a celá rodina šla chvíli proti proudu. Odpovědnost v určení časomíry jí dnes svazuje
myšlení.
Tati, kolik je hodin? Táta je precizní člověk,
při každé změně poctivě obchází domácnost a posunuje. Jenže včera byl pátek, se
štamgasty se v hostinci poveselili, a teď si
nemůže vybavit: Posunul už v noci? Neposunul? Zkoumavě hledí na budík. Čas na
domácích spotřebičích se rozchází.
„Jasné jako facka. Koukněte na ty hodiny, co jsou řízeny radiovým signálem,“ radí
starší brácha.
„Které z nich to jsou?“
Tik, tik, tak tak. Tak tady je každá rada drahá.

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit!
Ježíši, teď si po sobě čtu ten blog. Nemám
já to špatně? Není ono, když je osm, vlastně správně devět? Jíro, přeštelovals večer
po té oslavě čas? Ne, protože se to mění
až za týden, posledního přece. Které hodiny jsou ovládány z toho Frankfurtu? Babi?
Mě se neptej, já už radši obědvám. Proboha, a kdy jsi snídala? Když jsem v noci čekala, abych si to pohlídala. Kolik že bylo? Dvě
nebo ve tři ráno? Ptáš se postaru nebo ponovu? Ale počkej, říká soused, že prý se to
mění až v neděli. Tak teda kolik je, když se
to nemění? Proboha! Proč nám to děláte?
Natahuji místo hodin moldánky.
Zdroj: http://sylvaheidlerova.blog.idnes.cz/blog.
aspx?c=595071
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Program rozvoje venkova
harmonogram výzev pro rok 2017
Jarní kolo - příjem žádosti v termínu od 4. 4. od 8 hodin do 24.4. 2017 do
13 hodin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.1.1 Vzdělávací akce
1.2.1 Informační akce
4.3.2 Lesnická infrastruktura
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
6.4.2 Podpora agroturistiky
6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů(bude vyhlašováno dle disponibilní alokace)
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií
v zemědělské prvovýrobě
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.

Podzimní kolo (zpravidla v termínu 1. 10.–15. 10.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.1.1 Investice do zemědělských podniků
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

