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Konferenci moderovala lng. Šárka Hošková, Ph.D.
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Mladíagňrníci

Společnost mladý<h agrárníků České republiky (SMA ČR,

z.s.) uspořádala ve dnech 11. a 12. listopadu 2016 druhý roč-
ník mezinárodní konference Výměna know-how a zkušeností
mezi mladými lidmi na venkově. Setkání, jehož podtitul opět
zněl ,,5dílejme zkušenosti, ne kraviny", bylo určené nejen pro
zemědělce, aIe i pro zástupce a členy MAS a nevládní<h orga-
niza<í z venkova, představitele státní správy i samosprávy.
V rámci konferen<e, pořádané pod záštitou ministra zeměděl-
ství Mariana Jurečky, se uskutečnily také zajímavé exkurze
na farmy s chovem pstruhů a pštrosů.

Pastva jako levná +^* i _*x__. c

alternativa tam i změny szp a nutnost při-
způsobit se jim.

příjmu žádostí bylo podpo-
řeno 1 364 rnladých zemědělců,
Z tohoto množství tvoííly 94o/o

fyzické osoby, přičemž pře-
važljícím typem odvětví byla
smíšená rostlinná a živočišná
výroba. Celková alokace činila
55 683 000 eur. Momentálně
je připravováno 4. kolo pří-
jmu žádostí, které bude možné
podávat v termínu 4. 4.2.017 -
24. 4. 2017. Předpokládaná a1o-

kace činí 287,8 mi1. Kč.

Jak k penězům...

Velmi poutavá byla přednáška
na téma ,,Jak se jako mladý
zemědělec dostat k penězům"
v podání Marka Čunáta, který
je sám nejen ekologickým země-

dělcem, ale i ředitelem poraden-
ske spolecnosti MC Services.
Na základě vlastní zkušenosti
pan Čunát podotknul, že na roz-
díl od předchozích let banky
dnes chtějí půjčovat zeměděl-
cům - a to i těm drobným, Kom-
plikací však může být skuteč-
nost, že naprostá většina bank
stále hledí na daňová pŤiznání.

|e tedy vhodné, ab1. žadatel r,yu-
žil možnosti daňové evidence
(banky dokáží optimalizovat).
Problémy vyvstávají zejrnéna
subjektům bez historie, jelíkož
banky stále požadují poměrně
velký podíI vlastních zdrojťl.
Pokud chce začínající podni-
kate1 sklidit úspěch, měl by si
v prvé řadě připravit podrobný

Marek Čunát poradil, jakzískat
peníze pro zemědělské podnikání.

podnikatelshy' plán na 3 - 5 let
dopředu. Dále je vhodné reduko-
vat stávající závazky, dotace l,yr-
žít na rozvoj a investice, zatímco
náklady by měl podnikatel b|t
schopen pokrýt z vlastní pro-
dukce - jelikož farma, která dlou-
hodobě kryje své náklady dota-

cemi, je nezdravým podnikem
a tento stav není trvale udrži-
telný. Ideální je, najít si nezávis-
lého odborníka, který pomůže.

Mikrofonu se ujal také další
zahraničníhost, Ing. Mag. David
Sú3 z Rakouska. |ak informoval,
tak aktuální situace v jeho zemi
je taková, že zejména ve l"y'chod-

ních regionech farem ubývá.
Průměrná velikost rakouských
farem je v porovnání s českými
mnohem menší. zatímco naší
zemědělci s rozlohou v pře-
počtu téměř 90 hektarů na jednu
farmu suverénně vedou evrop-
ský žebříček, tak Rakušané ,,si
vystačí" s necelými 20 hektary
na jedno hospodářství. I to je

V reprezentativních prostorách
Zámkll Křtiny nejprve pronesl
úvodní slova prezident SMA ČR,
z. s. Petr Mahr a krátce vystou-
pili také hosté, kterými byli
Mgr. Barbora Sadílková z MZe,
zástupce ředitele podniku ŠLP
Masarykův les Ing. Pavel Mauer
a marketingový manažer Zetor
Tractors a.s. Ing. Martin }ur-
kovič, jelikož tradiční český
výrobce traktorů patřil k hlav-
ním sponzorům konference.
po krátkém úvodu odstartoval
první blok přednášek, kde jako
první vystoupil Martin Můl-
|er, 1elž je úspěšným žadate-
lem o podporu pro mladé země,
dělce v roce 2012. V současnosti
obhospodařuje 33 ha zemědělské

půdy a chová zhruba dvacítku
kusů masného skotu. pan Múller
připomněI především rizikové
aspekt1 s nimiž se musejí začí-
najíci zemédělci potýkat, patří

Zajímavým příspěvkem byla
prezentace Thomase Duffyho
z lrska, který přiblížil farmaření
ve své domovine. v télo zemi
má velkou tradici pastva a ačko-
liv při porovnání s intenzivním
výkrmem je dosahováno nižší
užitkovosti, přesto má tento sys-

tém několik výhod. Tou první
je, samozřejmě, cena. Ovšem
k přednostem patří i jedno-
dušší pěstor,ání, kdy - v porov-
nání s produkcí jadrných krmir.

- vystačíte s menší mechani-
zací, nejsou kladen1, tak r,rysoké

nároky na kvalitu půdy a záro-

veň je tento postup vůči půdě
šetrnější. Pastevní chov je také
méně náročný na práci, jeli-
kož hlavní díl činnosti odvedou
samy krárlr

Ing. |osef Tabery pohovo-
řil o PRV. Pokud jde o rryhod-

nocení opatření v období 2007

- 2013, tak během šesti kol
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r,šak stáIe nad průměrem EU
)7, který se momentálně pohy-
buje na úrovni 12,6 ha, V rámci
Evropy je ale Rakousko na tře-

tím místě, co se týče ,,zeměděI-
ské omladiny" jelikož I0,7 o/o far-
mářů je mladších 41 let.

PGRLF opět pomůže
s uhrazením nákladů

poiištění
Velmi přínosná byla prezentace

předsedy představensťva PGRLF
Ing. Zdeňka Nekuly. Dle jeho slov
mohou zemědělci a lesní hospo-

dáři počítat s tím, že jim PGRLF
opět uhradí část letošních nák]adů
na pojištění proti nepředvída-
telným škodám, }ak pan inženyr
upřesnil, podpora v rámci jed-
notlivých programů se pohy-
buje od 30 do 50% uhrazeného

pojistného. Programy na podporu
pojištění považuje Ing, Nekula
za jedny z nejdůležitějších
v nabídce PGRLF - jejich cílem je

uiehčovat pojistnou ochranu širo-

Společnost Zetor Třactors a.s. patřila k hlavním sponzorům akce a Zetor
Forterra 140 HD,Jítal" všechny příchozí účastníky.

wq
tění na letošní rok dosahuje výše
447 milionů korun.

v rámci konference zaznělo
mnoho dalších zajímavých pří-
spěvků, většinou v podání samot-
ných mladých zemědělců a to
nejen z řad našinců, ale také hostů

ze Slovenska, Maďarska či Lotyš-

ska. Na druhý den konference
pokračovala prohlídkou San-
tiniho chrrárnu a kostnice ve křti-
nách a také zajímalýrrri exkur-
zemi na pštrosí farmu v Holešíně
a pstruží farmu Skalní mlýn,
Návštěry netradičních chovů byly
velmi inspirující, ostatně - stejně

jako celá konference. |e potěšu-
jící vidět, že čeští zemědélci nery-
mírqi a že na venkově je spousta

mladých lidí, kteří mají zájem
pokračovat v krásné a záshůné
práci sl".ich předků, chtějí disku,
tovat o možnostech současného
zeměděIského podnikání a zileži
jim na budoucnosti našeho ven-

kova a krajiny.
PEz

kému okruhu zemědělců a záro-
veň tak dosahovat r,yššího zajiš-
terri podnikateIskrch akLivil proli
nepředvídatelnÝm škodám. Pod
pora pojištění, jenž je součástí
koncepce ministerstva zeměděl-

ství a PGRLF, má za úkol povzbu-

dit zvláště tuzemskou produkci
tzv. citliých komodit a chov hos-
podářských zvířat. Odhad ce]ko-

vého objemu finanční podpory
pro všechny programy pojiš-
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