
Příčiny stagnace lokální produkce: přednáškový cyklus pro Českou zemědělskou univerzitu
autoři: Šárka Dittrichová, Klub bio zpracovatelů, Rezonance - projekt na podporu domácí

produkce AČKCprodukce, AČKC 
Garant projektu: sdružení Spodek, ČZU

Vedoucí projektu: Petr Jiskra, mluvčí: Tomáš Psota , produkce: Kateřina Součková a Barbora
Chmelová

Termín: Únor až květen 2009Termín: Únor až květen 2009
Místo: Kruhová hala ČZU, Suchdol, 



Okruh č. 3: Produkt
1 Příklad novelizace Prodeje z farmy1. Příklad novelizace Prodeje z farmy

2. Příklad moštárny a sadů v Bílých karpatech.



Produktem zemědělství je krajina, zvíře,Produktem zemědělství je krajina, zvíře, 
urbanistika, surovina, potravina, člověk a jeho 

tradicetradice



Ok h 3 P d kt P d j d liOkruh 3 - Produkt: Prodej ze dvora - novelizace 
vyhlášky

II.

Návrh

Vyhláška
d 2008ze dne  …………… 2008

o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků 
pro některé potravinářské podniky

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákonaněkterých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona
č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení §
21 odst. 14,§ 22 odst. 2 a§ 24 odst. 2 zákona:



N li hlášk d j d úlNovelizace vyhlášky prodeje ze dvora - úlevy 
pro malé podniky

• jatkám, v nichž je poráženo nejvýše 20 VDJ týdně a nejvýše 1 000 VDJ ročně,
že nemusí mít samostatný prostor s vhodným zařízením pro čištění, mytí a
dezinfekci dopravních prostředků

• nemusí mít zvláštní prostory na bourání masa
• jatkám, v nichž je poráženo nejvýše 20 velkých dobytčích jednotek (VDJ) týdně

a nejvýše 1 000 VDJ ročně, že nemusí mít vhodné a hygienické stáje, ani
předporážkové ustájení uvedené v oddílu I, kapitole II, odstavci 1 písm. a), pokud jsou
zvířata po přemístění na jatky převedena přímo do prostoru porážky;

• nemocná zvířata nebo zvířata podezřelá z nákazy, že nemusí zařízení použité pro
porážku takových zvířat vyčistit umýt a dezinfikovat pod úředním dohledemporážku takových zvířat vyčistit, umýt a dezinfikovat pod úředním dohledem

• nemusí mít uzamykatelné zařízení pro chladírenské skladování pozastaveného masa

• drůbežím jatkám, v nichž je poráženo nejvýše 1 000 kusů krůt, hus nebo kachen týdně
a nejvýše 50 000 kusů krůt, hus nebo kachen ročně, a drůbežím dtto



Komentář Klubu EFZ k novelizaci
• Vymezení místního prodeje je špatně Nezávisle na lokalitě by měl být vymezen objeme malého• Vymezení místního prodeje je špatně. Nezávisle na lokalitě by měl být vymezen objeme malého

zpracování. Síť zdravých výživ je regionální ale pro tuto novelizaci národní. Vy I Abrlovi jezdíte s
malým objemem produktů po celé republice. Takto vás ale novelizace zastaví - tedy zastaví vás v
další etapě vývoje, kdy z doma poraženého masa budete zpracovávat klobásu. Třeba pan Kýr mi
pošle ze Severní moravy deset králíků a už překřočil podmínky této novelizace. Vlastně už takto

ůž t dá t i ý d P hnemůžete prodávat ani sýr do Prahy.

• Ve výpočtech objemů porážky v paragrafu 4 chybí králící a kuřata, kteří se náhle objeví v
odstavcici o podmínkách skladovacích teplot…

• V paragrafu 9 vypadlo do maloobchodních nebo stravovacích zařízeních - vypadly restaurace,
školy, domovy důchodců, hotely etc.

• Paragraf 10 o objemu dodávaného mléka 30% z celkové produkce bych vyhodila Trh se takhle• Paragraf 10 - o objemu dodávaného mléka 30% z celkové produkce bych vyhodila. Trh se takhle
nechová. Jednou prodáte z farmy 50 procent a další měsc když je zima a nikdo k vám nevyjede
tak 10 procent. Jiná věc je, jestli je to uvedeno pro podniky, které vyrábějí více než stanovených
1000 l kravského, 200 kozího atd tak jo, ale mělo by to tam být řečeno - třeba ostatní podniky,
jejichž množství dodaného produktu... ale chytrý z toho nikdo nebude - to třeba velkokravín takto
b d ít 30% 5000 lit ů týd ěbude mít 30% 5000 litrů týdně...

• Paragraf 16 vyhodit - snad nám jde o prosperitu farem, které budou růst a nedáme krajským
úředníům do rukou možnost ji snižovvat ...
Par: 16 Je li přizpůsobení požadavků podle této vyhlášky vázáno na nižší objem (kapacitu)Par: 16 Je-li přizpůsobení požadavků podle této vyhlášky vázáno na nižší objem (kapacitu)
výroby potravinářského podniku, může krajská veterinární správa při úvaze o případném
přizpůsobení požadavků tento objem ještě snžit, odůvodňuje-li to hygienické a technické podmyky
v tomto podniku



Komentář k novelizaci: farmy na Šumpersku



Komentář k novelizaci Prodeje ze dvora

Pan Miroslav Strachota ze Štítů u
Šumperka(strachota.miroslav@seznam.c
z) obhospodařuje cca 50 ha, většinou) p j ,
travní porosty. Více než 40 ha má
pronajatých - většinu od obce, něco od
malých vlastníků a PF. Nájmy rostou s
dotacemi, letos platí již 1500 kč za hektar.
Ch á k t k álík h k hChová skot, ovce, králíky, husy, kachny,
krocany, ovce, vepře. Pěstuje zeleninu,
brambory.
Hospodaří bez půjček a bez investičních
dotací farmu buduje z dotací na plochudotací, farmu buduje z dotací na plochu.
Prodává ze dvora - porážka je 10 km
daleko, “bourat” už nesmí a zpracovávat
také ne, přesto že by rád vyčlenil jednu
budovu na “černou kuchyni”. Novelizacebudovu na černou kuchyni . Novelizace
zatím ošetřuje domácí porážku, ale
neřeší, co se surovinou dělat dál,
přestože její zpracování je jedinou
přidanou hodnotou práce rodinného
f ářfarmáře.



Prodej ze dvora

Jediným zemědělským sousedem je bývalé družstvo, dnes a.s.,, které se  dosud nevyrovnalo se 
svými věřiteli, tedy ani s jeho rodinou. Vydalo akcie v hodnotě 10 tisíc jednu a dnes je odprodávají za
150 korun - ale jen manažerům družstva. Pan Strachota nemá důvěru v zemědělskou politiku, její
systém a lidi, kteří ji provádějí a raději postupuje sám bez investiční pomoci státu. Dotace na plochu
používá na rekonstrukci,  stavbu budov a nutné vybavení. Chce zpracovávat maso doma. Klientů má
dost, čeká na povolení.



Prodej ze dvora: Malé zemědělské podniky aProdej ze dvora: Malé zemědělské podniky a 
novelizace vyhlášky

P l Ký H lti Š k (P lKPavel Kýr z Heroltic u Šumperka (PavelKyr
@seznam.cz) je naším druhým největším
producentem bio vajec (vedle Abatisu u Prahy).

Investuje z PRV prodává do řetězců IInvestuje z PRV, prodává do řetězců I
specialistům či pekárnám. Na problém narazil při
dotaci na slepice - jako ekolog má sice nárok na
20 bodů, tedy se k dotaci snáze dostane, ale
počet slepic je u něj až desetkrát nižší než u
konvenční farmy tedy dotace je v přepočtu nakonvenční farmy, tedy dotace je v přepočtu na
výnos pro “ekology” několikanásobně nižší.

Jako hlavní problém vidí koexistenci nových a
starých - bývalé družstvo nemůže jeho farměstarých bývalé družstvo nemůže jeho farmě
odpustit to, že ukazuje ukolí, že lze hospodařit s
jiným přístupem než socialistickým a posílá na
něj jedno udání za druhým. Protože je farma
zadlužená a pan Kýr má mladou rodinu a
postavil domek a musí splácet představuje propostavil domek a musí splácet, představuje pro
ně takovéto soužití nepřetržité riziko a velkou
zátěž.
Pan Kýr má ve své moderní farmě vozový park a
objíždí národní klienty. Panu Strachotovi, který
bydlí 2 km od něj, již jeho produkty vozit nemůže
ani podle novelizované vyhlášky.



Okruh 3 Produkt: příklad 2:Tradice Bílých 
K tKarpat:

Zemědělský produkt jako krajina, člověk a 
t i řid h d t k MZpotravina s přidanou hodnotou v rukou MZe.



Novelizace / sady
• MZe (opět) změnilo podmínky

výplaty dotací. A to uprostřed trvání
pětileté smlouvy a se zpětnou
platností. Tentokrát byli postiženip y p
sadaři. Důvod stažení dotací?
Podle MZe došlo k jejich
zneužívání. Sadaři se však brání:
na vágnost podmínek dotace ag p
možnost jejího zneužití
upozorňovali ještě dříve, než
dotační titul MZe vydalo.

• (CHKO, MŽP neziskové organizace
mimo jiné upozorňovali, že
v EAFRDu bylo nejasně
d fi á MZ ž jdefinováno, co MZe považuje za
sad. Dotace do travních porostů
jsou definovány formou additional
cost a income lost, vypadla péče o
krajinu, druhovou různost, tradici…)



Ek l i ké d Bílý h K t h dEkologické sady v Bílých Karpatech - od 
28.2.2009 bez dotací

Této mezery v pravidlech skutečně využilo
několik spekulantů a přihlásili k dotacím na
sady pozemky, na které narychlo vysázeli
několik desítek stromů. MZe tentokrát
zareagovalo velmi razantně: dotace na sady
které mají 55-60 životaschopných jedinců na
hektar - což je Tradice Bílých Karpat, kde
byla zřízena moštárna, zastavilo. A to se
zpětnou platností. I pro sadaře, kteří údržbě
krajiny a péči životaschopné ovocné stromy
věnovali v posledních letech tisíce hodin
svého času a práce.
Zemědělci se brání: tato změna podmínek
uvnitř trvání smlouvy proběhla ze strany
MZe bez konzultace se sadaři, nevládními
organizacemi, CHKO, MŽP(tzn. bez
řádného připomínkového řízení) a
především bez souhlasu Evropské komise.
MZe jim odpovědělo, že postupovaloj p p p
v souladu s platnými předpisy



Odpověd MZe
Dne 15. 2. 2009 nabyla účinnosti novela
výše uvedeného nařízení vlády, která
vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 45/2009 Sb.
Cílem uvedené novely bylo, mimo jiné,
reagovat na situaci vzniklou v roce 2007 a
zejména v roce 2008, kdy došlo ke
spekulativnímu zakládání ekologickýchp g ý
sadů z důvodu získání dotace.
MZe se rozhodně nedomnívá, že by se
jednalo o likvidační krok pro ekologické
sady Z registru sadů ÚKZUZ kterýsady. Z registru sadů ÚKZUZ, který
eviduje cca 500 ha ekologických sadů
(jabloně a hrušně) vyplývá, že v kategorii
pod 400 ks/ha se z této výměry nachází
pouze 94 hapouze 94 ha
Doplnění podmínky a omezení přístupu
k dotaci na zemědělskou kulturu sad navíc
není nutné oznamovat Evropské Komisi

dl čl 9 ří í ESpostupem podle čl. 9 nařízení ES
č. 1974/2006.



Duben 2009 - Sady v Bílých Karpatech

• Sadaři se s touto odpovědí nespokojili a  prostřednictvím senátora 
Štětiny odeslali na Ministerstvo pro legislativu interpelaci. Jeho odbor 
k tibilit d l hláš í ž MZ k t č ě b šl K i ikompatibility vydal prohlášení, že MZe skutečně obešlo Komisi.

• Sadaři rovněž  upozorňují na to, že k daleko masivnějšímu zneužívání
d t í d há í l š té ěř 400 ti í h kt ů t í h tůdotací dochází na ploše téměř 400 tisíc hektarů travních porostů, na 
které Mze ročně vyplatí ročně stovky milionů korun. Navýšení dotace z 
důvodu vysoké ceny bio obilí bylo spekulací nátlakových skupin bez 

reálného základu. Na tyto podnět však MZe nereaguje. Naopak:  čím 
více přehlíží a kryje velké dotační podvody o to více kompenzuje tresty 
a nepřiměřeně tvrdými postihy poctivé zemědělce a občany s čistými 
ú l Ud ž j t k t d ělé bj ě ti ří dů š á íúmysly.  Udržuje tak trend umělé objasněnosti případů porušování
práva ale především škodí venkovu a jeho rozvoji.



s
P j k
• S E N Á T    P A R L A M E N T U   Č E S K É R E P U B L I K Y

• Valdštejnské náměstí 4, 118 01 Praha – Malá Strana

Program rozvoje venkova

V Praze, dne 12. března 2009
Vážený pane ministře, 

dovolte mi Vám adresovat tento dopis s otázkami ve smyslu § 12 zákona o
jednacím řádu Senátu (zákon č. 107/1999 Sb.). Obrátila se na mne skupina
zemědělců, kteří hospodaří v ovocných sadech v rámci ekologického
zemědělství s významným problémem změny nařízení vlády č. 79/2007 Sb., oý ý y y
podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, v platném znění.

Ekologické zemědělství spadá do rámce podporovaného Evropskou unií,
k němuž se naše země při vyjednání jak přístupové smlouvy tak především přik němuž se naše země při vyjednání jak přístupové smlouvy, tak především při
sjednávání pravidel pro čerpání prostředků EU zavázala. Konkrétně ekologické
zemědělství spadá k titulům, zahrnutých do podopatření podporujících „postupy
šetrné k životnímu prostředí“, v rámci Osy II Programu rozvoje venkova (viz
následující schéma):následující schéma):



S d T b lk Z ř í dSady: Tabulka: Zařazení podpory 
ekologického zemědělství v PRV

• Cíl OSA II – Zlepšování životního prostředí a krajiny
• Opatření II.Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy
• II.1.3. Agroenvironmentální opatření
• Podopatření II.1.3.1.1. Titul ekologické zemědělství

• Nařízení vlády ČR bylo změněno dvěma nařízeními vlády ČR, a to č. 114/2008
Sb. a č. 45/2009 Sb. Poslední novelou však byl do ust. § 7 cit. vládního
nařízení včleněn odstavec 9, podle kterého

• (9) Žadatel, který žádá o dotaci na kulturu sad, zajistí, aby průměrný počet
životaschopných jedinců ovocných stromů, popřípadě ovocných keřů na 1 ha
osázené plochy daným druhem dřeviny na půdním bloku, popřípadě jeho dílu,
na který je požadována dotace neklesl una který je požadována dotace, neklesl u

• a) jádrovin pod 200 kusů,
• b) peckovin a skořápkovin pod 150 kusů,
• c) bobulovin pod 800 kusů.) p
• Nařízení vlády ČR č. 45/2009 Sb. nabylo účinnosti dne 15.2.2009.
• Dostávám se k meritu věci. Novelou č. 45/2009 Sb. nařízení č. 79/2007 Sb. tak

došlo ke změně podmínek, které byly platné až do 14.2.2009 a podle nichž
zemědělci hospodařící zemědělské půdě kultuře ovocný sad získávalizemědělci, hospodařící zemědělské půdě kultuře ovocný sad, získávali

prostředky z Programu rozvoje venkova ČR.



St i k L i l ti íh db Úř d ládStanovisko Legislativního odboru Úřadu vlády, 
odd. kompatibility



Je stanovisko Úřadu vlády k postupuJe stanovisko Úřadu vlády k postupu 
MZe pro Bílé karpaty  výhra?p p y ý



Je stát dobrý hospodář? 
• Co bude následovat? Pan Miklas zažil újmu od státu již jednou - v roce 2006. Tehdy stát pochybil vj j j y p y

jediné formulaci: dotace se vyplácely ekologickému zemědělci, který chová zvířata v objemu
zatížení 0,2 až 1,5 VDJ na hektar zemědělské půdy.

• Ovšem v roce 2005 a jen v roce 2005 změnilo MZe a jeho platební agentrura tuto formulaci na
h kt t í h tů A t I ř t ž fi iál í h l tá í h ěděl ký h t t h khektar travních porostů. A to I přes to, že v oficiálních letácích zemědělských agentur z toho roku
stále bylo zemědělské půdy. Nicméně pan Miklas měl sad a ovce se pásly v sadu. Respektive
pásly se tam, kde se pásly celá staletí - na svazích Bílých Karpat, kde naši předkové sázely
ovocné stromy, protože nic jiného na tomto tipu půdy nerostlo. V hustotě, která odpovídala
podmínkách - tedy 50-60 stromků na hektar. ( kterou letos už MZe za sad nepovažuje.)y ( j )

• MZe, které se tolik hlásí k údržbě krajiny, zachování diverzity a odkazu, regionálním specifikům a
hojnou podporu LFA však na Bílé Karpaty zapomělo.

• Přestože I při této změně překročil povolená VDJ na zbytku svých trafních porostů pan Miklas jen
o dvě jehnata, přesto že se nezpůsobil újmu, nejednal úmyslně, o dotaci přišel v plné míře. (148
tisíc Kč). Letos přijde o dotace zřejmě znovu.

N í T di Bílý h k t h ál Al j íř P k d MZ ři á ž ří dě 96 h• Nyní Tradice Bílých karpat vyhrála. Ale jen na papíře. Pokud MZe přizná, že v případě 96 ha
extenzivních sadů pochybylo, čekaly by jej otázky, jak to, že stejně pochybylo v případech stovek
tisíc hektarů travních porostů - kterým na tlak lobystických skupin stejným procesním úkonem -
tedy bez konzultace a připomínkového řízení a schválení Unie naopak přidalo dotace na domněle
zvýšenou cenu bio obilí, která byla - mimo jiné - způsobena jeho vlastní politkou zatravnování a
která především neodpovídá skutečné situaci na trhu. Protože tam - na rozdíl od sadů - hovoříme
o stovkách milionů korun, je otázkou, jak pan Miklas a Hostětínská moštárna uspějí.



Trh je kompexní termín. Pokud na něj chceme přijít, musíme lidem j p j p j
na venkově povolit vyrábět a prodávat jejich produkty a musíme jim 

k tomu dát podporu, jejíchž podmínky musíme dodržet. To se 
dosud neděje.dosud neděje. 

a


