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Dne 7.12.2016 se konalo v Mostě – Velebudicích předvánoční setkání zemědělců 
s představiteli státní správy a rezortních organizací. 

Pozvání přijala i nová radní Ústeckého kraje pro zemědělství a životní prostředí paní 
Jitka Sachetová, která k této nové pozici má na starost také oblast kultury a 
památkové péče, kterou řídila v minulém volebním období.

Zastoupení hostů bylo opravdu bohaté:
 za Ústecký kraj – Ing. Monika Zeman, MBA
 za MZe ČR – Ing. Lenka Typoltová
 za SZIF Ústí nad Labem – Ing. Tomáš Valina, Ing. Robert Čermák, Bc. Šárka 

Plíhalová
 za SPÚ – Ing. Martin Vrba, Ing. Pavel Pojer
 za ÚZEI – Ing. Josef Kořínek

Přítomní hosté podali aktuální informace:
 co nového v LPIS 2017
 z oblasti Pozemkového úřadu – pachtovné, prodej půdy, církevní restituce, 

zadržování vody v krajině
 podrobné informace Ing. Čermáka ke způsobilým a nezpůsobilým plochám, 

kontrolám, sankcím atd.
 oblast poradenství a vzdělávání – semináře
 informace ředitelky Ludmily Holadové k aktuálním otázkám AK ČR

o celostátní porada Sněmovny všeobecké a Sněmovny polečenstev 
9.11.2016 – Větrný Jeníkov

o ostré úvodní slovo prezidenta AK ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc.
o problémy s odbytem mléka, prodejem obilí, drůbežího a vepřového 

masa
o stále rostou dovozy – za poslední 2 roky + 10%
o neúnosně se zvyšuje byrokracie
o tlak SZP
o rostoucí environmentální a spekulační aspekty na zemědělské 

hospodaření
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o nemravné a predátorské způsoby obchodních řetězců
o pomoc MZe (sucho, mrazy, dojnice aj. – pomalé)
o přetrvává vysoká závislost odvětví na podporách
o žádost Poslanecké sněmovně o řešení krize v ŽV – opatření jsou 

projednávána a realizována pomalu
o novela veterinárního zákona 
o novela zákona o rostlinolékařské péči
o novela zákona o vinohradnictví
o požadavek na vládu, aby se zabývala konkurenceschopností českého 

zemědělství
o aktivní zemědělec
o zvýšení členských příspěvků – odvody AK ČR
o slovo Ing. Martina Fantyše
o zelená nafta v ŽV
o rozpočet na rok 2017 – 52 mld. Kč
o 3. kolo žádostí o dotace v rámci PRV – žádosti za více než 6,3 mld. Kč 

– část žádostí bude administrováno až ve 4. kole žádostí (05/2017) a 
jsou označeny jako „čekatelé“

 setkání zemědělců s prezidentem ČR Milošem Zemanem a hejtmanem 
Oldřichem Bubeníčkem v Litoměřicích – Informace. č. 77/2016

 harmonogram výzev na rok 2017 – Informace č. 81/2016
 semináře pro zemědělce v I. čtvrtletí 2017 – Informace č. 80/2016
 SZIF vyplácí doplatek na SAPS a vydává rozhodnutí na další platby
 kurz pro výkon obecných zemědělských činností – SŠZaZe Děčín – Libverda
 porada KAK ÚK 30.11.2016 v Mostě

o zhodnocení akcí
o volba zástupce KAK ÚK do představenstva – návrh Miroslav Novák –

ASTUR Straškov, náhradník – Bohumil Kudla
o do dozorčí rady AK ČR – Bohumil Kudla

 11.1.2017 porada Sněmovny všeobecné ve Větrném Jeníkově od 13,00 hod. 
– účast

 18.1.2017 předsněmovní jednání s prezidentem Tomanem 
 3.2.2017 XXV. ples na Žofíně
 schválena zelená nafta pro ŽV se zpětnou platností od 1.1.2016
 byrokratická zátěž – sledovat seznam zasílaných písemností, zpráv a tabulek, 

vedení OAK se bude vyjadřovat, zda byly nutné, nebo jsou duplicitní, jsou 
uvedeny v jiných tabulkách, kritika statistiky – nejsou údaje podle okresů –
více spolupracovat s antibyrokratickou komisí MZe

 neúměrná řada kontrol na zemědělce, i ve žních i když se při zavádění SZP
řeklo, že ve žních kontroly nebudou

 představení nového člena OAK – Spolek Krušnohorských včelařů – Petr 
Táborský

 členy OAK je i Asociace profesionálních včelařů

Zhodnocení roku 2016 z hlediska výsledku ve žních provedl předseda 
představenstva Josef Zeidel. 

Diskuze:
Dotace včelařů, LPIS, pozemkové úpravy, dotace.



V diskuzi vystoupil Petr Táborský, Petr Pakosta, Vladislav Cífka, Ing. Ivo Bednár, 
Ivana Horváthová, Ing. Monika Zeman, Ing. Čermák, Ing. Valina.

Příští porada bude v 01/2017 zaměřena ke změnám v roce 2017, osvěžení si dotací, 
DZES atd.

Jednání OAK Most je otevřené a nebrání účasti zemědělců z jiných OAK.

Závěr:
Ludmila Holadová poděkovala všem zemědělcům za spolupráci v roce 2016 a
dosažené hospodářské výsledky a popřála všem mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti 
v Novém roce 2017 a pohodu o vánočních svátcích.
Zároveň poděkovala všem hostům za podání aktuálních informací.

Všichni zemědělci obdrželi za spolupráci od vedení OAK Most malý dárek 
s vánočním přáním.

Příloha:
Prezentace – Co nového v LPIS?
http://www.kisuk.cz/attachments/Co_noveho_v_LPIS.pdf
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