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EEddiittoorriiááll    

 
Vážené členky, členové a příznivci SMA ČR, 
 
další rok je za námi a konečně čeká zemědělce chvilka „oddechu“. Věříme tedy, že časopis, který právě 
pročítáte, Vám bude příjemným společníkem a zdrojem zajímavých informací. 
  
Toto číslo je především ukázkou akcí, seminářů a kurzů, které jsme pro Vás v roce 2015 nachystali, a kde 
jste se s námi měli možnost setkat. V rámci projektů PRV 2008 - 2013 jsme připravili kurzy zaměřené na 
výživu hospodářských i faremně chovaných zvířat, péči o půdu, diverzifikaci a rozvoj rodinné farmy, ale 
také i semináře na rozvoj manažerských schopností, bez kterých se mladý zemědělec již neobejde. Ti 
z Vás, kteří neměli možnost, ať již z časových či kapacitních důvodů, se těchto seminářů zúčastnit, se 
mohou na našich stránkách dostat k materiálům, které na těchto akcích byly použity. 
 
Také jsme nezanedbali zkvalitňování naši informovanosti na mezinárodní úrovni a jezdili jsme po Evropě, 
abychom pro Vás získali aktuální informace z jednání nadnárodní organizace sdružující mladé evropské 
zemědělce (CEJA).  
 
Doufáme, že prostřednictvím našich reportáží, jste se podívali na mnoho velmi zajímavých farem a do 
podniků, které byste jinak nenavštívili. Pro toto číslo jsme vybrali rodinnou farmu Hrabětových, která je 
zasazena do kouzelného prostředí Šumavy a díky ubytování, které je také k dispozici Vám doporučujeme 
zajet se tam podívat osobně, nejen prostřednictvím řádků časopisu. Další reportáž může být třeba o Vás, 
stačí se nám ozvat  
 
Těšíme se s Vámi na rok 2016, který, jak věřím, bude plný nových příležitostí k rozvoji zemědělství, 
osobních i obchodních vztahů a důvodů k radosti, který si snad ve zdraví užijeme.  
 
Pěkné počtení a buďte s námi   

 

 
Za redakci  

 
Marie Balabánová 

kancelář SMA ČR  
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JJaakk  ttoo  vviiddíímm  jjáá  ––  pprreezziiddeenntt  SSMMAA  ČČRR        
  

Vážení členové, milí zemědělci, 
vstupujeme do dalšího roku s číslicí šest na konci. Jako každý rok bych Vám všem chtěl popřát, aby ten 
nadcházející byl lepší. Každý je však takový, jaký si ho uděláme, jaký ho prožijeme. Říká se tomu život.  
Naše životy jsou nerozlučně spjaty s půdou, se zvířaty, se zemědělstvím. Děláme svoji práci rádi, jakkoli je 
náročná nejen fyzicky, ale také psychicky a legislativně. Každého s Vás bych chtěl ujistit, že v tom nejste 
sami. Pro Vás, pro naše členy, se snažíme, jak nejlépe dovedeme, prosazovat podmínky, které Vaši práci 
zjednoduší a na poli byrokratickém usnadní. Vždyť naší prací je tvořit krajinu, obdělávat pole a chovat 
zvířata, ne studovat vyhlášky a nařízení.  
Jako Váš zástupce při jednání s Ministerstvem budu i nadále prosazovat nastavení stabilní zemědělské 
politiky, nekomplikovanou podporu pro mladé začínající farmáře a zjednodušení legislativních povinností. 
Dovolte mi, abych Vám popřál do nového krásného roku 2016 úrodná pole, šťavnaté pastviny, spokojená 
zvířata, dostatek mléka, minimum kontrol, maximální výkupní ceny a hlavně pevné zdraví, štěstí a mnoho 
osobních i podnikatelských úspěchů. 

 
 
              Petr Mahr 
                 prezident SMA ČR 
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CCoo  ssee  uuddáálloo  
 
V loňském roce jsme pro Vás připravili mnoho zajímavých akcí, ať už se jednalo o vzdělávací akce, exkurze 
či volnočasové aktivity. V rámci projektů PRV (programu rozvoje venkova) 2008-2013 se uskutečnily 
semináře věnující se výživě hospodářských zvířat, inovačním poznatkům v jejich chovu a zlepšení 
celkového welfare. Prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc. se věnoval například složité problematice krmných aditiv a 
akademický pracovník Agronomické fakulty MENDELU, ale zároveň praktikující veterinární lékař doc. 
MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. se zaměřil na „základ“ stáda skotu – na hodnocení výživy a zdraví telat. 
Přežvýkavci však nebyli jediným druhem hospodářských zvířat, kterým byl dán prostor. Prof. Ing. Ladislav 
Zeman, CSc, dr.h.c. se zaměřil na krmení koní a ovlivnění jejich výkonu právě výživou. Ke koním se 
vztahovaly i kurzy zaměřené na zdravotní stav a péči o chrup koně, či způsoby manipulace s koňmi, jejich 
přepravou apod. Jiným typem vzdělávacích akcí byly převážně prakticky zaměřené kurzy na zpracování 
mléka na farmě, kdy se konala nejen teoretická část o daném tématu, ale také si účastníci vyzkoušeli 
například výrobu tradičního hrudkového sýra, brynzy či oštěpků. Z dalších témat, které jste měli možnost 
navštívit bylo zvyšování efektivnosti hospodaření podniku prostřednictvím zvyšování kvality 
manažerských dovedností z pohledu finanční analýzy a řízení firmy nebo také prostřednictvím správného 

obhospodařování zemědělské 
půdy. Mnoho inspirujících 
příkladů jste mohli načerpat na 
semináři, kde se Vám představilo 
několik úspěšných mladých 
zemědělců. Neopomněli jsme ani 
chovatele farmové zvěře, kterým 
jsme věnovali celkem 3 témata a 
to: moderní metody reprodukce 
faremně chovaných zvířat, 
základní potřeby zvěře na živiny v 
době parožení, reprodukce, 
laktace … dále specifika krmení a 
alternativní zdroje krmiv. 
V rámci nových PRV 2014 – 2020 

jsme pod záštitou MZe uspořádali v září 2015 několik seminářů k těmto dotačním možnostem. Vybrali 
jsme sedm míst napříč republikou, konkrétně jsme přednášeli v Šumperku, Mikulově, Rakovníku, 
Dalovicích, Plzni, Boskovicích a Pardubicích. Naším cílem bylo přiblížit zájemcům zejména z řad 
zemědělců, ale i zástupců Místních akčních skupin (MAS), Regionálních odborů SZIF, zemědělských škol, 
zkrátka všem potenciálním žadatelům a poradcům novinky v novém PRV, možnosti čerpání v jednotlivých 
programech, podmínky a časové souvislosti. 
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Za finanční podpory MZe pro neziskové nevládní organizace jsme mohli také uskutečnit 2 pod názvy 
„Propagace venkova a příkladů dobrých projektů mladých zemědělců a mládeže na venkově“ a „Výměna 
know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově v zemích V4“. Předmětem prvního projektu byla 
propagace zemědělství a činnosti na českém venkově na deseti akcích v České republice prostřednictvím 
poznávaček hospodářských zvířat a polních plodin, soutěží a také ochutnávek pokrmů z tradičních plodin. 
Druhý projekt byl zaměřen na dvanáct vzdělávacích seminářů a uspořádání dvoudenní mezinárodní 
konference.  

 
Setkání se členy však probíhalo i na devíti jednání prezídií SMA ČR. Každému jednání předcházela exkurze, 
na kterých jsme se podívali do Vinných sklepů Kutná Hora, rodinné brněnské farmy Ráječek zaměřené na 
produkci zeleniny, Hospodářský Dvůr v Bohuslavicích, Biofarmu Sasova apod. Během následujícího 
jednání se probíraly požadavky na novou dotační politiku, připomínky k dotačnímu programu ZČMZ 
(zahájení činnosti mladých zemědělců), či 1. kolu PRV 2014 – 2020, výsledky jednání na pracovních 
skupinách MZe, pravidla podávání Jednotné žádosti 2015 atd. Během XIX. Sněmu Společnosti mladých 
agrárníků České republiky došlo k částečné reorganizaci prezidia SMA ČR. 
Již tradičně se s Vámi setkáváme i na 
fotbalovém turnaji AGRICUP nebo na 
Podzimních aktualitách. Tentokrát se v 
Lobodicích na Přerovsku na 6. ročníku 
turnaje Agricup sešlo sedm družstev, z nichž 
jedno bylo i zahraniční (slovenští mladí 
agrárníci – ASYF). Za tým Agro Sebranice 
bojovala i jediná zástupkyně „něžného“ 
pohlaví. Jako každý rok se členové 
Společnosti mladých agrárníků České 
republiky se svými rodinami sešli na 
několikadenní akci Podzimní aktuality, 
tentokrát na Beskydsku. Na přelomu října a 
listopadu jsme navštívili rodinné farmy 
zabývající se chovem hospodářských zvířat, 
ale i pěstitele ovoce a zeleniny a 
zpracovatele vlastních produktů zemědělské výroby.  
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Naši členové také měli možnost se v průběhu roku 2015 zúčastnit několika zahraničních akcí. Ve dnech 5. - 
7. května jsme se podíleli na Francouzsko – českém fóru mladých zemědělců, které bylo součástí strategie 
spolupráce ČR a Francie v různých oborech lidské činnosti, tentokráte zaměřené na zemědělství. Kromě 
zástupců SMA ČR se ještě dostavili k jednání zástupci české ambasády a představitelé francouzského 
ministerstva, agrární komory, dvou zemědělských sdružení, zastupujících mladé a regionální zemědělce. 
Dále se naši členové zúčastnili konference Posílení mladých zemědělců – jeden z pilířů Evropy 2050 
(Empowering young farmers – a pillar of Europe 2050) v hlavním městě Lucemburska; akce s názvem 
„Rural parliament“ (venkovský parlament) v Estonsku - smyslem bylo setkání všech aktivních ve 
venkovském prostoru s tématy zaměstnanost, bezpečnost, spolupráce mezi obcemi a měst; konference 
„New Challenges, New Generation“ a voleb do prezidia CEJA, které se konaly v rámci mezinárodní výstavy 
„Expo 2015“ v Miláně; přímo v Bruselu konference zaměřené na výměnu zkušeností a vzdělávání mladých 
zemědělců nebo pracovních skupin. 

 
 

Bohatá fotodokumentace je volně k dispozici ne webových stránkách nebo na facebooku. 
Pro letošní rok jsme již s „výletováním“ skončili, ale věříme, že příští rok se na některých akcích opět 
shledáme. O místech a konání akcí se dozvíte z našeho Kalendáře akcí v časopisu, v periodiku Zemědělec 
či na webových stránkách. Budeme se těšit. 

© foto Marie Balabánová 
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RReeppoorrttáážž  
  
 
„Hraběcí“ farma na Šumavě 
 
Rodina Radomila Hraběte z Hodousic založila v roce 1990 první zemědělskou firmu Československé 
republiky a v roce 1998 ji pojmenovali po dceři Monice jako farmu MONA. První stavbou, která na farmě 
vznikla, byla stáj. Inspiraci načerpala paní Hrabětová na cestách po Moravě. Na začátku hospodaření se 
zaměřili Hrabětovi na chov křízenců českého strakatého skotu a plemene hereford. Jejich zpeněžení však 

nebylo podle představ majitelů 
a proto začali připouštět býky 
plemen charolais a limousin. 
Stádo čítá přibližně 100 kusů, 
kterým je umožněn pohyb po 
pastvinách nebo ustájení na 
hluboké podestýlce ve stáji. 
S plemenicemi je neustále ve 
skupině přítomen i plemenný 
býk, takže je zajištěna 
kontinuální reprodukce. 
Hlavním prodejním artiklem je 
zástav a to, vzhledem 
k blízkosti hranic, především do 
zahraničí. Pastviny slouží nejen 
skotu, ale také ovcím a 

několika koním. Chovaná zvířata nejsou utrácena pro vysoký věk nebo pro nemoc, ale dožívají na farmě 
nebo jsou přímo na pastvině uspána. Dlouhou dobu byla farma v konvenčním režimu, nyní se orná půda 
nachází v přechodném období a trvalé travní porosty jsou již v ekologickém režimu. Celkem 450 hektarů, 
na kterých Hrabětovi hospodaří, se nachází v nadmořské výšce 450 až 600 m. n. m. Orniční vrstva je 
průměrně 7 cm, ale daří se na ní řepce, obilninám (například pšenici špaldě) nebo také maku, který v roce 
2015 dosáhl výnosu 9 t/ha, a 
kmínu. Na pěkný výnos maku má 
možná vliv i velmi osobní přístup 
farmářů, kteří během vegetačního 
období manuálně vytrhávají 
plevele na makových polích. 
V rámci privatizace se podařilo 
k farmě přidat i kravín. Teletník 
z roku 1951 s přispěním dotací 
zrekonstruovali a nyní jej užívají 
jako kancelář, zimní ustájení pro 
koně a pro umístnění strojů. Seník 
byl určen pro garážování sklízecí 
mlátičky. Vlastní kravín přestavěli 
na truhlárnu, která je v současné 
době v pronájmu. Letošní rok byl 
především ve znaku sucha, chyběla voda na poli, ale i pro chovaná zvířata. S oráním čekali Hrabětovi až na 
konec listopadu, kdy půda získala alespoň minimální vlhkost pro dobrou orbu.  
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Přede dvěma lety paní Lenka Hrabětová zakoupila sad přímo nad Nýrskou přehradou a nyní se jej snaží 
zkultivovat a do budoucna by produkci ovoce, která z něj bude, chtěla prodávat v biokvalitě. Dříve se 
Hrabětovi podíleli ještě na obhospodařování 700 hektarové honitby, ta ale byla rozpuštěna. Radomil 
Hrabě obdržel od své matky jako svatební dar penzion po dědečkovi a 44 hektarů konvenční zemědělské 
půdy. Jeho žena se stará o chod svěřeného penzionu a on zase o pole. 

 
 
 
Aktuality z pracovní skupiny v Bruselu 
 
Lenka Táborská a Tomáš Fénix se ve dnech 29. listopadu až 1. prosince 2015 podíleli na jednání pracovní 
skupiny CEJA v Bruselu. Tohoto jednání se dále zúčastnili další zástupci členských organizací, prezidium 
CEJA a poslanci výboru COMAGRI.  
První den viceprezident CEJA Radek Nienartowicz, nominovaný do prezidia středoevropskými 
organizacemi včetně SMA ČR a zvolený na sněmu CEJA v září 2015 v Miláně, informoval české zástupce v 
CEJA o proběhnutém zasedání prezidia. Prezidium se po volbě soustředí zejména na tyto body: 

 aktivnější roli při vyjednávání napříč zemědělskými a jinými organizacemi se stejnou oblastí 
zájmu 

 větší viditelnost CEJA při aktuálních debatách o zjednodušení CAP a posílení inovativních a 
ozeleňujících opatření 

 diskutovat na celoevropské úrovni společné standardy ochrany půd pro vyšší míru 
udržitelnosti, zjednodušení přístupu k půdě pro mladé zemědělce 

 přispět ke zjednodušení společných standardů ekologické produkce 

 viceprezident Nienartowicz zároveň požádal své nominující organizace, aby jej podpořili při 
žádosti o větší transparentnost jednání prezidia, zpřístupnění platných organizačních řádů a 
jejich aktualizaci po zevrubné diskusi v celé CEJA 

 pan Nienartowicz nás zároveň připravil na setkání s poslanci COMAGRI vedenými zástupcem 
Polské strany lidové a informoval o pokračující intenzivní spolupráci jeho organizace s polským 
ministerstvem zemědělství i přes zásadní změny v polské administrativě 

Na úvod zasedání informoval nově zvolený prezident CEJA Alan Jagoe o dosavadní činnosti nového 
prezidia CEJA a aktuálním stavu jednání o programu na nové období, počínaje lednem 2016. Za účasti 
jednotlivých členských organizací byly priority rozděleny do následujících skupin: 
1) Společná zemědělská politika 2020+ a Víceletý finanční rámec (MFF) 2020+ 
 nové tržní nástroje (proměnlivost hladiny cen/příjmů; nástroje rizikového managementu), 

investice z evropských fondů pro úplné trhy 
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 kolektivní oprávnění 
 aktivní zemědělec 
 MFF: zachování zemědělského rozpočtu, potřeba intenzivnějšího zapojení veřejnosti 
 stávající CAP (společná zemědělská politika): potřeba zhodnocení a ozdravění v poločase: 

implementace top-up plateb, zjednodušení CAP  
2) Rozvinutí Manifestu mladých zemědělců (prezentovaného na zasedání v Miláně v září 2015) a 
upřesnění pozic CEJA 
 plýtvání potravinami: zaměření na procesy v rámci řetězce od výroby po spotřebu 
 péče o půdy: zacílení na inovativní užívání půdy a environmentálních služeb MZ 
 TTIP: pokračovat na dohodnutých pozicích a komunikovat je 
 potravinový řetězec – posílit postavení MZ, potlačovat UTP (Unfair trading practices = Nekalé 

obchodní způsoby) 
 Manifest – propagovat a rozšiřovat, rozpracovat jeho témata coby základ pro příští pozici k CAP 

2020+ 
3) Přístup k půdě/úvěrům/financování – specifické potřeby MZ 
 soustředit se na řešení těchto výzev, zejména ve spojitosti s Aktivním zemědělcem  
 lobbying za alternativní formy financování pro MZ 
 posílit pozice k mobilitě půdy (vydat vlastní stanovisko) a zlepšení přístupu k půdě pro MZ bez 

rodinného selského zázemí 
 potravinový řetězec – posílení MZ zefektivněním jeho fungování 
 ochrana MZ sektorově ohroženým (dnes mlékárenství) 

4) Životní prostředí/Greening 
 lépe zpravovat veřejnost o dobrém příkladu dosaženém mladými zemědělci 
 použít evidenci těchto příkladů správné praxe proti dodatečné environmentální regulaci, stejně tak 

s dodatečnou regulací pesticidů – s cílem zjednodušit platné předpisy 
 zintenzivnit spolupráci se zelenými lobby a účast v environmentální diskusi – vybudovat prostor 

pro rostoucí angažmá všech zemědělců v environmentální debatě 
5) Výzkum a inovace 
 větší soustředění se na inovace vzhledem k výzvám dneška: zvýšení podílu kvalitních potravin 

udržitelným způsobem 
 zapojení environmentálních hledisek 
 zevrubně se věnovat závěrům tematických skupin (Focus groups, FG) EIP-AGRI a rozvoji operačních 

skupin (OG) 
 zapracovat na digitálních, technických a sociálních inovacích 
 hledat nové trhy a znovuotevřít trhy staré 

6) Vnitřní úkoly pro CEJA 
 rozšiřování a propagace dohodnutých pozic, zejména těch shrnutých v Manifestu 
 více komunikace dovnitř i navenek, více tiskových zpráv, veřejných akcí, šíření postojů obsažených 

ve stanoviscích 
 budovat CEJA jako CDG (Community Developement Group – skupinu komunitního rozvoje) – ku 

prospěchu všem členským organizacím, podporovat jejich vlastní lobbying, více konzultovat 
členské organizace k politickým otázkám 

 semináře hodnotící novou CAP s výstupem v podobě veřejné akce ke konci roku 2016 
 hodnotící panel členských organizací  
 interní diskuse o rozdílných pozicích členských organizací – jak s tím má CEJA naložit 

Jako další se slova ujali hosté a přednesli následující příspěvky:Evangelos Koumentakos z COPA-COGECA 
se věnoval otázce klimatických změn s ohledem na probíhající konferenci v Paříži. Zemědělství je jednou 
ze čtyř znečišťujících oblastí vedle dopravy, bydlení a odpadního hospodářství, často se ale pomíjí jeho 
absorbční schopnost snižující jeho negativín dopad na bilanci skleníkových plynů. Jedná se zejména o lesní 
ekosystémy, trvalé, zejména travní porosty a čištění vody v kulturní krajině. Proto by se klimatická 
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opatření měla realizovat v rámci spojité oblasti LULUCF (land use, land use change, forestry), aby bylo 
možné efektivněji dosáhnout stanovených cílů pro rok 2030 v oblasti omezení emisí (-40%), posílení 
obnovitelných zdrojů energie (+ 20 %) a zvýšení energetické efektivity (+20%). Samostatné polní 
hospodaření totiž produkuje relativně více emisí než ostatní sektory (12% GHG na úrovni EU), zemědělská 
půda jich ale 2 % pohltí a dalších 10 % absorbují právě lesy. 
V současné době není půdní uhlík, ani uhlík pohlcovaný travními porosty zahrnut v unijním příslibu 
emisních omezení, v zemědělství produkovaný metan však ano. Aktuálně se tedy diskutuje o valorizaci 
jednotlivých modelů pro různé typy hospodaření, včetně opomíjeného dovozu primární produkce, krmiv a 
potravin s výrazně negativní emisní bilancí. 

COPA-COGECA v souvislosti s klimatickými opatřeními 
posiluje svou účast na projektech AnimalChange a 
Grassland a podílí se na diskusích COM ITRE a COM 
AGRI. 
Výhled pro CAP2020+ je více integrovaná klimatická 
politika v jednotlivých sektorech, omezení přímých 
podpor a zhodnocení přírodního kapitálu samotných 
ekosystémů. Proto se CC zaměřuje na společnou 
direktivu k ochraně půd a efektivnější využívání 
biomasy. Zemědělci by se měli připravit na inovativní 
poskytování ekosystémových služeb, jako je třeba 
filtrování vody. 
V souvislosti s přípravou smlouvy TTIP a užší 
spolupráce s USA jsou velkou inspirací americké 
podpory pro dobrou praxi fungující již více než 20 let, 
stejně jako efektivní modely zemědělského pojištění. 
Aktivní přístup americké administrativy v klimatických 
otázkách vedl k poklesu tamní produkce metanu za 
posledních 25 let o 17%. Klíčovou otázkou v celé 
problematice budou ale v příštích letech zejména ceny 
uhlíkových emisí, je to ovšem primárně politické téma. 
COPA-COGECA potvrzuje své stabilní zaměření pro 
motivační přístup k zemědělcům namísto trestů. 
Zásadní je proto zachování a prohloubení synergické 

strategie, kdy se jednotlivé sektory vzájemně pozitivně ovlivňují a kooperují (proto je důležité zemědělství 
neoddělovat třeba od odpadového nebo topného hospodaření). 
Peristera Kremmyda z odboru Zjednodušení CAP (I 1) z DG-AGRI nás informovala o průběhu a výhledu 
zjednodušovacího procesu. Rámcem tohoto procesu jsou: respektování politických rozhodnutí roku 2013, 
zefektivnění ekonomického managementu a zjednodušení pro zemědělce. Na cestě je 5 prvků 
zjednodušení (oznámení v prosinci 2015), zpřesnění přímých plateb (konec 2015) a před schválením jsou 
kapitoly veřejná intervence, soukromé skladování, exportní licence a producentské organizace. 
S výhledem v polovině příštího roku: zhodnocení greeningu, EFA, zhodnocení cross-compliance (je stále 
možné posílat návrhy), vinařské podpory, F&V, obchodní mechanismy, klasifikace kadaverů, MS 
notifikace. Zjednodušení se dlouhodobě týká rovněž základních akt, příslušný odbor vítá jakékoli podněty. 
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Poslední den byl ve znamení diskuse se zástupci kanceláře poslance Stanislava Polčáka, náhradníka 
zemědělského výboru (COMAGRI) především o tématech současné a následné vize pro společnou 
zemědělskou politiku: 
CAP2014:  

1. úpravy mladého začínajícího zemědělce na základě předchozího výzkumu žadatelů 
2. vytvoření zvláštní kapitoly dle EIP-AGRI Focus Group on New Entrants 
3. zohlednění převzetí již zaniklého hospodářství (jeho obnova) 
4. umožnit financování investic od 1. 1. 2014 (začátek programovacího období) 
5. posílení greeningu (zjednodušení zahrnování krajinných prvků do zemědělské půdy, včetně 

vodních ploch) 
6. zpřísnění podmínek pro aktivního zemědělce (diskuse nad mírou přímých plateb osobám 

pobírajícím starobní důchod, jedná se o 30% zemědělců pobírajících SAPS) 
7. výplata přímých plateb musí proběhnout v daných lhůtách bez umělého dělení 
8. posílení role operational groups, které členské státy otevírají nerady a s komplikacemi 
9. zásadní zjednodušení malovýroby, odbytu ze dvora a selských obchodů na základě společného 

nařízení EK 
CAP2020:  

1. sjednotit pravidla pro ochranu půdy - protierozní, biodiverzitní, krajinotvornou a užitkovou (proti 
spekulativním nákupům, proti zastavování při existenci ostatních ploch, proti monokulturám) 

2. stanovit maximální výměru lánu dle krajinného a půdního typu, posílit greening (více plodin ve 
více ročních obdobích), tvrdě sankcionovat proerozní postupy (orba přes vrstevnici, použití 
nevhodných plodin) 

3. sjednotit přístup k půdě pro mladé a začínající zemědělce (primární zájemci o státní a obecní půdu, 
popř. půdu vykupovanou státním fondem od subjektů, jež dlouhodobě neumožňují její využití - 
francouzský model 

4. užší spolupráce zemědělských a environmentálních agentur a příslušných programů 
5. oslabení nepodmíněných přímých plateb prvního pilíře a posílení víceprocentních kultivačních 

programů v rámci druhého pilíře – PRV 
Tomáš Ignác Fénix 

člen SMA ČR 

 
Tato sekce je určena k propagaci vás členů SMA ČR. Pokud chcete, aby reportáž byla i o Vás, chcete se 
pochlubit (farmou, penzionem, zpracovatelským podnikem, agroturistikou apod.), kontaktujte Lenku 
Táborskou, tel.: 724 506 934, taborska@smacr.cz. 
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JJssmmee  nnaa  VVaaššíí  ssttrraanněě  

 
 
Zahájení činnosti mladého zemědělce aneb jaký je současný stav přípravy Pravidel 
 
Jak Vás pravidelně informujeme, již několik měsíců jednáme s MZe o konečné podobě Pravidel pro dlouho 
očekávaný dotační titul ZČMZ. V týdnu před Vánoci proběhla poslední schůzka zástupců SMA a úředníků 
Ministerstva, kde jsme přednesli naše poslední požadavky a připomínky.  
Podle posledních zpráv Ministerstvo akceptovalo jen několik málo z nich. Jednou změnou je například to, 
že žadatel může do podnikatelského plánu zahrnout výdaje vynaložené na nákup mobilních strojů 
sloužících pro zemědělskou prvovýrobu – tedy například traktorů; výše těchto výdajů však může činit 
maximálně 45 % částky podpory.  
Další úpravou je povinná příloha dokládaná k Žádosti o platbu. Zde bylo v jednom bodě požadováno, aby 
žadatel, který získal body za preferenční kriteria za podnikání v EKO režimu dokládal platné osvědčení o 
původu biopotraviny/biokrmiva. Protože v takovém případě by Žadatel nemohl splnit vstupní podmínky 
mladého začínajícího díky přechodnému období, postačí jako doklad registrace k ekologickému podnikání. 
Jako výrazný posun vnímáme odsouhlasený návrh, aby Žadatel mohl do výdajů nad rámec zahrnout 
zpětně své náklady, které měl od zahájení své činnosti jako zemědělský podnikatel (tedy maximálně 24 
měsíců před podáním Žádosti). Všechny tyto výdaje musí samozřejmě být doloženy v účetnictví. Pokud by 
se však jednalo o nákup nemovitostí, může jejich výše dosahovat maximálně 45% spodní hranice každé 
stanovené kategorie výběru. Tyto výdaje jsou ohodnoceny body v preferenčních kritériích stejně, jako ty 
výdaje, ke kterým se žadatel zaváže, že je bude financovat z vlastních zdrojů až v průběhu realizace 
podnikatelského plánu. Tímto krokem podpoříme zemědělce, kteří již se svou činností začali a náklady na 
svoje podnikání vynaložili již před podáním Žádosti. Slibem dalších výdajů (kvůli získání preferenčních 
bodů) by se pak mohli zadlužit natolik, že by to pro ně mohlo být likvidační.  
Jsou zde ale další sporné body Pravidel, které se nám opakovaně nepodařilo prosadit. Návrh však 
v současné době již prošel vnitřním připomínkovým řízením, a tak jeho konečná podoba zůstane 
pravděpodobně v aktuálním znění. V příštím týdnu se budou vypořádávat připomínky a aktualizovat 
Pravidla pro poradu vedení. Na přelomu ledna a února budou Pravidla pravděpodobně definitivně 
schválena. 
Prozatímní verze Pravidel je již umístěna na našich webových stránkách, kde si ji můžete prohlédnout. 
Brzy po oficiálním zveřejnění konečné verze Pravidel chystáme sérii seminářů pro žadatele. Informace 
budou zveřejněny na našich webových stránkách. 
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TTéémmaa  ččííssllaa  
 
 
„New Entrants“ - noví evropští zemědělci 
 

Zemědělství zažívá v současnosti zásadní strukturní proměnu. V Česku, stejně jako ve většině evropských 
států, pracuje jen malý zlomek obyvatel v zemědělském sektoru. Děje se tak mj. díky proměně charakteru 
lidské práce v postindustriální společnosti a zásadnímu posunu životních priorit zejména u mladší 
generace. K tradičnímu způsobu předávání statku z rodičů na další generaci tak dochází ve stále menším 
množství případů. Na druhé straně se stále více lidí, nepocházejících bezprostředně ze zemědělského 
prostředí a často vzdělaných a pracujících v jiných oblastech, rozhoduje, že vybudují vlastní zemědělský 
podnik. Coby pojmenování pro tyto podnikatele se v soudobém mezinárodním diskursu ujalo 
pojmenování „New Entrants into Farming“ (zkráceně „New Entrants“), tedy „noví účastníci v 
zemědělství“. 
Aby prozkoumalo zevrubněji tento nový fenomén, zřídilo EIP-AGRI (Evropské inovační partnerství pro 
zemědělství) zvláštní „focus group“ (odbornou pracovní skupinu). Tato skupina uspořádala v roce 2015 
dva semináře, aby zhodnotila zvláštní výzvy tohoto vývoje. Členy focus group jsou odborníci z výzkumu, 
administrativy, poradenství a sami noví účastníci (8 z celkových 22 členů). Začátkem roku 2016 bude 
zveřejněn finální dokument s výsledky.  
Průměrný „new entrant“ vykazuje vysokou úroveň vzdělanosti, podnikatelské a inovátorské schopnosti, 
zaměření na trvale udržitelné zemědělství a jeho kontext v kulturní krajině a sociálním prostředí. Chybí 
mu ale často specifické know-how a nedostatky vykazují přístup k půdě, financování, trhům, mechanizaci 
a pracovním silám. Tento fenomén staví orgány zodpovědné jak za společnou zemědělskou politiku, tak 
za národně specifické zemědělské politiky před výzvu: jak nové účastníky dobře integrovat. V současnosti 
totiž pracují většinou mimo různé podpůrné systémy a zájmové skupiny v zemědělském sektoru. To je 
potřeba změnit, aby byl potenciál těchto velmi inovativních zemědělců pro celý sektor plně a účelně 
využit.  
Noví účastníci často nacházejí nové cesty na trh, k financování, půdě či organizaci práce, aby vyvážili své 
relativní tržní znevýhodnění. Příklady těchto inovací odborná pracovní skupina shromáždila a zveřejnila na 
adrese: http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/new-entrants-farming-lessons-foster-innovation-
and-entrepreneurship. Přesto je nutné se nadále cíleně zaměřovat na jednotlivé zemědělce této 
kategorie, vzájemně je propojovat a co nejlépe je ve stávajících strukturách zapojovat. Neboť našeho 
společného cíle – udržitelného a konkurenceschopného zemědělství – lze takto nejsnáze dosáhnout. 
FG New Entrants bude nadále pracovat jako expertní poradní sbor a je k dispozici zájemcům o informace 
a spolupráci. Jejím hlavní úkolem v současnosti je koordinovat jednotlivé aktivní nové účastníky za účelem 
založení jejich celoevropského zastoupení. Za tímto účelem žádáme zájemce, aby se obraceli na zástupce 
svých či sousedních členských států v rámci odborné pracovní skupiny.  
 
 
          Robert T. Zahrl 

účastník FG New Entrants,  
                 sadař a člen SMA ČR 
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O čem se mluví v Evropě 
 
 Globální klimatická dohoda – bod obratu pro zemědělce a potravináře 

V sobotu 12. prosince 2015 se zástupci 196 zemí sešli v Paříži na mezinárodní klimatické konferenci o boji 
proti změně klimatu. Na této ojedinělé významné dohodě se světoví lídři dohodli na snížení emisí oxidu 
uhličitého z fosilních paliv, aby omezili globální nárůst průměrné teploty pod 2 °C ve srovnání s obdobím 
před průmyslovou revolucí. Na rozdíl od předchozích smluv, jako je například Kjótský protokol (1997), 
zahrnuje pařížská smlouva všechny národy, ale umožňuje pro ně diferencovaný přístup. Bude zaveden 
nový systém hodnocení a monitorování, očekávají se dopady na všechny sektory, které produkují 
skleníkové plyny, včetně zemědělství, dopravy a průmyslu. Na jaře 2016 začnou jednotlivé vlády států EU 
projednávat vlastní politiku v oblasti klimatu a způsoby, jakými společně dosáhnout snížení emisí o 40 % 
do roku 2030. 
 AGRIFISH (Rada pro zemědělství a rybolov) – mladí zemědělci a manifest CEJA 

Dne 14. prosince se na poslední radě AGRIFISH za lucemburského předsednictví v radě EU jednalo o 
postavení mladých zemědělců v Evropě. Předsednictvo informovalo ministry o výsledcích semináře 
pořádaného ve spolupráci s CEJA „Posilování postavení mladých zemědělců – pilíř Evropy do roku 2050“, 
který se konal začátkem července v Lucembursku. Jedním z nejdůležitějších požadavků bylo usnadnění 
přístupu k půdě pro mladé zemědělce s cílem přispět k obnově venkova. Zejména zástupci Belgie, Itálie a 
Polska uvádějí, že Evropská unie potřebuje, aby se zemědělství stalo přitažlivějším odvětvím pro mladé 
lidi. Delegace Spojeného království navíc vznesla otázku příliš vysokých nákladů na nákup zemědělské 
půdy a navrhla, aby EU zvážila alternativní obchodní modely na podporu mladých zemědělců při přístupu 
k půdě. Italská delegace zmínila problémy vznikajících opuštěných farem, rumunská delegace pak otázku 
stárnutí zemědělské populace. Zástupci Řecka hovořili o významu mladých zemědělců v dobách vysoké 
míry nezaměstnanosti. 
 Biohospodaření je důležité 

Na zasedání rady AGRIFISH se v diskuzi u kulatého stolu většina členských států shodla, že hlavní úlohou 
zemědělství musí zůstat produkce potravin pro rostoucí světovou populaci. Vznikl dokument nazvaný 
„Udržitelné zemědělství, lesnictví a rybolov v biohospodářství – výzva pro Evropu. Výsledky této studie 
budou základem pro dlouhodobou strategii EU. Biohospodářství je přeměnou biomasy a odpadů na 
hodnotné produkty, které nabízí způsob, jak řešit problémy potravin a energetické bezpečnosti, změny 
klimatu, ochrany životního prostředí a průmyslové obnovy. Pro mnoho členských států je prioritní výroba 
potravin, jiní volali po větším výzkumu problematiky. Všichni se však shodli na tom, že úspěšný systém by 
mohl poskytovat další růst a pracovní místa.  
 Reforma Choroby zvířat schválena radou 

V pondělí 14. 12. 2015 schválily členské státy v radě AGRIFISH dohodu s poslanci Evropského parlamentu 
o zjednodušení stávajících veterinárních pravidel , zlepšení prevence a reakci na vypuknutí nákaz. Nové 
nařízení sjednotí jednotlivé stávající akty do jednoduchého a jasného rámce, který se snaží eliminovat 
zbytečné administrativní postupy. Nový rámec bude rovněž zahrnovat lepší včasné rozpoznávání nemocí a 
větší flexibilitu a přizpůsobení pravidel místním podmínkám. „Stanovuje seznam specifických chorob, 
které jsou předmětem preventivních a kontrolních opatření v celé Unii a navrhuje konkrétní opatření, jak 
se s nimi vypořádat“ uvedl Roxane Feller, generální tajemník IFAH (Mezinárodní federace pro zdraví zvířat 
v Evropě). 
 Novinky – FEED CODE Project 

Feed-CODE je výzkumný projekt spolufinancovaný evropskou komisí, podporován 5 evropskými 
asociacemi středních podniků působících v zemědělství, výrobě sýrů a masa včetně: CEJA, Consorzio del 
Fromaggio Parmigiano Reggiano (CPR), Asociace producentů masa v Bulharsku (AMPB), Asociata Romana 
Carnii (RMA) a Agricoltura E. Vita Associzione (AEV). 
Projekt si klade za cíl vyvinout spolehlivé a jednoduché technické řešení pro přesné měření složení 
krmných směsí pro potraviny živočišného původu, aby byla zajištěna kvalita výsledného produktu (maso, 
mléko, sýr…) a certifikovat složení krmných směsí.  
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Základem projektu je technologie Tubulin-Based Polymorhism (TBP), který na rozdíl jiných metod na bázi 
PCR (polymerázové řetězové reakce) nevyžaduje detailní znalost sekvencí DNA, ale identifikace je 
zajištěna jednoduchým DNA čárovým kódem. To znamená, že přítomnost každé z jednotlivých složek se 
dá prokázat i ve velmi malém množství (hraniční je 1 %). 
Očekávané výsledky výstupních kódů jsou: 

1. Konkrétní sondy pro vyšetření přítomnosti či nepřítomnosti konkrétních souborů rostlinných 
druhů uvedené v Evropském katalogu pro krmné suroviny 

2. V krmivech CODE platforma pro spolehlivou detekci a kvantifikaci konkrétního souboru rostlinných 
druhů v krmných směsích.  

3. Nový standardní postup pro značení krmiv.  
Projekt zahrnuje webový průzkum, který hodnotí použitelnost.  
 Mléko do škol a ovoce do škol 

V neformální dohodě v posledních prosincových dnech byly posíleny režimy EU pro distribuci ovoce, 
zeleniny a mléčných výrobků ve školách. Parlament zvýšil alokaci o dalších 20 mil EUR ročně na mléčné 
opatření, což znamená roční finanční prostředky až 100 mil EUR a dalších 150 mil EUR na ovoce a 
zeleninu. Systém mléko do škol byl zaveden v roce 1977 a program Ovoce do škol zřízen v roce 2009. 

 
 
 
Lednové setkání pracovní skupiny CEJA se 
uskuteční 25. a 26. ledna. Na základě 
příspěvků a diskuzí minulých setkání o 
zemědělských prioritách bude přijat 
pracovní program CEJA pro rok 2016. 
Tématem jednání budou také alternativní 
formy podpory zemědělců, zejména 
mladých. Inspiraci dodají zkušenosti z USA, 
Kanady a Austrálie. 
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KKaalleennddáářř  aakkccíí    
 
 

Dny otevřených dveří Agronomické fakulty MENDELU  8. a 22. ledna, 5.února 2016 
- dovolujeme si Vás pozvat na Dny otevřených dveří Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, 
které se konají ve třech termínech vždy od 10:00 v učebně Q 01, více zde 
 
 

Náš chovatel 2016             15 – 17. ledna 2016 
- ve dnech 15. až 17. ledna 2016 se na Výstavišti v Lysé nad Labem uskuteční 11. středočeská výstava 
drobného zvířectva  
- představí se Vám více než 1 300 králíků, 600 kusů vodní a hrabavé drůbeže a 2 100 holubů 
- na programu budou celostátní speciálky klubů, trh zvířat, potřeb a pomůcek pro chovatele, ale také 
poradenské služby a odborné přednášky 
 
 

Kurz pro dopravce přepravující zvířata        25. ledna 2016 
- agentura ZOOREKVALIFIKACE v zastoupení Ing. Lenkou Šíšovou pořádá kurz pro dopravce přepravující 
zvířata, který je jednodenní a zakončený testem 
- 8 výukových hodin teoretické výuky a 4 výukové hodiny praktického cvičení proběhne na adrese PRAHA 
10 – UHŘÍNĚVES (Bližší informace naleznete zde) 
- cena kurzu: 2500,- Kč a je konečná (pro uchazeče registrované na úřadu práce možnost projednání 
úhrady kurzovného uchazečem s příslušným úřadem práce.) 
 
 

Zelinářské dny 2016           25. a 26. ledna 2016 
- Zelinářské dny 2016 se budou konat ve dnech 25.1. – 26.1. 2016 v hotelu Skalský dvůr v Lísku u Bystřice 
nad Pernštejnem 
- probíranými tématy budou například: zhodnocení uplynulé sezóny, dotační a legislativní problematika, 
propagace české zeleniny atd. 
- program k nahlédnutí zde  
 
 

Prezidium             29. ledna 2016 
- jednání Prezidia SMA ČR, které proběhne v salonku Penzionu u Vařejků v Meziboří na Vysočině od 18 h 
- před samotným jednáním je domluvena exkurze na Ekofarmu Zelené údolí v Heřmanově od 15:00, která 
byla založena v roce 2001 a specializuje se na chov masného plemene ovce Suffolk, farmový chov daňka 
skvrnitého a jelena lesního, na chov drůbeže a na chov ryb v pěti rybnících 
- prosíme o nahlášení účasti Šárce Hoškové na tel. 724 506 933 nebo emailem hoskova@smacr.cz 
 
 

XX. Sněm Společnosti mladých agrárníků České republiky         březen 2016 
- zveme všechny členy a příznivce na XX. Sněm SMA ČR, který bude zároveň volební 
- termín a místo bude ještě upřesněno 
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IInnzzeerrccee 

 

Farma Vlkaneč 
 
Stanislav Svatoň a Diana Benšová se na svém ekostatku zabývají prodejem ovoce, zeleniny a bylinek, dále 
je i zpracovávají do podoby různých džemů, povidel, pyré, chutney, omáček, kečupů, bylinkových sirupů, 
moštů i alkoholických nápojů.  
 
Kontakt: Stanislav Svatoň 
Tel.: 602 139 849 
e-mail: diana@ekostatek.cz 
www.ekostatek.cz 
 
 

Ekofarma Amalthea 
 
Rodinná farma na cca 25 hektarech zemědělské půdy - za rozhodující podmínku prosperity považujeme 
faremní zpracování a přímý prodej našich produktů s vysokou přidanou hodnotou, ať se jedná u kvalitní 
plemenná zvířata nebo o výrobky z kozího či kravského mléka. 
 
Kontakt: Blanka Hrbková 
tel.:+ 420 777 262 694 
www.biomleko.com 
 
 

Hempoint – konopné potraviny a výrobky 
 
Hempoint je výrobce konopných čajů a kořenících solí vyráběných ze zelených částí ručně sklizeného 
konopí odrůdy Carmagnola pěstovaného na Biofarmě Sasov. Konopný květ vypěstovaný na Biofarmě 
Sasov ručně sbíráme a z čerstvého konopí vyrábíme esenciální oleje. Nasbírané květy konopí sušíme 
šetrně, teplotami do 40 stupňů. K sušení využíváme odpadní teplo z bioplynové stanice na Biofarmě 
Sasov. Z usušených květů oddělujeme na třídící lince v a.s. Severofrucht semena a stonky a k výrobě 
používáme výhradně květů a listů konopí. 
 
Kontakt: Hanka Gabrielová 
Tel.: +420 777 027 806 
e-mail: hanka@hempoint.cz 
www.hempoint.cz  
 
Tato propagace vašich akcí, produktů a služeb je zdarma. Zároveň se snažíme mít aktuální přehled o 
našich členech a o jejich zaměření. Do budoucna uvažujeme o vytvoření propagačních balíčků členů SMA 
ČR (sýry, uzeniny atd.), proto bychom vás poprosili o vyplnění dotazníku člena SMA ČR. Se svými příspěvky 
a nápady kontaktujte Lenku Táborskou, tel.: 724 506 934, taborska@smacr.cz. 

 
Jména autorů článků k dispozici u redakční rady Časopisu SMA ČR – kontaktní email: balabanova@smacr.cz 
Autoři fotografií: Marie Balabánová, Šárka Hošková, Lenka Táborská 

 
Text neprošel jazykovou korekturou 
31.12.2015
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Dotazník člena SMA ČR 
 

1. Jméno a příjmení:……………………………………………………….. 

2. Adresa:……………………………………………………………………….. 

3. Zaměření farmy:……………………………………………………………………………… 

4. Výměra obhospodařované půdy:……………………………..ha 

 - z toho orná.…….  louky……. pastviny…….. 

5. RV – produkce (obilí, řepka, brambory apod.): 

6. ŽV – produkce (maso, mléko, vejce apod.): 

5. Zpracování na farmě: ANO/NE 

6. ANO – jaký produkt, počet………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Odbyt: regionálně, celostátně…………………………………….. 

8. Možnost společného odbytu: ANO/NE 

9. Zkušenosti s farmářskými trhy: ANO/NE 

10. Zkušenosti s dodávkami do obchodů: ANO/NE  

11. Značka kvality (bio, regionální potravina, Klasa apod.): ANO/NE 

12. Značka kvality ANO – jaká: ………………………………………………………………………………..  

11. Služby: ANO/NE 

12. ANO – jaké:……………………………………………………………………………………………………….. 

13. Nezemědělské činnosti (např. agroturistika, ubytování 

apod.):………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

14. Vzkaz kanceláři SMA ČR (chybí Vám informace? Chybí Vám vzdělávání? Hledáte možnost účast 

v projektech? apod.) – jakýmkoli Vaším podnětem se budeme zabývat 
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P Ř I H L Á Š K A   D O   S M A  ČR 

Jméno a příjmení: 

Plná adresa včetně PSČ: 

Kraj:        RČ: 

tel./fax:   mobil:    e-mail: 

 

□   zemědělský podnikatel □    zaměstnanec právnické osoby podnikající v zemědělství 

□    Řídící pracovník  □     Technik   □    Student 

□    Ostatní ………….  Výměra v ha: ………….  Zaměření: ………………….. 

 

Dne:     Podpis (razítko): 

 

 

MOŽNOST AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE V RÁMCI SMA ČR 

Odborné působení v oblasti (zaškrtněte): 

□    ekonomické a daňové poradenství   □    dotační poradenství     □    informatika     □    bankovnictví     

□    vzdělávací programy, školení    □    obchodní záležitosti   □     zahraniční vztahy    □    agrotechnika    

□    chov prasat a drůbeže     □    chov skotu, ovcí a koz  □    technické plodiny     □    legislativa, právo     

□    mléko a mléčné výrobky      □    obiloviny a olejniny    □    ovoce a zelenina    □   agroturistika 

□    strukturální a regionální politika, rozvoj venkova    □    ekologické zemědělství    □    cukr a líh      

□    lesní a vodní hospodářství     □    veterinární oblast     □    fytosanitární oblast    □    víno a chmel    

□    služby        □    jiné komodity – specifikujte: 

 □ administrativní, účetní pomoc  □ ostatní - specifikujte:      

 

 

Přihlášku odešlete na adresu: SMA ČR, Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana 

K získání plnohodnotného členství je třeba zaplatit registrační poplatek ve výši 200,- Kč. Uhraďte, prosím, 

na náš účet u KB číslo 107-1686550297/0100, jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo. 


