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Systémové chyby v dotacích
Do zemědělství se 
podařilo v posledních 
letech výrazně zvýšit 
přísun dotací...
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zemědělské půdy, není věc ome-
zení svobody vlastníků, ale že se 
jedná o záležitost v zájmu všech 
obyvatel země. Proto téměř kaž-
dá země EU reguluje obchod se 
zemědělskou půdou ve prospěch 
místních zemědělců. Podařilo se, 
po dlouhých diskusích, připravit 
spolu se ZS ČR návrh zákona  
o nakládání se zemědělskými po-
zemky. Nepodařilo se ale to pod-
statné, a to zůstává před námi, pro-
sadit alespoň tuto malou regulaci, 
jako předkupní právo zemědělců 
a státu. Nepodařilo se, přesvědčit 
většinu politiků, že tato regulace, 
jako v ostatních zemích, je pro stát  
a jeho obyvatele důležitější, než 
zájmy investorů do půdy. Jaký bude 
stát bez vlastnictví většiny půdy  
v rukou místních zemědělců? Jaká 
bude soběstačnost v potravinách a 
péče o krajinu a zaměstnanost na 
venkově? Jaká je, tolik skloňovaná 
svoboda vlastníka, který podlehl 
slibům nezemědělských investorů 
a půdu před třeba 10 lety prodal? 
Po deseti letech vidí, že by dnes 
za půdu dostal dvojnásobek. Zá-
roveň vidí, jak půdu, kterou zdědil  
a na které se dřeli jeho předci, de-
vastují převážně nezemědělští in-
vestoři. Ti se drží hesla co nejvyšší 
výnos za co nejkratší dobu. Snažili 
jsme se a snažit se budeme i na-
dále, aby v našem kraji ubývalo co 
nejméně orné půdy. Argument, že 
potřebujeme zabrat další hekta-
ry pro velkoplošné nízkopodlažní 
skladové haly proto, aby lidé měli  
v regionu práci, byl úsměvný  
k logice uvažování, a trestuhodný 
k výživě národa a odkazu předků 

S blížícím se koncem roku nastá-
vá období bilancování, hodnoce-
ní nastavení cílů do dnů příštích. 
U Regionální agrární komory mi 
dovolte, abych se o bilancování 
s pohledem do budoucna poku-
sil, tím spíše, že máme za sebou 
tříleté volební období. Před třemi 
lety byla RAK PA organizací, kte-
rá existovala zejména pro přenos 
informací od centra, ke členům  
a zpět. Snažili jsme se, za poslední 
tři roky, přenos informací význam-
něji spojit s prosazováním zájmů 
členů RAK PA. Stanovili jsme si 
základní cíle, které jsou důleži-
té nejen pro zachování, ale i pro 
další rozvoj produkčního zeměděl-
ství v našem regionu. Jednalo se  
o významné cíle nad rámec naše-
ho kraje a regionu. Jejich plnění, je 
během na dlouhou trať. Je potřeba 
vidět, jak se posunujeme dopředu, 
a co bude pro to třeba udělat do 
budoucna. Nyní k jednotlivým cí-
lům: 

Ochrana zemědělské půdy.  
Podařilo se nám začít přesvědčo-
vat politiky a veřejnost, že ochrana 

vždy, a v současné době v otázce 
zaměstnanosti, je úplným nesmys-
lem. 

Zemědělské podpory smě-
řovat ke skutečným zemědělcům, 
bylo a je naším dalším cílem. Po-
dařilo se, i pod naším tlakem, že 
zemědělec musí mít alespoň IČ  
a vykonávat minimální činnosti. 
Přesto se domnívám, že je třeba 
i nadále vážně zvažovat, zda je 
stejně aktivní tj. hoden stejné plat-
by na ha ten, kdo má IČ a jednou 
poseče louku, naproti tomu než 
ten, kdo na té louce živí dobytek  
a produkuje mléko, či maso. 

Podpora citlivých komodit je 
a bude naším dalším cílem. Nelze 
nevidět, že v období mléčné krize 
se i pod tlakem AK, MZe posunulo 
k výrazně vyšší pomoci, než tomu 
bylo v roce 2009. Máme pochopi-
telně výhrady k pomalosti a k ne-
smyslné byrokratické náročnosti 
těchto podpor, ale je třeba říci, že 
i tak sektoru mléka se pomohlo. 
Dlouhodobě, všechny citlivé ko-
modity potřebují systém podpor, 
reagující rychleji, adresněji na 
výkyvy cen. Zároveň potřebuje-
me u citlivých komodit obdobné 
podpory, jako v okolních zemích 
tj. nápočtem všech podpor od EU, 
přes národní, až po regionální  
a daňové. 

Další bod, který jsme prosazovali  
a který je v dnešním období roz-
kolísaného klimatu důležitý, je 
podpora zemědělského po-
jištění. V posledních dvou letech 

se daří to, co se ještě na jaře roku 
2015 zdálo jako příliš, a to podpo-
ra zemědělského pojištění ze stra-
ny PGRLF ve výši 50%. Obdobně 
tomu bude i v příštím roce, a bylo 
by spravedlivé, aby se tato podpo-
ra týkala i velkých firem. Stejně, 
jako potřebujeme řešit systémově 
zemědělské podpory v době výky-
vu cen, tak potřebujeme mít sys-
témový nástroj na výkyvy klimatu 
(např. Fond těžce pojistitelných 
rizik) a nemusí se jednat pouze  
o sucho. 

Se vším výše uvedeným, souvisí  
i naše maximální podpora toho, 
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pravidelných jednáních s vrchol-
nými pracovníky MZe, či našeho 
kraje, a také s našimi poslanci  
a senátory. Významnou akcí pro 
přiblížení zemědělské veřejnosti, 
jsou dožínky, kdy v našem kraji, 
vedle velkolepé akce v Hradci Krá-
lové, vlastně nebyly před rokem 
2014 žádné. Letošní třetí ročník, 
s hojnou účastí veřejnosti, za pří-
tomnosti ministra zemědělství  
a hejtmana, a s bohatým kulturním 
programem, byl už důstojnou osla-
vou předání sklizně našim spolu-
občanům. 

RAK PA se stala 
organizací funkční

aby co nejvíce potravin bylo na 
většině cizích pultů v naší zemi 
českého původu. Zároveň je 
nezbytné, aby celá tato vertikála 
zemědělec, zpracovatel a obchod-
ník bylo systémově cílena k lepší-
mu rozdělení marží. 

Snažíme se, při prosazování 
našich cílů, nezapomenout 
přiblížit široké i nezemě-
dělské veřejnosti, jaké je ze-
mědělství obor krásný, důležitý  
a perspektivní. Naše cíle prosazu-
jeme na všech seminářích, kam se 
snažíme zvát vlivné a významné 
osobnosti. Semináře by tak měly 
být přínosem pro zemědělce. Sna-

žíme se semináře využívat nejen 
k přenosu informací směrem od 
přednášejících k zemědělcům, 
ale zároveň se snažíme našim 
význačným přednášejícím přiblížit 
naše cíle. Věci nejsou jednoznač-
né jen z pohledu ekonomického 
či ekologického. K prosazování 
našich záměrů ve prospěch pro-
dukce, máme řadu spojenců  
a partnerů, kteří spolupracují se 
zemědělskou prvovýrobou a dobře 
si uvědomují, jak je důležité, aby 
tato prvovýroba měla v rámci EU 
konkurenceschopné prostředí pro 
produkční zemědělství. Snažíme 
se naše zájmy intenzivně prosazo-
vat, ať už v rámci AK ČR, tak i na 

RAK PA se stala organizací funkč-
ní, aktivní a s úplně jiným rozpoč-
tem než tomu bylo před třemi lety. 
Za to chci Vám všem, kteří jste se 
na tom podíleli, upřímně podě-
kovat. Zároveň je řada výzev do 
budoucna, pro jejichž posuzování 
potřebujeme, aby RAK PA byla  
v našem zájmu organizaci, nejen 
funkční, ale i více silnou a vlivnou. 

Přeji všem čtenářům  
a poctivým zemědělcům, 
zejména krásné vánoce  
a mnoho zdraví do roku 

2017.   

Ing. Leoš Říha předseda  
představenstva RAK PA

Rok se chýlí ke svému konci. Kaž-
dý v tomto předvánočním období 
má ve zvyku bilancovat. Jestli je 
to správné nebo ne, nevím. Zále-
ží asi na tom, s jakým přístupem. 
Pokud je člověk náročný, pracovi-
tý a optimistický, je to jakýsi hnací 
motor. Pokud je člověk založením 
pesimista, může to být v nepro-
spěch věci, demotivující a vede to 
k rezignaci. Někdo se změní léty, 
někdo zůstane nenapravitelným 
optimistou a snílkem. Pokud je 
zároveň takový člověk reálný, je  
k nezaplacení. Takové lidi potřebu-
jeme. Dokáží nás uklidnit, naladit, 
povzbudit. Ráda se s takovými lid-
mi setkávám právě ve chvílích, kdy 
se vám už nic nechce. Ve chvílích, 
kdy se vám zdá, že to lepší nebu-
de. Kam směřuji? K oné bilanci le-
tošního roku. 

Ceny mléka pod psa. Až během 
letošního podzimu jsme zazname-
nali jejich malilinký růst směrem 
nahoru. V obchodech se ceny 
potravin zvedly více. Sucho, ale-
spoň tady u nás na Pardubicku, 
Vysočině, Chrudimsku, bylo velké. 
Některé porosty řepky teď opravdu 
nevypadají nejlépe. Téměř totalitní 
ceny rostlinných komodit. Dotace 
přišly se zpožděním. Tempo vy-
řizování „papírů“ je vůbec téma 
samo o sobě. Ruské embargo 
trvá. Na jaře zelená nafta zase  
v avizovaném termínu nebyla. 
Nové tanečky ohledně bioplyno-
vých stanic versus Vitásková. Ur-
čitě bych mohla takto pokračovat. 
Zkusím to znovu. 
Mléčná krize, druhá největší v prů-
běhu sedmi let, která trvala více 
než rok a půl, je snad za námi. Vět-
šina krav to přežila. Zvýšila se nám 
produkce mléka. To je skvělé a vy-
povídá to o vysoké odborné úrovni 
našich chovatelů. Kravky také do-
stanou trošičku více podpor, i když 
je to třeba na úkor brambor. Koláč 
zůstává pořád stejný, jen se jinak 
rozdělil a ty chuděry krávy to po-
třebovaly jako sůl. 

Říjnový termín pro dlouho avizo-
vané dotace za loňské sucho klapl 
a peníze byly u většiny podniků na 

účtech. Pánbůh zaplať, že máme 
tolik skloňovanou řepku, která 
cenu drží. Zelená nafta bude i do 
živočišné výroby a bude vyplace-
na zpětně. 

Můžeme dlouze diskutovat nad lit-
rovou sklenicí s půllitrem vody, zda 
je z poloviny prázdná nebo z po-
loviny plná. Vždy je co zlepšovat 
a všichni víme, že máme rezervy. 
Jen chci říct, že umět pochválit to, 
co se povedlo, je také důležité. 

V tom je i ta část optimismu. A ten 
já Vám přeji do Nového roku spolu 
s kupou zdraví a spokojenosti. Vel-
ké díky patří Vám všem, kteří jste 
svůj podnik neprodali a pokračuje-
te v té mravenčí, a často nedoce-
něné práci dál. 

Třeba i v té naší mravenčí a také 
často nedoceněné práci jako je 
osvěta veřejnosti, že vepřové kot-
letky nerostou v supermarketu na 
tácku, a že dotace je potřeba roz-
dělit těm, co pravdu hospodaří na 
poli, ne v šanonech.

Ing. Vanda Rektorisová  
Ředitelka

 Šťastné a veselé  
Vánoce!

 Ing. Vanda Rektorisová  
ředitelka  RAK PA

Zkusím to znovu. 

Nic není černobílé. 

Budeme Vám po-
máhat, co nám síly 

budou stačit.
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Účastnili jsme se různých setkání.  
Ohlédnutí za některými z nich 

Dožínky

Letošní oslavy žní zemědělců 
Pardubického kraje se opravdu 
povedly. I přesto, že jsme za lid-
mi do města v neděli 25. 9. 2016 
přijeli my, zemědělci, na atmosfé-
ře to nijak neubralo. Tradičně totiž 
tyto oslavy patří na venkov. Po-
časí bylo jako na objednávku a je 
jasné, že tady to celé u akce pod 
širým nebem začíná. Od 11 hodin 
byl kulturní program bohatý. Lidé 
se vydrželi bavit až do koncertu 
Kristíny, která po dobu svého vy-
stoupení udržela skvělou náladu a 

davy lidí roztančila. Na Pernštýn-
ském náměstí se ale jen nehrálo 
a netančilo. Ocenili jsme nejlepší 
pěstitele a chovatele za Pardubic-
ký kraj a popřál jim i samotný mi-
nistr zemědělství. 

K vidění byla oblíbená zeměděl-
ská technika. U stánků návštěvníci 
ochutnali a nakoupili výrobky oce-
něné značkou MLS Pardubického 
kraje. Koho bolely nohy, mohl se 
projet koňskými povozy třeba na 
zámek, kde studenti středních ze-

mědělských i potravinářských škol 
a učilišť předvedli své dovednosti. 
Mísila se oblast zemědělství, ře-
mesel, ale i gastronomie. 

V soutěžním projektu „Zeměděl-
ství žije!“ děti i dospělí prověřili své 
znalosti. Zkusit si mohli podojit i 
krávu. Živou jsme tam netrápili. To, 
že není dojení jednoduché, zjistili 
na maketě. Hospodářská zvířata 
ale nechyběla. Byla jak na Zámku, 
tak na náměstí. Dětem jsme letos 
nabídli ještě pestřejší nabídku zá-

bavy. Zahrálo loutkového divadlo 
Kozlík, v Králičím hopu soutěžili 
králíčci v nejdelším a nejvyšším 
skoku. U stánku DDM ALFA Par-
dubice si malí tvůrci vyrobili svá 
papírová zvířátka. Exotičtější ži-
vočichy představila MINIZOO. 
Nejmenší si pohráli v „obilništi“. 

Asi jsme zdaleka nevyjmenovali 
vše, co bylo k vidění. Přijďte se 
příští rok přesvědčit sami, že naše 
největší akce pro veřejnost odbor-
nou, ale i neodbornou, stojí za to!



Partner, se kterým se na své cestě obchodováním se zemědělskými komoditami neztratíte

Pro bližší informace nás neváhejte kdykoli kontaktovat
Ing. Zdeněk Starosta: Tel.: +420 605 722 222, zdenek.starosta@comagrin.cz
Ing. Zdeněk Sláma: Tel.: +420 731 412 638, zdenek.slama@comagrin.cz
ostatní kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách www.comagrin.cz 

Naším cílem je pokračovat v obchodní činnosti a odborných
tradicích našich předchůdců a využít dosavadní zkušenosti
ve prospěch spokojenosti klientů společnosti COMAGRIN, a.s.

Chceme být pro obchodní partnery stabilním a spolehlivým
obchodníkem, na kterého se budou moci vždy obrátit

Cílem společnosti COMAGRIN a.s. není se rovnat firmám,
které se objeví jen když je to pro ně zajímavé, nýbrž být
každodenně k dispozici svým klientům

Zaměřujeme se zejména, ale nejenom, na komodity jako 
jsou obiloviny např. pšenice, ječmen a kukuřice, olejniny 
jako je řepka a soja a rostlinné oleje a krmiva 
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Tradiční polní den věnovaný kukuřici
Tradiční polní den věnovaný kuku-
řici jste mohli navštívit 21.9.2019 
v Šedivci. Představeny byly nové 

hybridy. Mluvili jsme o stravitelnos-
ti, kořenovém systému, olistění pa-
lic, mrazuvzdornosti, potřebě hno-

jení a spoustě jiných zajímavých 
vlastnostech. Zkrátka nepřišli ani 
Ti, které zajímala technika, anebo 

dotace. Příště si nenechte polní 
den utéct a přijďte mezi nás. 



5

Ocenění významné osobnosti zemědělství našeho kraje
Regionální agrární komora Par-
dubického kraje si uvědomuje, 
jak důležité je přesvědčovat sou-
časné zemědělce, budoucí ze-
mědělské generace i nezeměděl-
skou veřejnost, že zemědělství 
je obor krásný, důležitý, přitažlivý  
a perspektivní. Takový obor jako je 
zemědělství, má stejně jako napří-

klad fotbal či hokej svoje celebrity. 
Jen je trochu rozdíl, že bez cele-
brit jako je Rosický či Jágr bude 
na talíři pořád stejně, jenže bez 
celebrit z našeho zemědělského 
oboru na tom talíři můžete mít 
méně českých, méně kvalitních 
potravin. Proto vše jsme se roz-
hodli oceňovat významné osob-

nosti zemědělství našeho kraje. 
Jedním z prvních takto oceněných 
byl významný zootechnik, člověk 
s velkou pracovitostí, odborností, 
elánem a tahem na branku. 

Člověk, který se významně za-
sloužil o to, že společnost VVS 
Verměřovice s.r.o. je v takové 

dobré formě. Člověk, kterého si za 
jeho elán a odbornost a za to, co 
dokázal, velmi vážím a tím VIP zo-
otechnikem je jednatel společnosti 
VVS Verměřovice Ing. Jiří Stejskal 
CSc.    

Ing. Leoš Říha
Víceprezident AK ČR 

Předseda RAK PA

Počasí, pojištění, PGRLF
České Libchavy – Habřinku jsme 
navštívili dne 20. 10. 2016 na se-
mináři věnovaném Počasí, pojiště-
ní a PGRLF. I letos vystoupili ti nej-
fundovanější mluvčí. Mezi prvními 
byl RNDr. Václav Cílek. Významný 
geolog a klimatolog, známý „popu-
lizátor“ vědy. Velmi si toho vážíme, 
protože pan doktor mimo Prahu 
přednáší velmi ojediněle. Vývoj 
klimatu ve vstahu k zemědělství 
a prognózy. To byla hlavní témata 
jeho přednášky. Dalším z předná-

šejících byl předseda představen-
stva PGRLF ing. Zdeněk Nekula. 
Jako nejvyšší představitel PGRLF 
se vyjádřil k problematikám Fon-
du těžko pojistitelných rizik nebo  
k další řadě programu, které pro 
zemědělce v současné době na-
bízí. Za další mluvčí vystoupila 
například ředitelka Útvaru země-
dělského pojištění České pojišťov-
ny a.s. ing. Alena Stiborová. I ona 
měla co říct k pojištění ve vztahu 
k počasí. 

Půdoochranné technologie 
- plnění podmínek DZES, erozní ohrožení, autopiloti, nové přístroje pro skenování půdy

Seminář věnovaný půdě, která je 
základním výrobním prostředkem 
zemědělců. Alfou a omegou celé-
ho systému. 

 Tentokrát bylo téma věnované její 
ochraně – půdoochranné tech-
nologie a nástroje pro posouzení 
erozního ohrožení. Zemědělci se 
seznámili s funkcemi a využitím 
tzv. protierozní kalkulačky. 

Jak je pro půdu důležitá organic-
ká hmota nás učili už na středních 
školách. Ubývání živočišné výroby 
tedy půdě neprospívá a tak se bi-
lancovalo i na tomto semináři. 

Na závěr se mohli účastníci do-
zvědět poslední novinky ze světa 
techniky – GPS autopiloti, kteří 
mapují pozemky a další nové pří-
stroje, které pomohou identifiko-
vat, jaká je kvalita půdy. 
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Do zemědělství se podařilo 
v posledních letech výrazně 
zvýšit přísun dotací a přiblí-
žili jsme se tak k ostatním 
vyspělým zemím. Podařilo 
se i to, že peníze navíc šly 
zejména tam, kam patří, do 
zemědělské produkce a do 
živočišné výroby, která byla 
cenově velmi těžce zkouše-
na. V poslední době jsme i 
svědky toho, že v prvním po-
loletí letošního roku trochu 
zprofanovaný harmonogram 
SZIF začíná fungovat a plat-
by chodí dle toho, jak bylo 
slíbeno. Například sucho 
(více jak rok a půl po událos-
ti), přenos informací i zálohy 
na platby SAPS. V této sou-
vislosti je třeba připomenout 
i to, na co se často a rádo 
zapomíná, tj. v jaké výši a 
v jakém termínu by takové 
platby byly, kdyby nebylo 
tlaku největší a jediné záko-
nem zakotvené nevládní or-

ganizace zemědělců Agrární 
komory. Každý ve své firmě 
si může, vedle často podnět-
né a potřebné kritiky k prá-
ci AK, zodpovědět, jaká je 
návratnost těch pár korun z 
hektaru, které vloží do práce 
komory a vedle toho postavit 
nárůst podpor v posledních 
letech. Myslím, že je to velmi 
slušná návratnost členské-
ho příspěvku. Vedle tohoto 
kvantitativně pozitivního, je 
třeba do budoucna nezavírat 
oči před tím, co je v dotačním 
systému nastavené špatně 
a naopak i v tom kvalitativ-
ním pohledu se snažit celý 
dotační systém posunout k 
větší efektivitě. 

Jako jeden ze základů je nut-
né zdůraznit to, co by mělo 
být samozřejmé, ale není, a 
to že zemědělské podpory 
patří zemědělcům. Zemědě-
lec v naší zemi byl mnoho 

století před Bruselem, a vě-
řím, že bude i po něm, niko-
liv pouhým dotačním údrž-
bářem krajiny, ale vyspělým 
producentem surovin pro 
naše domácí kvalitní potra-
viny. Degradace zemědělce v 
pouhého údržbáře krajiny, tj. 
toho, který za zvýšenou saz-
bu eurodotací na neproduk-
ci, uvolňuje ve skutečnosti 
prostor na našem trhu pro-
dukci z vyspělejších a šikov-
nějších zemí EU, je nehodná 
úrovně našeho zemědělství 
a ve svém širším dopadu i 
škodlivá pro rozvoj celého 
hospodářství v ČR i EU.

Dalším systémovým nedo-
statkem, který si zasluhuje 
pozornost je fakt, že země-
dělec není hoden role pouhé 
„pračky“ SAPSových peněz 
směrem k vlastníkům půdy. 
V našem prostředí s velkým 
podílem pronajaté půdy, pak 
velká část zemědělských 
podpor místo, aby sloužila 
k rozvoji konkurenceschop-
nosti zemědělců, tak slouží 
často ke zhodnocení rea-
litních investic. K tomu by 
pomohla řada opatření, od 
nezbytné regulace trhu s pů-
dou, ve prospěch místních 
zemědělců. Tak to mají ve 
většině zemí EU. Pomohla 
by přesnější definice aktiv-
ního zemědělce odpovídají-
cí nikoliv nařízením EU, ale 
českým podmínkám a také 
zvýšení podílů částky vyčle-
něné na citlivé komodity.

Je nesmyslné a falešné, při 
snaze o adresnost základ-
ních zemědělských podpor, 
se vymlouvat na byrokracii, 
když tam, kde zemědělec 
opravdu tvoří přidanou hod-
notu např. u welfare zvířat, 
nám přebujelá byrokracie 
nevadí. Není systémově 
správné zemědělské podpo-
ry udělovat stejně tam, kde 
jedinou produkcí je zdanění 
dotací jako tam, kde převa-
žuje skutečná zemědělská 
produkce. Není to nejen mo-
rální, ale ani dlouhodobě ná-
rodohospodářsky smyslu-
plné a udržitelné z pohledu 
všech zemědělců i daňových 
poplatníků.  

Dalším systémovým problé-
mem je naše specifikace v 
rozdělení marží v celé verti-
kále zemědělec, zpracovatel, 
obchodník. Zemědělec ne-
dostává zemědělské dotace 
proto, aby je předal, přes 
nízké výkupní ceny, zpra-
covateli a ten je v našich 
podmínkách odevzdal ob-
chodníkovi, který je daňově 
zoptimalizuje. Opět se pod-
stata zemědělských podpor, 
určených na konkurence-
schopnost sektoru, ztrácí 
někde úplně jinde. O tom, 
že máme i v této části dotač-
ního systému, tj. v tom, aby 
tlačil na spravedlivé rozděle-
ní marží, rezervy svědčí i to, 
že naši producenti mléka do-
stávají pátou nejnižší cenu v 
EU. Navíc se chovatelé cenu 
mléka dozvědí až 30 dní po 
dodání zboží! 

K fungujícímu dotačnímu 
systému opravdu potřebu-
jeme znát pro konkurence-
schopnost citlivých komo-
dit úrovně jejich podpory 
v okolních zemích, včetně 
podpor národních, regionál-
ních, daňových. Potřebuje-
me mít nástroje systematic-
ky a dlouhodobě reagující 
na výkyvy v počasí (např. 
Fond těžko pojistitelných 
rizik), ale i pružné nástroje 
reagující na výkyvy cen na 
trhu. Potřebujeme udržet i 
to, co bylo vydobyto i záslu-
hou AK, tj. například, aby v 
greeningu nedošlo k ome-
zení přípravků na ochranu 
rostlin. K tomuto všemu, 
potřebujeme mít naši hlavní 
a jedinou zákonem ustano-
venou nevládní organizaci 
zemědělců, kterou je AK ČR, 
ještě silnější než dosud. Po-
třebujeme komoru komuni-
kativní a přitažlivou, tj. aby 
členové viděli konkrétní pří-
nos svého členství a přida-
nou hodnotu oproti těm, co 
se jenom vezou.     

Všem členům a zaměstnan-
cům, kteří se o takovou AK 
svojí prací snaží, patří podě-
kování. 

Ing. Leoš Říha
Víceprezident AK ČR

Předseda RAK PA

Myslím, že je 
to velmi slušná 
návratnost člen-
ského příspěvku. 

Vedle tohoto kvan-
titativně pozitiv-
ního, je třeba do 
budoucna nezaví-
rat oči před tím, 

co je v dotačním 
systému nastave-
né špatně a nao-
pak i v tom kvali-
tativním pohledu 

se snažit celý 
dotační systém 

posunout  
k větší efektivitě. 

Systémové chyby v našem agrárním  
dotačním systému
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Může se stát, že budeme, stejně 
jako u řepky, vidět po tomto „eko-
logickém“ opatření, jak rostou 
vstupy, které rozumné a prověře-
né řešení nahrazuje řešením ne-
rozumným, a ve svém důsledku 
daleko méně ekologickým. Místo 
luskovin, jetelovin budeme pěsto-
vat plodiny s větší náročností na 
vstupy. Ozelenění nebudeme moc 
zajistit, když v dnešních výkyvech 
počasí nebudeme smět zasáhnout 
proti tomu, jak vzcházející porosty 
hrachu spásá listopas a jetel končí 
nikoliv v útrobách skotu, ale dřep-
číků. 
Další škůdci jako kyjatky či nosat-
číci mohou dílo zkázy jen dokonat. 
Navíc je velmi nízká konkurence-
schopnost luskovin vůči plevelům, 
což je bez pesticidů hrachu či 
sóji, neřešitelný problém při jejich 
pěstování na semeno. Množení 
luskovin a jetelů je pak téměř ne-
možné a my jako významná země 
v osivařině těchto plodin můžeme 
přijít o další, pro naše zemědělství 
důležité, komodity. 

Ing. Leoš Říha
viceprezident Agrární komory ČR 

a předseda Regionální agrární komory 
Pardubického kraje

Snažíme se pomáhat řešit  
aktuální problémy  

zemědělců

Zařazení dusík vázajících plodin 
do greeningu pokládá většina na-
šich zemědělců za velmi rozum-
ný krok, který umožnil splnit toto 
nařízení, a přitom podpořil pestrý 
osevní postup obohacený o lus-
koviny a jeteloviny. Jednalo se o 
krok, přínosný pro chovatele skotu 
i producenty, tak u nás tradičních 
komodit, jako jsou osiva luskovin 
a jetelovin. Zároveň toto opatření 
přineslo na naši půdu plodiny s 
blahodárným vlivem na její struk-
turu, které před zavedením tohoto 
opatření každoročně ubývaly. Hro-
zilo, že už tak nepříliš pestrý osev-
ní postup bude o tyto plodiny úplně 
ochuzen. 

Jeteloviny a luskoviny obsažené 
v greeningu v dnešní podobě při-
nášejí z půdy užitek a pro půdu 
ozdravení, aniž by docházelo k 
zátěži životního prostředí velkým 
množstvím vstupů (hnojení, pře-
jezdy, přípravky na OR). 

Greening by měl být 
opravdu ozelenění, 

aneb dopady  
případného omezení 
přípravků na ochranu 

rostlin

Přimlouvám se proto 
důrazně, aby dusík 
vázající plodiny v 
režimu greeningu 

zůstaly v nastavení 
tak, jako tomu bylo 
v letošním roce a 

abychom nepřipustili 
omezení přípravků 

na ochranu rostlin na 
těchto plochách. 

Kdyby došlo k ome-
zení použití pesticidů 
v těchto plodinách, v 
rámci greeningu, pak 

se nám dost lehce 
může stát, že budeme 

mít některé plochy 
luskovin či jetelovin 
v takovém stavu, v 
jakém máme někte-
ré porosty řepek na 
podzim, po zákazu 
moření některými 
účinnými mořidly. 

8
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Šlechtitelská stanice v Hladkých Životicích 
nabízí řadu odrůd jílku mnohokvětého a jílkovitých hybridů Festulolium 
vhodných k pozdně letnímu nebo podzimnímu výsevu 
porostů pro výrobu siláží pro skot i do BPS. 

Jílek mnohokvětý po první seči může nahradit kukuřice, 
ale také jako Festulolia může být po přihnojení silážován i v dalších sečích.

DLF Seeds s.r.o., Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice
Tel.:  00420 556 768 911 • Fax. 00420 556 756 132 • e-mail: office@dlf.cz

www.dlf.cz
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V roce 2015 se prezentoval ZUN-
HAMMER zcela no-vé koncepce z 
lehkého sklolaminátu bez přídav-
ného rámu. Tento revoluční krok 
ocenila komise DLG pre-miovou 
stříbrnou medailí mezi novinkami.
Nyní rozšířil bavorský specialis-
ta tuto řadu cister-nových vozu o 
ULT 24. Nové vozidlo má 3-osy, 
vzdu-chem odpružený podvozek 
a objem nádrže 21 m3. Také ten-
to transportér tekutin je kompletně 
zhotoven z lehkého sklolaminátu 
bez přídavného rámu. 

Novým produktem podtrhuje vý-
robce dlouholetý vývoj v oblasti 
použití pracovního materiálu umě-
lé hmoty vyztužené sklolaminátem 
(GfK).

Optimalizovaná logistika 
Effektivní dopravník kejdy a digestátu bezrá-

mové koncepce s umělohmot-nou nádrží vyztu-
ženou sklolaminátem (GtK)

Novinka od ZUN-
HAMMERA na 

EUROTIER v Han-
noveru 2016

Technická data:
• Nádrž s 21,0 m3
• Vlastní hmotnost cca 5 t
• Celková hmotnost 24 t
• Užitečné zatížení 19 t
• Vzduchem odpružené nápravy znamenají vyšší jízdní kon-
fort
• Napojovací systém 8 nebo 10 Zoll

S nízkou vlastní hmotností cca 5,0 t může tříosý Ultra-Light-Tankwagen 

(ULT)  převážet 19 t tekutiny.

Lehký a flexibilní

„Hledali jsme cisternový vůz jako 
přivážecí pro náš velký samojízd-
ný Terra Variant (21 m3 objem ná-
drže, 600 PS). Přitom se jednalo  
zcela o novou stavbu ze-sílením 
konstrukce nádrže z umělé hmo-
ty, která pře-nese velké zatížení. 
I vlnolami přispívají významným 
dílem k celkové statice.

Nový koncept cisternového návěsu 
přichází zcela  bez rámu  podvoz-
ku, pouze vzduchem odpružené 
nápravy jsou vyrobeny z oceli. Tím 
je kompletně celá nádrž absolutně 
odolná proti korozi; kejdě, digestá-
tu, umělým hnojivům a tak je dosa-
ženo extrémní život-nosti.
V praktickém nasazení boduje 
bezrámová koncepce cisternové-
ho přívěsu známými argumenty: 
jednodu-chá obsluha, nepatrná 
údržba a malá vlastní hmot-nost. 
Svými 21 m3 se hodí optimálně 
k mnoha velkým aplikačním vozi-
dlům, 

Výhody GPS navigačních 
systémů v traktorech

 38 000 Kč

 49 000 Kč

KVALITA • INOVACE • SOFISTIKOVANÁ ŘEŠENÍ

www.Leadingfarmers.cz

Kontakty:

Radek Svoboda
tel.: 724 531 213

Václav Jirka
tel.: 724 717 781

Aleš Otáhal
tel.: 607 942 057

SLEVA
EZ-Guide 250
Manuální barevná navigace 
nejvhodnější pro aplikační práce. 
Včetně antény Ag15 pro EGNOS.

CFX-750 LITE
Ekonomická verze nejprodáva-
nějšího navigačního systému 
Trimble s možností upgradu 
na vyšší verze.

0000  Kč

750 LITE

 29 999 Kč

áce
OS

Kč

e. 
S.

Kčččččč

0000 Kč
 39 999 KčKččččččččč

Akce platí při objednávce a platbě do 
31. 12. 2016 za podmínky zaslání odběrateli 
poštou a vlastní instalaci dle návodu. 
Při instalaci technikem u odběratele 
účtujeme 3 500 Kč. 

Ceny 
uvedeny 
bez DPH.

na navigační 
systémy

Pro váš zisk:
- přesnější aplikace, z čehož plyne 
úspora drahých vstupů
- přesnější aplikace, a tím nižší 
přestřiky a méně poškozených 
rostlin
- přesnější pojezd umožňující 
uspořit PHM a opotřebení pneu-
matik

Pro přírodu:
- přesnější aplikace, omezení pře-
střiků, méně chemie v přírodě
- automatické vypínání sekcí lze 
využít kolem vodotečí
- menší utužení půdy díky přesněj-
šímu pojezdu

Pro Vás a Vaši rodinu:
- nižší únava díky snazšímu řízení 
soupravy
- vyšší výkonnost díky snazší jízdě 
přes jeden záběr
- více času na práci doma nebo 
více zábavy s rodinou

Ne, toto nejsou klišé, to jsou jen 
některé z reálných výhod, které 
přináší trend zavádění GPS na-
vigací do traktorů usnadňujících 
zemědělské práce. Navigace jsou 
dnes čím dál běžnější i u menších 
zemědělců, kteří v nich spatřují 
další pokrok ve vybavení své far-
my. Velké podniky se pak pouštějí 
do komplexního vybavení polní 

techniky GPS řízením včetně plá-
nování a optimalizace pojezdů.

Nyní až do konce roku 2016 při-
cházíme se zvýhodněným náku-
pem dvou oblíbených modelů z 
našeho sortimentu. Základní cena 
navigačního systému Trimble EZ-
Guide 250 začíná na 29 999 Kč 
bez DPH, avšak pozor, nyní včetně 
antény Ag 15 pro signál EGNOS
. 
Vyspělý navigační systém, z řady 
Trimble nejprodávanější v ČR, ve 
své ekonomické verzi CFX-750 
LITE pořídíte nyní již od 39 999 
Kč. Velký dotykový displej může-
te kdykoliv později upgradovat až 
na přesnost +/- 2,5 cm a připojit k 
němu autopiloty, systémy vypínání 
sekcí postřikovačů a secích strojů 
a též variabilně hnojit. Začněte s 
moderním přístupem již na konci 
roku a připravte se na jaro.

Spolehlivost a trvalá péče o zákaz-
níka a dobré reference z celé ČR 
jsou hodnoty, kterých si ceníme 
při naší spolupráci se zemědělci. 
Pokrok nezastavíš a tak neváhejte 
kontaktovat naše zástupce o kon-
zultaci přímo na Vaší farmě. Více 
informací na www.Leadingfar-
mers.cz.

Ing. Václav Jirka
Leading Farmers CZ, a.s.
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Levné české máslo?  
Ale jděte, bude ještě dražší!

Vážně přemýšlím, že sundám z 
kredence stařičkou vrťku a začnu 
si dělat máslo sama. Nevíte, co 
to je? Vrťka je ruční šlehač, který 
vyráběl Drukov Brno, a který jsem 
Vám vyfotila. Ne, je to samozřejmě 
utopie. Pořád dokola ale nechápu, 
jak je možné, že je na pultech naše 
české máslo tak drahé? 

Téměř dva roky dostávají země-
dělci za litr mléka kolem 6,20 Kč 
(odpusťme si teď, že někdo podle 
mléčných složek víc a jiný méně). 
Je to stejně málo a je to pod ná-
klady. 

Pořád dokola každý týden v novi-
nách čtu, jaké nové podpory pro 
zemědělce jsou na cestě. Do cílo-
vé rovinky a cíle samotného však 
doputovalo pramálo. Ano, teď fini-
šují peníze za sucho 2015. 

Mně to spíš přijde jako jedova-
tá poznámka - finišují více jak po 
roce. Zpět k máslu. Na začátku říj-
na proběhla v médiích informace o 
tom, že se zdraží mléčné výrobky, 
protože se zvyšuje cena mléka. 

Dělají si z nás legraci? Přidají 
dvacet haléřů na mléko, což bude 
pořád cena hluboko pod náklady a 
zvýší se ceny výrobků? Jak to, že 

se nesnížila cena másla před ro-
kem a půl, když klesly ceny mléka? 
Mám pocit, že tu z nás obchodníci 
dělají pěkné hlupáky. Hlupáky dě-
lají ze spotřebitelů, ze zemědělců, 
ale i z výrobců. A jestli chcete lev-
né máslo, tak si hold kupte polské, 
německé nebo kdoví odkud. 

Dovezené x kilometrů. To je pane 
ekonomika a ekologie. No, jestli to 
nebude náhodou tím, že žádný ze 
super a hypermarketů není půvo-
dem z Česka? Mají to moc dobře 
spočítané, jakou kam napálit marži 
na výrobku. 

A my jsme jen rukojmí, co se ne-
stačí divit. Měsíc zpět jste v Lidlu 
nesehnali ani to drahé české más-
lo. 

Ještě, že máme možnost si vybrat 
v široké škále obchoďáků. Tak šup 
do jiného. Třeba budu mít štěstí  
a seženu ho za 39 Kč. 

Přes jejich  
domácí „cizácké“ 
výrobky se jim to 

bohatě vrátí  
do jejich  

pokladničky. 

Všichni touží po silných 
a zdravých kořenech
Můžete je mít i vy.
VibranceTM Duo je mořidlo dostupné všem.

 Spolehlivé mořidlo pro všechny obilniny za dobrou cenu

  Prokazatelný vliv na zvýšení objemu kořenové hmoty

  Registrace na 11 chorob včetně kořenomorky

Novinka pro rok 2017

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

 

www.syngenta.cz

Duo
•  Silážní hybridy s vysokou stravitelností buněčných stěn

•  Univerzální využití pro maximální produkci mléka a bioplynu

•  Pro více informací o všech hybridech kontaktujte obchodní zástupce

www.syngenta.cz

PowerCell
Hybridy kukuřice 
pro sezonu 2017

SY Campona
Na stravitelnosti záleží

SY Kairo
Na plný výkon

FAO 280 siláž

FAO 240 siláž

SY Kardona
PowerCell s forsáží

FAO 240 zrno FAO 250 siláž
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Degradace zemědělské půdy
Zemědělství využívá podstatnou 
část půdního fondu Evropy. Po celá 
staletí zemědělství přispívá k tvor-
bě a udržování velké rozmanitosti 
krajin. Zemědělské postupy však 
mohou mít také nepříznivé účin-
ky na životní prostředí, nevhodné 
zemědělské postupy mohou vést  
k degradaci půdy a znečištění 
půdy. Půda je složitý a dynamický 
živý zdroj, který plní řadu život-
ně důležitých funkcí, k nimž patří 
produkce potravin a jiných druhů 
biomasy či uchovávání, filtrování 
a přeměna látek, například vody, 
uhlíku a dusíku. Půda kromě toho 
představuje základ pro lidské čin-
nosti, krajinu a historické dědictví  
i pro zásobování surovinami. 
Na půdu působí řada degradač-
ních procesů. V ČR se setkává-
me zejména s některými procesy 
degradace, které těsně souvisejí 
se zemědělstvím: eroze způsobe-
ná vodou, větrem a obděláváním 
půdy, utužení půd, úbytek půdního 
organického uhlíku a biologické 
rozmanitosti půdy (dehumifikace), 
okyselování (acidifikace) a konta-
minace půdy (těžkými kovy a pest-
icidy nebo nadměrným množstvím 
dusičnanů a fosforečnanů). Z exis-
tence procesů degradace půdy vy-
plývá nutnost ochrany, udržování  
a zvyšování kvality půdy. 

Hlavní procesy degradace 
zemědělské půdy v ČR

EROZE PŮDY způsobuje zmen-
šení půdního profilu pro rostliny, 
dochází ke ztrátě organické hmo-
ty a živin, k přímému poškození 
pěstovaných rostlin. Zhoršuje se 
infiltrační a akumulační schopnost 
půdy. Vhodnými opatřeními pro-
ti půdní erozi je zejména úprava 
tvaru a velikosti pozemků, členění 
pozemků, pásové střídání plodin  
a vrstevnicové obdělávání. Varian-
tou je také zatravnění nebo zales-
nění. DEHUMIFIKACE půdy je 
způsobena zejména erozí půdy, 
zvýšenou mineralizací po odvod-
nění a nedodáváním organické 
hmoty do půdy při intenzivním 
hospodaření. Důsledkem je ztráta 
půdních agregátů, snížení infiltrač-
ní a akumulační schopnosti půd, 
snížení poutání živin a ohrožení 
vod eutrofizací. Řešením je dosta-
tečné organické hnojení – kladná 
bilance organických látek, podpo-
ra meziplodin a víceletých pícnin.
UTUŽENÍ PŮDY snižuje výnos 
a kvalitu produkce, snižuje účinek 
hnojení a zvyšuje náročnost při 
zpracování půdy. Zhoršuje struk-
turu půdy, infiltraci a potlačuje 
mikrobiální aktivitu v půdě. Kromě 
přírodních příčin (těžké půdy, slo-
žení) je důsledkem používání těž-
ké mechanizace, nevhodné orby  
a nedostatkem organického hno-
jení. KONTAMINACE půdy je 
způsobena imisemi z průmyslu, 
dopravy a spalování tuhých paliv. 
Zemědělská činnost přispívá apli-

Huminové kyseliny nejen proti degradaci půdy
kací hnojiv, pesticidů a čistíren-
ských kalů do půdy. V neposlední 
řadě to jsou staré zátěže, havárie, 
záplavy.  
ACIDIFIKACE (okyselování) 
půdy způsobuje pokles pH půdy  
a tím i snížení výnosu. V půdě je 
nedostatek některých živin (Ca, 
Mg), zvyšuje se rozpustnost rizi-
kových prvků. Dochází k destrukci 
struktury půdy a omezení mikrobi-
ální činnosti, čímž se zvyšuje ná-
chylnost půdy k erozi. 

Využití huminových látek proti 
degradaci půdy

Huminové látky jsou přírodní or-
ganické látky, které vznikají roz-
kladem organické hmoty, zejmé-

na rostlin, a syntetickou činností 
mikroorganizmů během milionů 
let. Složitá struktura huminových 
kyselin způsobuje, že jsou ve vodě 
prakticky nerozpustné, ale záro-
veň vykazují vysokou biologickou 
aktivitu. Jsou bio-aktivní látkou 
půdního humusu a katalyzují mno-
hé biologické procesy. 
Huminové látky v zemědělství se 
aplikují přímo na půdu nebo jako 
součást listových hnojiv. 

Do půdy lze použít pouze pů-
vodní čisté přírodní huminové 
kyseliny, které jsou ve vodě 
nerozpustné, tudíž se z půdy 

nevyplavují a zůstávají v koře-
nové vrstvě. 

Soli huminových kyselin, které jsou 
ve vodě rozpustné, se díky vypla-
vování neudrží v půdě potřebnou 
dobu na to, aby změnili strukturu  

a kvalitu půdy.   Huminové látky 
významně ovlivňují kvalitu a pro-
duktivitu půdy a jejich aplikace do 
půdy významně přispívá k zasta-
vení degradace půdy:
• Zlepšují fyzikální vlastnosti půdy, 
obsah vlhkosti a úrodnost. Zvyšují 
produkci biomasy, zejména tím, že 
v kořenové zóně udržují ve vodě 
rozpustná organická hnojiva a sni-
žují jejich vyluhování. Podporují 
rozvoj žádoucích mikroorganizmů 
v půdě. Dodávají do půdy základní 
stavební jednotku živého světa – 
organický uhlík, a částečně tak su-
plují hnojení organickými hnojivy. 
(dehumifikace půdy, eroze půdy, 
utužování)
• Vážou toxické látky, těžké kovy 

a pozůstatky chemických příprav-
ků - pesticidy, herbicidy. Zabraňují 
tak přechodu těchto látek dále do 
potravního řetězce. Revitalizuji 
zamořené půdy. Zabraňují úni-
ku toxických sloučenin a dusíku 
do spodních vod. (kontaminace 
půdy)
• Zvyšují vodní kapacitu (nasávací 
schopnost) půdy. Zvýšením schop-
nosti koloidů vázat vodu, zabraňují 
vzniku půdních prasklin, povrcho-
vému odtékání vody a erozi půdy. 
(eroze půdy)
• Upravují pH půdy. (acidifikace 
půdy)

Další pozitivní efekty
Kromě investice do budoucnos-
ti – zvýšení úrodnosti půdy a její 
ochrana před degradací - přináší 
aplikace huminových kyselin i dal-

ší, okamžité efekty, zejména zvý-
šení jak množství, tak i kvality 
zemědělské produkce:
• Významně snižují ztráty živin 
vyplavováním (N, P, K, Ca, Mg  
a jiných mikro, makro a stopových 
prvků), čehož důsledkem je expan-
ze objemu kořenové hmoty pěsto-
vaných rostlin, které lépe odolávají 
stresovým faktorům. 
• Katalyzují mnohé biologické 
procesy, což má za následek 
zvýšený obsah živin (sacharidy, 
lipidy) a vitamínů (C, β-karoten)  
v rostlinách. Zvyšují syntézu rost-
linných enzymů, klíčivost, stimulují 
rozvoj kořenové soustavy, zvyšují 
životaschopnost rostlin a odolnost 
proti škůdcům.
• Jejich schopnost vytvářet chelá-
tové komplexy s mikroprvky uleh-
čuje příjem živin rostlinnými buň-
kami, čehož se využívá při klíčení 
a růstu rostlin.
Snižování ztrát živin vyplavováním 
a udržení živin v kořenové vrstvě 
umožňuje efektivnější využití or-
ganických, organicko-minerálních  
a minerálních hnojiv a tím i snížení 
spotřeby hnojiv. 
Společnou aplikací huminových 
kyselin s hnojivy a ostatními zpra-
covávanými substráty (digestáty, 
fugáty, separáty apod.) se rozši-
řuje poměr C:N, čímž se rozši-
řuje tak možnost aplikace hnojiv  
s C:N < 10 vzhledem k nitrátové 
směrnici.

HUMAC® Agro
HUMAC® Agro je přírodním stimu-
látorem úrodnosti půdy uhlíkového 
typu s vysokým obsahem humi-
nových kyselin – minimálně 62%. 
Dále obsahuje více jak 72 cheláto-
vě vázaných minerálů a stopových 
prvků, množství humino-fulvonoid-
ních vitaminů, aminokyselin a nut-
ričních látek. Současně umožňuje 
akumulovat další minerální látky  
a vitamíny pro výživu rostlin. 
HUMAC® Agro je získáván z čis-
tého přírodního leonarditu a není 
dále chemicky zpracováván. Na 
rozdíl od chemicky upravených 
huminových kyselin (huminových 
solí) je ve vodě nerozpustný a ne-
vyplavuje se z půdy. Po aplikaci 
zůstává a působí v kořenové 
vrstvě další čtyři roky.    
Jeho účinek je založen zejména na 
vysokém obsahu huminových látek 
a organického uhlíku. Významným 
způsobem tedy přispívá k ochra-
ně půdy proti degradaci - zlepšu-
je stav organominerálního půdního 
sorpčního komplexu a půdní struk-
turu, zlepšuje podmínky pro rozvoj 
mikroorganizmů a zvyšuje sorpční 
a pufrovací kapacitu půdy. Upra-
vuje půdní pH. Tím dlouhodobě 
zvyšuje úrodnost půdy. 
Působí jako inhibitor nitrifikace. 
Má příznivý vliv na mineralizaci  
a imobilizaci dusíku v půdě. 
Huminové kyseliny obsažené  
v HUMAC® Agro optimalizují vyu-
žití živin rostlinami, zvyšují výnos 
a snižují spotřebu minerálních 
hnojiv.

  Přírodní stimulátor  
 úrodnosti půdy  
 uhlíkového typu 

 
  

KVALITNÍ PŮDA 
= VYŠŠÍ VÝNOS  A ZISK 

 
 dlouhodobě zvyšuje úrodnost půdy  
 zlepšuje organominerální sorpční 

půdní komplex 
 zabezpečuje efektivnější využití 

dusíkatých hnojiv  
 snižuje spotřebu minerálních hnojiv 
 působí jako inhibitor nitrifikace 

Vysoký obsah přírodních huminových kyselin – min. 62% 

Envi Produkt s.r.o., Na louži 1510/11a, 101 00 Praha 10 
+420 720 539 417, +420 271 722 910 

info@enviprodukt.cz, www.enviprodukt.cz 
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S blížícím se koncem kalendářní-
ho roku už obvykle tušíte, jak bude 
přibližně vypadat hospodářský 
výsledek vaší firmy. Zároveň pro-
to začínáte řešit plán investic na 
další období. Je tak vhodná příle-
žitost zamyslet se i nad tím, jaké 
bankovní služby od úvěrů až po 
investice nebo exportní zajištění či 
leasing budete potřebovat a měli 
byste je v bance začít poptávat. Ze 
své dlouholeté zkušenosti finanč-
ního experta pro oblast zeměděl-
ství vám na následujících řádcích 
popíšu několik častých variant, 
které se v zemědělských firmách 
ke konci roku objevují.

Budou vám chybět 
zdroje v provozu?

Nízké ceny v živočišné výrobě, 
pokles cen rostlinných komodit, 
případně jejich držení na skladu, 
prodloužené inkaso přímých pla-
teb. To všechno jsou důvody, proč 
máte ke konci roku na účtu méně 
zdrojů, než byste možná potřebo-
vali. Určitě si vzpomene i na loň-
ský hospodářský rok, kdy se na 
výplatu některých dotací čekalo až 
do jara. Tyto prostředky v provozu 
firmy přitom významně chyběly. 

Pokud nemáte dostatek rezerv, 
je dobré začít situaci řešit s vaší 
bankou. Nejjednodušší variantou 
je krátkodobý překlenovací úvěr 
do inkasa všech přímých plateb. 
Při nízkých úrokových sazbách 
je takové řešení levné a ponechá 
vám volnost ve vyjednávání s do-
davateli, kteří obvykle chtějí platbu 
ihned. Řešení je navíc elegantněj-
ší než zdánlivě jednoduchá varian-
ta pozdržet splátku úvěrů. Pokud 
se totiž splátky opozdí příliš dlou-
ho, můžete si vysloužit negativní 
záznam v úvěrových registrech. A 
to vám může zkomplikovat schva-
lování dalších úvěrů. Proto je lepší 
být ve vztahu s vaším bankéřem 
transparentní. Mnoho věcí lze in-
dividuálně vyřešit, a ušetřit si tak 
následné nepříjemnosti.

Objevily se nečekané 
investice?   

 
Větší investice plánujete obvyk-
le delší dobu, včetně důkladného 
výběru financující banky. V závěru 
roku se však může objevit mimo-
řádný náklad, například pořízení 
techniky. Je ideální, když takovou 
investici budete mít zaevidovanou 
v majetku firmy ještě do konce 
účetního období. Nejrychlejší va-
riantou je financování přes leasin-
gové společnosti, u nás například 
UniCredit Leasing, kdy je úvěr vy-
řízen během několika dnů a platba 
může odejít dodavateli ihned po 

zpracování. U složitějších techno-
logií řešených bankovním úvěrem 
bývá příprava smluvní dokumenta-
ce delší. Stále ji však lze stihnout 
do týdne, maximálně 14 dní. Po-
kud je to pro vás nedostačující, lze 
jej kombinovat s rychlým krátkodo-
bým překlenovacím úvěrem, kte-
rý je pak následně refinancován 
dlouhodobým investičním. Zde je 
ale nutné respektovat podmínky 
případných dotačních programů, 
zejména pokud byste chtěli využít 
dotace na úroky z PGRLF.

Máte problém se 
splátkou stávajících 

úvěrů?
Očekává se, že letošní výsledek 
zemědělského sektoru bude lepší 
než v roce 2015. Zejména v přípa-
dě, že budou vyplaceny všechny 
slíbené kompenzace v živočišné 
výrobě a podnik není závislý na 
jedné z rostlinných komodit, kte-
rou postihnul pokles výkupní ceny. 
Mnoho zemědělských podniků se 
v roce 2015 potkávalo s poklesem 
ziskovosti, který se plně projevu-
je v provozních financích v roce 
2016. Zjednodušeně účetní pokles 
zisku přinesl nedostatek finančních 
zdrojů až v následujícím období, 
kdy došlo k prodeji zaúčtovaných 
zásob a nyní chybí zdroje k pokrytí 
dalšího roku. 

V té chvíli je buď nutné výrazně 
omezit provozní výdaje nebo řešit 
povinné výdaje, nejčastěji splát-
ky úvěrů. Pokud se klient dosud 
neobjevil v úvěrových registrech 
se zpožděnou splátkou, je možné 
úvěry prodloužit, případně refinan-
covat u jiné banky. I když splacení 
úvěru bývá spojeno s poplatkem 
za mimořádnou splátku, snížení 
měsíčních splátek může význam-
ně pomoct při financování běžné-
ho provozu podniku.

Jaký by měl být  
výsledek  

hospodaření?

Analýzy UniCredit Bank vycházejí 
z dlouhodobé časové řady. Proto 
nás neznepokojil propad zisku v 
roce 2015. Předchozí rok, 2014, 
byl totiž pro zemědělský sektor 
mimořádně příznivý. Pokud ale 
váš podnik letos znovu prohloubí 
svou ztrátu oproti roku 2015, měli 
byste se zamyslet, zda je způsob 
jeho řízení optimální dnešní situaci 
na trzích a v ekonomice. Vždy ale 
přihlížíme ke konkrétním okolnos-
tem, mimořádným výnosům a ná-
kladům, pohybům zásob a dalším 
specifikům, které se v zemědělství 
vyskytují.Jsme připraveni vás pod-

Konec roku se blíží.  
Jak se na něj i na rok 2017 finančně zajistit?

pořit řešit s vámi každou situaci, 
která se může na konci roku ob-
jevit. Ať už se jedná o provozní fi-
nancování, spoření depozit, inves-
tice nebo cokoliv jiného. V případě 

potřeby se neváhejte obrátit na 
odborníky z UniCredit Bank.

Martin Potůček
Finanční expert pro oblast zemědělství

UniCredit Bank

CP_zemedelci A5.indd   1 28.08.15   12:35



Jednak umím uvařit vietnamskou 
polévku, jednak rád rozdávám re-
cept na lodní suchary. 

Recept nepodceňujte, také díky 
lodním sucharům vznikla britská 
koloniální říše.
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Rozhovor s populárním geologem a spisovatelem  
Václavem Cílkem

1. Jaký je Váš vztah k Pardu-
bickému kraji?
Moje žena pochází z menší vesni-
ce Sopřeč nedaleko Přelouče, ob-
čas tam jezdívám a obcházím roz-
sáhlý sopřečský rybník, který leží 
na dřívějším starém korytu Labe. 
Prohlížím si sedimenty a přemýš-
lím, proč o kousek dál byla naplá-
nována jaderná elektrárna, která 
asi nikdy nebude postavena.
 
2. Co je dle Vás hlavním cílem 
práce zemědělce v dnešní 
době? Považujete národní ze-
mědělství za obor pro národní 
hospodářství významný i v 
dnešním globálním světě?
Zemědělec je chudák, který musí 
fungovat podle dotací, je drcen 
ekonomikou a přehlížen zbytkem 
společnosti. Podle všeho, co vím, 
dojde k potravinové krizi, i když 
dnes má EU mírné přebytky. Krize 
podle mě bude mít rozměr chro-
nických potíží, protože lidí přibývá, 
ale i občasné okamžité krize způ-
sobené klimatem. Už roky jsem 
přesvědčen, že české zemědělství 
má to nejlepší před sebou a že po-
roste i důraz na částečnou národní 
potravinovou soběstačnost.
 
3. Považujete zemědělství za 
atraktivní obor a jaký k němu 
máte vztah?
Zemědělství zatím není atraktivní 
obor, tedy alespoň ze současného 
sociálního hlediska. Ale stačí jedna 
potravinová krize, která povede ke 
zvýšení cen potravin, k tomu třeba 
propad exportu – protože lidé ne-
budou mít na nová auta – a najed-
nou mnoho lidí zjistí, že potraviny 
jsou nezbytné a zajímavé.
 
4. Proč se podle Vás potýká s 
generačním problémem?
V celém rozvinutém světě pozoru-
jeme úpadek rukodělnosti. Nejvíc 
si toho všimli američtí konstruktéři 
zbraní – najednou neměli lidi, co 
by uměli dobře pracovat rukama. 
Dnešní doba dává přednost digi-
tálním médiím, ale další generace 
se nejspíš postaví proti nim. Mys-
lím, že doba se zase zhoupne na 
druhou, rozumnější stranu, i když 
to vypadá jako běh na dlouhou 
trať.
 
5. Jak vnímáte práci a význam 
Agrární komory ČR?
Moc tomu nerozumím, ale vím, 

že profesní skupiny, různé cechy, 
komory, svazy musí existovat, pro-
tože jinak neznamenáte skoro nic. 
Možná ještě důležitější je to, že se 
mají lidé z oboru kde potkávat a 
hovořit spolu (dříve se tomu říkalo 
výměna zkušeností).
 
6. Jak byste zhodnotil součas-
nou situaci v zemědělství – 
ceny mléka, trh s půdou, velký 
vliv obchodních řetězců?
Dotace deformují trh a obchod-
ní řetězce vystupují bezohledně. 
Stále mám představu, že v čes-
kém zemědělství by mělo být víc 
„přidružené výroby“, i když právní 
systém je tak složitý. Nelíbí se mi 
vývoz mléka do Německa a do-
voz sýra z Německa. Myslím, že 
ve chvíli, kdy se začne projevovat 
globální nedostatek potravin, tak 
se změní i tato omezení.

7. Můžou zemědělcům podle Vás 
pomoct i sami spotřebitelé?

Recept: 
Recepty jsou 
dva, ten složi-
tější spočívá  

v tom, že smísí-
te vodu, mouku 
a sůl, vykrájíte 

suchary  
a upečete je. 

Ten jednodušší 
recept počítá 
jen s mořskou 
vodou a mou-

kou. 

RNDr. Václav Cílek, 
CSc.

Určitě, to je ten důraz na české po-
traviny, pokud jsme vůbec schopni 
určit, co je česká potravina.
 
8. V jakém typu obchodů naku-
pujete nejčastěji?
V běžné samoobsluze středních 
rozměrů.
 
9. Řešíte původ surovin  
 v restauraci?
Jako, že když piju pivo, tak se 
ptám, odkud je ta voda? Nejsem v 
restauraci tak často, abych to řešil, 
ale vím, že když si dám čaj nebo 
kafe, tak místní nebude.
 
10. Jste gurmán, a jaké je Vaše 
oblíbené jídlo?
Základem mého jídelníčku je chle-
ba, jogurt, med, sýr, kus salámu, 
ovoce a zelenina.
 
11.  Vaříte? – Váš oblíbený 
recept, o který se podělíte  
s čtenáři.

www.klas-nekor.cz
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To kyselo je moc kyselý,  
ten bramborák je moc bramborovej…

Bramborové chipsy  
nejsou  

z brambor? 
Nemusíme mít ani „fajnový panský“ 
žaludky, ani snídani na vidličku, ani 
oběd na rožeň. Dnes by nám stači-
lo, aby se jídlo „nešulilo“. Trauten-
berk by asi koukal, co vše se dá 
nahradit, aniž bychom to poznali. 
Napadlo by Vás, že se napodobují 
brambory? Respektive některé vý-
robky z nich? Rýže, pšenice, ku-
kuřice, důkladně ochutit spoustou 

Pamatujete si na Krkonošské pohádky?  
Připomenout si je můžete zde:  https://www.youtube.com/watch?v=m_OqxiijZiU

soli, cukrem, glutamátem a dát do 
mašiny, která vylisuje pro oko do-
konalé bramborové lupínky. Ty pak 
osmažíme, jak jinak na palmovém 
oleji, protože je levnější. No a chi-
psy nebo chcete-li po staru bram-
bůrky, jsou na světě. 

Do mouky se přidávala 
sádra

Náhodou se mi pod ruku dostal 
časopis Květy z roku 2008. Byl v 
nich článek s titulkem: „Lidé, čtěte 
alespoň obaly zboží“.. Nepřestalo 

se šidit. Výrobci jsou povinní vypi-
sovat složení potravin na etiketu. 
Titulek starý osm let, proto platí 
dvojnásob. A věřte, že dřív bývalo 
hůř. Mletá paprika se nastavovala 
mletými cihlami a do mouky se při-
dávala sádra…

Jednou za čas ano
Ale zpátky k nebramborovým 
chipsům. Možná by pak takováto 
dobrota nebyla na seznamu po-
travin, rovnající se jedu a strašá-
kem „dietomaniaků“. Samozřejmě, 

Recept: 
Pokud si chcete udě-
lat smažené brambo-
rové lupínky doma, 
musíte být trpělivý. 
Nakrájejte brambo-
ry na tenké plátky, 

ideálně 2 mm tlusté. 
Někdo doporučuje 

vymývat ve vodě, ale 
každopádně je dob-
ře osušte, ať v oleji 
neprskají. Můžete 

smažit ve fritéze nebo 
si udělat dietní vari-

antu. Osušené plátky 
osolte a pokapejte 
olejem, dejte na pe-
čící papír a pečte do 
zlatova v troubě na 

plechu  
v troubě na 200 stup-

ňů. 

Naprosto bezchybné 
jsou pečené brambo-
ry (ty nemusíte ani 
loupat)! Důkladně 

omyjte slupku, nakrá-
jejte na stejně veli-
ké kousky (čtvrtky, 

kolečka, dle velikosti 
brambor) a dejte na 

vymazaný plech (dob-
ré je sádlo). Opečené 

brambory dejte do 
mísy, přidejte dle chu-
ti rozlisovaný česnek 
a kousíček másla a 

promíchejte. Stačí už 
jen sklenice mléka 

pro neutralizaci čes-
neku a máte jednodu-

chou večeři.

kdybychom se cpali smaženými 
brambůrky každý večer, zapili je 
džbánkem pivka, nehubli bychom. 
Jednou za čas, opravdu kvalitní lu-
pínky, nám ale určitě neuškodí. 
Ze 130 odrůd brambor dostupných 
v ČR je pouze cca 10% vhodných 
k výrobě této oblíbené pochoutky. 

Zeleninové chipsy
Možná jste si všimli v obchodech 
i zeleninových chipsů. Smažením 
se dá upravit červená řepa, pasti-
ňák nebo celer. 
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9. Řešíte původ surovin  
i v restauraci? 
Ano, řeším. Často se například 
ptám obsluhy, z jakého chovu je 
hovězí, vepřové či drůbeží maso. 
Snažím se i v restauracích konzu-
movat hlavně potraviny z České 
republiky. 

10. Jste gurmán, a jaké je Vaše 
oblíbené jídlo a nápoj?
Nevím, jestli jsem přímo gurmán, 
ale jídlo mám rád. Moje nejoblíbe-
nější jídlo je rizoto. Je to zajíma-
vé, ale mám ho rád už od dětství. 
Samozřejmě mám rád i řízek nebo 
svíčkovou, k tomu pivo nebo dob-
ré víno. Jako muzikant vždy říkám, 
že nakonec vše skončí u oblíbené-
ho hanáckého trojboje pivo, víno, 
slivovice.

11. Vaříte? – Váš oblíbený re-
cept, o který se podělíte  
s čtenáři. 
Za poslední tři roky jsem toho 
doma moc neuvařil. Minulý týden 
jsem byl s dětmi sám doma, tak 
jsem alespoň vařil krupicovou kaši 
a jednoduchý oběd. Žádný kon-
krétní recept mě teď ale nenapa-
dá. 
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1. Jaký je Váš vztah k Pardu-
bickému kraji?
Můj vztah k Pardubickému kraji je 
pozitivní, protože v části Pardubic-
kého kraje jsem trávil dětství. Do 
okresu Ústí nad Orlicí jsem jezdil k 
našim dobrým přátelům na prázd-
niny do obce Rviště kousek od or-
lického podhůří. 

2. Co je dle Vás hlavním cílem 
práce zemědělce v dnešní 
době? Považujete národní ze-
mědělství za obor pro národní 
hospodářství významný  
i v dnešním globálním světě?
Jsem přesvědčen o tom, že celý 
agrární sektor je perspektivní obor. 
Už dnes mluvíme o „hladové plane-
tě“, kdy zhruba jedna miliarda lidí 
trpí hladem, v příštích zhruba pa-
desáti letech očekáváme přírůstek 
další dvě a půl miliardy lidí. Víme, 
že probíhají klimatické změny, kte-
ré způsobí, že některé části svě-
ta se stanou velmi nevhodné pro 
zemědělství a mnoho států bude 
mít velký problém s vlastní potravi-
novou soběstačností, i z hlediska 
jejich demografické exploze. Čes-
ká republika, region střední Ev-
ropy, patří k těm regionům, které 
i s ohledem na klimatické změny 
pořád budou velice dobrou výrobní 
oblastí. Proto si troufám tvrdit, že 
u nás má zemědělství a potravi-
nářství opravdu poměrně slušnou 
budoucnost.  

3. Považujete zemědělství za 
atraktivní obor? 
Ano, jak jsem už řekl, celý země-
dělský a agrární sektor považuji za 
atraktivní obor. Podle mě je to obor, 
který člověku nabízí velice zajíma-
vou, různorodou práci. Pokud se 
bavíme o práci na poli, žádný rok 
není stejný. Pracujeme s přírodou, 
s živými organismy. I proto si mys-
lím, že zemědělství je obor, který 
nabízí dokonce mnohem více zají-
mavého než ostatní obory.

4. Proč se podle Vás potýká  
s generačním problémem?
Myslím, že jde především o to, 
jaký obraz o sobě sám agrární 
obor vytvářel vůči široké veřejnos-

ti. Především jsme se profilovali 
jako obor, který má málo peněz, 
nevhodné počasí, zkrátka pořád 
je na co si stěžovat. I proto možná 
většina mladých lidí raději zvolila 
jiné atraktivnější a jistější obory, 
ať už v oblasti humanitních věd, 
případně i některou z oblastí tech-
nického vzdělávání. To je potřeba 
změnit. Je třeba umět prezentovat 
agrární obory jako obory zajíma-
vé, jako obory, kde lidé mohou na-
jít uplatnění, mohou se realizovat  
a mít dobré finanční zázemí.

5. Jak vnímáte práci a význam 
Agrární komory ČR? 
Já obecně nejen Agrární komoru 
ale i nevládní organizace považuji 
za velice důležité, protože je po-
třeba, aby existoval článek, který 
spojuje státní správu s konkrétní 
zemědělskou či jinou praxí. Pak 
funguje přenos informací oběma 
směry. Ministerstvo naplňuje něja-
ké své priority, které jsou důležité, 
ale samozřejmě potřebuje slyšet  
i názor a hlas lidu z praxe. Nevlád-
ní organizace mají velký potenciál 
ve vzdělávání svých členů, v mo-
tivaci, v otevírání nových trendů  
a nových možností. To je neza-
stupitelná role. Obecně si ale také 
myslím, že v těchto věcech a pře-
devším v kvalitě práce by i nevlád-
ní organizace mohly ledasco ještě 
zlepšit. 

6. Jak byste zhodnotila sou-
časnou situaci v zemědělství – 
ceny mléka, trh s půdou, velký 
vliv obchodních řetězců?
Myslím si, že to nejhorší máme za 
sebou. Posledních dvacet měsíců 
bylo náročných. Jak dopady na 
mléčný a vepřový sektor, tak do-
pady sucha a mrazů. Věřím tomu, 
že se nám pro zemědělce poda-
řilo najít finanční kompenzace. 
Vidíme, že ceny komodit rostou, 
takže věřím tomu, že se vše vrátí  
k období stability a zemědělci bu-
dou mít větší chuť opět rozvíjet 
živočišnou výrobu a výrobu zpra-
cování potravin. Vliv obchodních 
řetězců je samozřejmě poměrně 
výrazný, nicméně věřím, že i tady 
svítá na lepší časy. Teď se nám 
například po dvou letech intenzivní 
práce konečně podařilo dostat na 
jednání Rady ministrů zeměděl-
ství Evropské unie i materiál, který 
zpracoval komisař Hogan a jeho 
tým na základě našich podnětů, 
především České republiky. Tento 
materiál jasně říká, že je potřeba 
i na evropské úrovni hledat legis-
lativní řešení jakým způsobem 
regulovat vztah mezi dodavatelem 
a odběratelem a jak nastavit, aby 
řetězce měly opravdu férové ob-
chodní podmínky. 

7. Můžou samotným zeměděl-
cům podle Vás pomoct i sami 
spotřebitelé?
Spotřebitelé mohou určitě výrazně 

pomoci. Já vždy říkám, nejlep-
ší dotací je to, když si spotřebitel 
daný výrobek koupí. Před námi 
všemi je společný úkol, abychom 
dokázali spotřebiteli vysvětlit, že 
za cenu, kterou dává za potravinu, 
si kupuje nejen nutriční hodnotu 
a výrobek jako takový, ale kupuje 
si i celý příběh výrobku, přístup k 
životnímu prostředí, péči o krajinu, 
půdu. Důležité je také to, že ten, 
kdo výrobek produkoval v naší 
zemi, zde zaměstnává lidi, platí 
odvody sociálního a zdravotního 
pojištění. Koupí takového výrobku 
tedy vlastně podporujeme domácí 
ekonomiku. To všechno má spo-
třebitel v rukou.

8. V jakém typu obchodů naku-
pujete nejčastěji? 
Nejraději a nejčastěji nakupuji u 
nás na vesnici v malém obchodě. 
Nakupuji také u některých přátel 
zemědělců a farmářů, kteří mají 
například malou mlékárnu. Občas 
mléko od nich nosím i do Otázek 
Václava Moravce. Výrobky od 
nich máme doma v lednici skoro 
pořád.

Ing. Marian Jurečka
- ministr zemědělství

Rozhovor s ministrem zemědělství  
Marianem Jurečkou

SLOUŽÍME VÁM S RADOSTÍ www.renomiaagro.cz

Přejeme Vám nejen krásné Vánoce, 
ale i šťastný a úspěšný rok 2017

Děkujeme Vám za spolupráci. 
Jiří Havelka

ředitel RENOMIA AGRO

RADOSTNÉ
VÁNOCE
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