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Zápis
ze setkání zemědělců Ústeckého a Karlovarského kraje s ministrem zemědělství Ing. Miroslavem
Tomanem, CSc., dne 9. Října 2019 v Mostě, v salonku Střední školy technické Most – Velebudice.
Setkání se zúčastnili představitelé zemědělské veřejnosti a zemědělci Ústeckého a Karlovarského
kraje. Ministra Ing. Miroslava Tomana, CSc. doprovázel jeho náměstek pro řízení Sekce pro fondy EU,
vědu, výzkum a vzdělávání Ing. Pavel Sekáč Ph.D.
Setkání zahájil předseda Krajské agrární komora Ing. Jaroslav Brožka. Přivítal všechny přítomné
a předal slovo ministrovi.
1. Společná zemědělská politika
 Včera byl potvrzen nový polský komisař pro zemědělství;
 Informace k zastropování;
 Navýšit citlivky;
 Přechodné období je nyní plánováno na 1 rok, optimální by bylo max. dvouleté, mluví se
i o tříletém;
 Ministr bojuje proti celé vládě. Ministr navrhl a prosadil s podporou premiéra pro další
období nejen kohezi, ale kohezi i SZP. Ve stávajícím období je pouze koheze;
 Není pravdivá „agitace“ v mediích ohledně zákazu řetězcům dělat slevové akce.
2. Lesní zákon
 Připravuje se novela mysliveckého zákona tak, aby zemědělci mohli vstupovat do procesu
a uplatňovat škody. Lesní plány se budou sestavovat podle způsobených škod;
 Kůrovec a hraboš – nekomentuje, tomu rozumí každý.
3. Hraboš
 nejhorší v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji, nyní již už i na Vysočině
i v Plzeňském kraji. Pravděpodobně se bude šířit i dál.
4. Voda
1. Zavlažovací vody by mohla být přiváděna do kraje přivaděčem z Nechranic;
2. MZe chce podporovat budování nádrží na zadržování vody v krajině;
3. Na MZe nepřišla z našeho kraje žádná žádost na budování podzemních vrtů.
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5. Následovala diskuse
Miroslav Novák
Náš region se opomíjeným regionem, a to vč. medií.
Navrhuje úředně změnit klimatický region.
Dál připomněl, že i neerozně ohrožené pozemky budou limitovány výměrou max. 30 ha. To ministr potvrdil. Návrh nařízení je v mezirezortním připomínkovém řízení.
Jaroslav Brožka
Je potřeba oživit otázku fondu nepojistitelných škod.
Vítězslav Škoda
Připomněl petici – výzvu - ohledně sucha prostřednictvím MAS Podřipsko. MAS v roli koordinátora.
Adolf Loos
Prezentoval škody způsobované vysokou zvěří na jeho pozemcích – výška kolem 800 m n.m., příhraniční oblast. Škody jsou do statisíců. Vysoká spase většinu pozemků, v kombinaci s loňským
a letošním suchem zemědělec nemá krmení (při intenzitě zatížení cca 0,4 VDJ/ha) a situace je pro
něj již neúnosná a neřešitelná, přestože k problému přistupuje aktivně – buduje za statisíce pevné ohrady, provádí obnovu TTP, ale všechno je to marné.
K tomu řekl Jan Veleba, že je v tomto směru třeba lobovat v Senátu, ale že má obavy, že tomuto
problému tam nebude dopřáno sluchu.
K tomu řekl Jan Markes, že problém zvěře v Krušných horách je dlouhodobý a dlouhodobě neřešený. Upozornil na krátkou lhůtu pro vyčíslení škod způsobených zvěří. Na to ministr informoval,
že v návrhu zákona je tato lhůta prodloužena na 90 dnů a zároveň se počítá i se změnou úhradové vyhlášky. Informace doplnil Ing. Sekáč (příprava veřejné databáze odlovené zvěře – přehled o
počtech odlovené zvěře). Markes znovu zdůraznil, že zákon není dobrý. K tomu informoval p. Bureš (Podřipsko), že díky přemnožené zvěři sklidili letos třetinu oproti předchozím letům. P. Kubát
(Malšovice) – škody způsobené prasaty nejsou jen na úrodě, ale i na technice (vyvalené balvany,
díry apod.). Soudí se s národním parkem asi 15 let o náhradu škody zvěří. Mají stabilní výnosy.
Úrodu jim totiž vysoká stabilně sežere. Národní park se brání úpravám honiteb. Navrhuje využití
profesionálních lovců, kteří by byli přiměřeně ohodnoceni (ministr - 500 Kč za kus je málo, 2 000
Kč je motivující – zkušenost ze Zlínského kraje při řešení moru prasat). Ing. L. Tůma informoval,
že je členem myslivecké komise při AK ČR od roku 2011, snaží se věci řešit.
p. Kadeřábek (Agrokomplex Bohušovice)
Připomněl, že se v kraji pěstuje i zelenina. Loňský rok byl špatný, letošní tragický. Informoval, že
plánují zavlažování kukuřice. Jak se k tomu budou stavět kontroly? Tam, kde je závlaha, není zaseto.
Zdeněk Arelt
Ztráta na produkci suchem je na cca 100 ha přibližně 1 mil. Kč. Zvažuje, co dál. Výhled je děsivý.
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p. Pastyřík (Louny)
Chmel – letošní výnos ještě nižší než vloni, přičemž i ceny jsou letos nižší než vloni. Do budoucna
bude zavlažování chmele nezbytností.
Roman Vitner
Přidal se k diskusi ohledně škod způsobených zvěří z pohledu aktivního myslivce.
Jiří Vacek (Chebsko)
Na okrese Cheb změnilo od ledna do září letošního roku 60% ploch vlastníka. Z toho 80% půdu
nevlastní zemědělci. Nájmy překročily 600 EUR/ha. Prodejní cena orné půdy je 6 EUR/m2. AK na
Chebsku má již jen pár členů. Na to ministr reagoval tím, že právě zemědělci z této oblasti se zasadili o zrušení předkupního práva pro stát při prodeji státní půdy, tak ať si nyní nestěžují.
Ing. Brandl (KAK Karlovarského kraje)
Objasnil, proč zemědělci chtěli zrušení předkupního práva.
Jan Veleba
9 let byl ve funkci prezidenta AK ČR, za tu dobu jednal celkem s 10 ministry zemědělství, přičemž
jediný, který věděl „která bije“ byl a je ministr Toman.
Ing. Vavruška
Vrátil se ještě k mysliveckému zákonu. Má i přechozí zkušenosti, všechny byly špatné. MZe vydává metodické pokyny, nikdo se jimi ale neřídí.
Ing. Šašek
Přestože všechno děláme ztrátově, i tak se máme tak, jak jsme se nikdy neměli. Dál připomněl, že
při tvorbě jakýchkoliv krajinotvorných prvků se naráží na jednání s vlastníky. Poděkoval všem, kdo
setkání zorganizovali i těm, kdo se zúčastnili.
Ing. Jandejsek (prezident AK ČR)
SZP je potřeba nastavit tak, aby zemědělci byli motivováni k tomu něco vyrábět (produkovat).
Pavel Sekáč (MZe)
Termíny výplat dotací podle harmonogramu minulých let. I letos zálohové platby. Reagoval na
předchozí připomínku prezidenta AK ČR - podmínky SPZ je třeba nastavit motivačně, aby zemědělci měli motivaci „něco dělat“. I. pilíř je totiž postavený na podmínce neproduktivnosti podpor.
Vyzval zemědělce, aby byli aktivní v pracovních skupinách.
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J. Brožka poděkoval všem přítomným za účast a jednání ve 12 hodin ukončil.

Zapsala: Ing. Hana Dufková
V Droužkovicích dne 9. října 2019

