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Konferenci zahájil prof. Ing. La-
dislav Zeman, CSc., z Mendelo-
vy univerzity v Brně, který ve své 
přednášce zhodnotil význam ex-
trudovaných krmiv ve výkrmu 
prasat a drůbeže. Výhody extru-
ze vidí v odstranění antinutrič-
ních látek, denaturaci bílkovin, 
zvýšení hygienické kvality krmiv, 
želatinizaci škrobu, homogeniza-
ci směsí a mechanickém rozměl-
nění. Nejčastěji se tato technolo-
gie uplatňuje při zpracování olej-
nin a krmných směsí.

Pokusy u drůbeže i prasat
Přednášející popsal výsledky 

experimentů u drůbeže, po kte-
rých se například zjistilo, že lze 
aplikovat až 18 % řepkového se-
mene do směsí pro brojlery, aniž 

by to ohrozilo jejich užitkovost, 
a až 15 % extrudovaného řepko-
vého semene do směsí pro nosni-
ce bez snížení jejich užitkovosti.

Podle přednášejícího se pro 
selata vyplatí nejméně 30–50 % 
všech krmiv upravit extruzí ne-
bo až 72 % upravit hydrotermic-
ky, pro kojící prasnice by mohlo 
být minimálně 20–70 % krmiv 
upraveno extruzí.

Výzkumný úkol univerzity 
Prezentace Ing. Vladimíra Pla-

chého, Ph.D., z České zeměděl-

ské univerzity v Praze byla vě-
nována prvním výsledkům vý-
zkumnému projektu s názvem 
Stanovení klíčových nutričních 
parametrů pšeničného zrna, vý-
voj nových donorů kvality 
a zlepšení parametrů krmiv pro 

efektivní výkrm monogastrů. 
Při experimentu s kuřaty byly 
vytvořeny dvě skupiny po 100 
kohoutcích Ross 308. Kontrolní 
skupina byla krmena směsí se 
šrotovanou pšenicí a pokusná 
směsí s pšenicí extrudovanou 
a poté šrotovanou. Receptura 
krmné směsi byla stejná pro 
obě skupiny. U pokusné skupi-
ny byl zjištěn nižší příjem krmi-
va, ale také nižší přírůstek. Dů-
vodem bude zřejmě kolísání 
obsahu esenciálních aminoky-
selin po úpravě extruzí. Také 

byl detekován rozdíl mezi nu-
tričními hodnotami pšenice se-
té bez extruze a s extruzí.

Extruze u zájmových zvířat
Doc. Ing. Pavel Veselý, CSc., 

z Mendelovy univerzity v Brně 
se ve své přenášce zaměřil na 
hodnocení přínosu extrudova-
ných krmiv ve výživě zájmových 
zvířat. V této skupině je velmi ši-
roké spektrum živočišných dru-
hů s různými nároky na výživu. 
Podle Council of Europe (2011) 
se v Evropě chovalo 6900 druhů 
jako domácí mazlíčci. Bylo to 400 
druhů savců, 1000 druhů ptáků, 
2000 obojživelníků a plazů, 1000 
druhů sladkovodních a 1000 tro-
pických mořských ryb, 1000 
vodních bez obratlých a 500 su-
chozemských bezobratlých.

U zájmových zvířat se na krmi-
vo hledí nejen podle obsahu ži-
vin a vynaložených nákladů, ale 
důležité je, aby krmení bylo po-
těšením, aby krmivo bylo přijí-
máno s radostí, aby tedy majitel 
měl pocit, že se o zvíře dobře 
stará. Rozhodující jsou také vůně 
a vzhled krmiva, možnosti jeho 
uchování, přiměřená cena, jed-
noduchost skladování, přípravy 
a krmení. Většina krmiva v nativ-
ním stavu nevyhovuje z hlediska 
nutriční hodnot, fyzikální struk-
tury i stálosti kvality. Extruze je 
při výrobě krmiv pro psy a koč-
ky významným technologic-
kým prvkem. Jejím cílem je 
zvýšit stravitelnost a příjem kr-
miva, snížit podíl antinutričních 
látek a mikroorganismů a zvý-
šit hygienickou kvalitu krmiva. 
U nás se extrudovaná krmiva 
poprvé uplatnila v roce 1985 
u opic a ptáků v zoo a od roku 
1990 nastal největší rozvoj ex-
truze u krmiv pro psy a kočky. 
V roce 2014 se z objemu vyro-
bených krmných směsí pro zá-
jmová zvířata 96,82 % vyprodu-
kovalo pro psy a kočky, což je 
8,59 % z objemu celkově vyrobe-
ných krmných směsí v ČR.

Možnosti a trendy extruze 
Ve své prezentaci popsal Ing. 

Michal Kaválek, Ph.D., z akcio-
vé společnosti Farmet mimo jiné 
pozitivní, ale i možný negativní 
vliv extruze na krmivářské vlast-
nosti krmiva. 

Ing. Kaválek dále porovnával 
proces extruze s granulací. Při 
extruzi je variabilita vlastností 
produktu dána nastavením ex-
trudéru (mohou se vyrobit na-
příklad plovoucí, potápějící se 
granule). Při granulaci jsou vlast-
nosti výsledného produktu na-
opak jen málo ovlivněny.

Extruzí se mohou zpracovávat 
materiály do vlhkosti 45 %, gra-
nulací jen do 17 % .

Rozdíl je také ve stupni zmazo-
vatění škrobů, ničení bakterií, 
stabilitě ve vodním prostředí či 
stupni odrolu pelet. Přestože má 
proces extruze vyšší provozní 
náklady proti granulaci, lze při ní 
využít vyšší variabilitu vstupních 
surovin. 

Přednášející se zmínil, že ces-
tou k snížení energetické ná-
ročnosti extruze je využití páry 
a že efektivní kondicionování 
snižuje zatížení pohonu o 50 %, 
tím se zvyšuje výkonnost a sni-
žují se náklady na provoz ex-
trudéru.

Pro optimální výsledek extru-
ze je podle něho důležitá správ-
ná volba ingrediencí, úprava 
granulometrie šrotováním, před-

úprava materiálu kondicionová-
ním v parním kondicionéru, 
nastavení optimálních paramet-
rů extruze a úprava extrudátu 
sušením, povlakováním, chlaze-
ním. 

Lze nahradit sóju?
Přednáška Dr. Ing. Jiřího Tři-

náctého ze společnosti s ruče-
ním omezeným AgroDigest byla 
věnována problematice náhra-
dy sóji řepkovými produkty. Zkr-
movaná sója pochází převážně 
z geneticky modifikovaných 
rostlin z dovozu. Jedním z tren-
dů posledních let byl úbytek 
obsahu glukosinolátů v řepce. 
Povolený obsah glukosinolátů 
v extrahovaném šrotu řepky je 
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Jedním z bodů doprovodného programu mezinárodního veletrhu zemědělské techniky Techagro 
2016 byla konference zaměřená na využití extruze v krmení hospodářských i zájmových zvířat. 
Přednášky se týkaly možností krmení prasat, drůbeže, skotu i společenských zvířat extrudovanými 
krmivy a jejich dopadu na zdraví i užitkovost zvířat.

Alena Ježková

inzerce

pro Kanadu a USA maximálně 
30 μmol/g a pro Evropu maxi-
málně 20 μmol/g. V průběhu 
deseti let (2004–2014) se export 
řepky z Kanady do USA zvýšil 
více než dvojnásobně.

Tepelná úprava, extruze extra-
hovaných řepkových šrotů nebo 
výlisků vede k přeměně bílko-
vinných frakcí ze snadno degra-
dovatelných v bachoru na poma-
lu degradovatelné, nebo nede-
gradovatelné, aniž by došlo ke 
znehodnocení bílkovin. V přípa-
dě správné tepelné úpravy do-
chází k denaturaci proteinu 
a zvýšení jeho stravitelnosti, tvor-
bě aromatických látek a zlepšení 

chutnosti krmiva a navázání pro-
teinu na sacharidy, tedy ke zvý-
šení obsahu by-pass proteinu 
u přežvýkavců.

V případě použití příliš vysoké 
teploty během úpravy se objeví 
se vysoký podíl produktů 
Maillardovy reakce, dojde k roz-
kladu aminokyselin (lyzin) a sní-
žení kvality proteinu, ke tvorbě 
hořkých látek a poklesu chut-
nosti a k pevnému navázání pro-
teinu na sacharidy, tedy ke sníže-
ní intestinální stravitelnosti.

Přednášející řekl, že řepka na-
bývá na významu i v zemích s kr-
mivovou základnou na bázi sóji. 
Podle výsledků analýzy studií 
porovnávajících proteinové do-
plňky krmné dávky pro dojnice 

na bázi řepky se sójou má přída-
vek řepkového proteinu výraz-
nější odezvu v přírůstku nádoje 
ve srovnání se sójovým extraho-
vaným šrotem (2,1 kg mléka na 
1 kg hrubého proteinu – CP), 
přičemž tepelně upravený řepko-
vý šrot vykazuje o něco strmější 
nárůst (3,7 kg mléka na 1 kg CP). 

Krmivo bez GMO
Prezentace nezávislého výživá-

ře Ing. Petra Brabence ukázala 
výsledky zkrmování extrudova-
ných extrahovaných šrotů dojni-
cím. Podklady byly získávány po 
dobu sedmi let na mléčných far-
mách.  

Řekl, že bylo vypočteno, že je-
den kilogram sóji se může na-
hradit 1,18 kg extrudovaného 
řepkového extrahovaného šrotu 
(ŘEŠ). Upravily se výpočty krm-
ných dávek pro dojnice, ale ne-
přestalo se s kontrolami a rozbo-
rem směsné krmné dávky, užit-
kovosti a zdraví zvířat, močoviny 
a proteinu v mléce, managemen-
tu stáda. 

Na farmách nebyl prokázán 
žádný negativní dopad v repro-
dukci, brakaci, dlouhověkosti, 
životaschopnosti telat ani v ná-
kladech na litr mléka. 

Krmení dávkami s ŘEŠ vede ke 
snížení nákladů na krmiva, krm-
ná dávka je bez geneticky modifi-
kovaných organismů (GMO), 
dají se využít krmiva z domácích 
zdrojů a zvýšit produkci mléka na 
dojnici při stejné ceně směsné 
krmné dávky.

Extrudovaný
By+ řepkový šrot

Závěrečná prezentace Ing. Li-
bora Toužimského z akciové 
společnosti Preol byla věnová-
na novým produktům společ-
nosti Preol a. s. Firma vyrábí 
moderní krmnou surovinu By+ 
řepkový extrudovaný šrot, kte-
rý je určen jako náhrada za só-
jový šrot u vysokoprodukčních 
dojnic. 

Řepkový extrudovaný šrot By+ 
se vyrábí extruzí z extrahované-
ho řepkového šrotu. Jeho výho-
dou je, že nejde o geneticky mo-
difikované krmivo, sníží se cena 
vstupní suroviny, kterou lze pěs-
tovat u nás, a naopak zvýší užit-
kovost dojnic. 

V úvodu semináře promluvil generální ředitel a předseda 
představenstva Farmetu, a. s., Ing. Karel Žďárský (vpravo) 
a programem provázel dr. Ing. Jiří Třináctý Foto Lukáš Rytina

Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. Doc. Ing. Pavel Veselý, CSc. Ing. Michal Kaválek, Ph.D.

Extruze se využívá i při výrobě starteru pro telata Foto Alena Ježková

Extrudovaný extrahovaný řepkový šrot může nahradit sójový šrot 
v krmné dávce i u vysokoužitkových dojnic Foto Alena Ježková

Extruzí ke kvalitě krmiv

  Konference s podtitulem Využití extrudovaných krmiv 
ve výživě zvířat se konala jako jeden z bodů doprovodného 
programu letošního veletrhu Techagro v Brně.

  Na jejím uspořádání se podílely firmy Farmet a. s., Preol a. s. 
a AgroDigest s. r. o. 

  Přednášejícími byli prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., 
(Mendelova univerzita v Brně), Ing. Vladimír Plachý, Ph.D., 
(Česká zemědělská univerzita v Praze), doc. Ing. Pavel Veselý, 
CSc., (Mendelova univerzita v Brně), Ing. Michal Kaválek, 
Ph.D., (Farmet a. s.), Dr. Ing. Jiří Třináctý (AgroDigest 
s. r. o.), Ing. Petr Brabenec (nezávislý krmivář) a Ing. Libor 
Toužimský (Preol a. s.).

 Klíčové informace 
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Jednání se proto na pozvání 
účastnil Jiří Šír, náměstek komo-
ditní sekce Ministerstva země-
dělství, který představil aktuální 
formy i nové programy pomoci 
mířící do sektoru, a Miloš Jirov-
ský, ředitel sekce regionálních 
odborů Státního zemědělského 
a intervenčního fondu, jehož vy-
stoupení bylo zaměřeno na in-
formace k administraci a výplatě 
podpor. 

Odbyt a ceny komodit se 
propadají

Bylo konstatováno, že odbyt 
a ceny prakticky všech komodit 
dále trvale propadají či minimál-
ně stagnují a přináší tak jednot-
livým zemědělcům stále hlubší 
provozní a ekonomické problé-
my, především u podniků zamě-
řených na živočišné a speciální 
komodity. O to větší je pak tento 
problém u podniků, které se 
věnují intenzivní produkci. 

Tyto propady však v přepočtu 
na jednotku produkce nedoká-
že kompenzovat ani vzrůstající 
objem programů a financí z ná-
rodního rozpočtu. Současně pů-
sobící faktory, od prohlubování 
dopadu ruského embarga přes 
ukončení režimu mléčných 
kvót a související nadvýrobu 
mléka v některých členských 
zemích EU až po tlak obchod-
ních řetězců v nerovné vertiká-
le výroby, zpracování a odbytu 
komodit a potravin i stimulova-
ná nadvýroba silných agrárních 
zemí stojí za zvyšováním dovo-
zů do České republiky. Ty se 
vedle mléka a mléčných výrob-
ků týkají také dalších živočiš-
ných komodit, jako je drůbeží 
maso, vejce a především vepřo-
vé maso. Dovozy jsou přitom 
realizovány za ceny pod tuzem-
skými výrobními náklady, což 
způsobuje, že například o jateč-
ná prasata není ani zájem. 

Zásadním předpokladem k ře-
šení tohoto stavu tedy je odčer-
pání přebytků z evropského tr-
hu, které dusí především stře-
doevropské a východoevrop-
ské regiony, a co nejrychlejší 
návrat k obnovení přirozených 
funkcí trhu, tedy vyrovnání na-
bídky a poptávky, momentálně 
za pomoci všech dostupných 
nástrojů. Evropská unie musí 
jednat v rámci solidarity a v zá-
jmu všech svých zemědělců 
a nikoli pouze spoléhat na to, že 
se situace časem vyřeší sama 
a spíše ve prospěch silnějších 
hráčů. 

Omezení chovů 
ponese následky

Z právě uvedených důvodů vel-
ká část chovatelů silně uvažuje 
o omezení chovů hospodář-
ských zvířat, což by vedle sníže-
ní objemů produkce mohlo mít 
závažné důsledky nejenom na 

hospodaření s půdou, ale i na 
zaměstnanost na venkově, tedy 
i zásadní sociální rozměr. Ome-
zení chovů by navíc mohlo mít 
dopad na poptávku po krmivech 
a ovlivňovat negativně ceny rost-
linných komodit. 

Pro doplnění – více než 88 % 
dojnic je chováno v podnicích 
s velikostí nad 500 hektarů. Dal-
ší, ale zatím blíže neupřesněné 
škody s největší pravděpodob-
ností přinesou stávající mrazy, 
které poškodí například ovocné 
stromy, zeleninu, vinice, cukrov-
ku, ale i porosty vojtěšky a jetele. 
Souhrn jednotlivých požadavků 
k řešení krize je přílohou této 
informace.

V dalším kroku se na téma 
hledání východisek z agrární kri-
ze připravuje pracovní setkání 
zemědělců s premiérem, minist-
rem zemědělství, předsedou Ze-
mědělského výboru Poslanecké 
sněmovny a předsedou Výboru 

Komodity středem zájmu

Ohrožuje dohoda evropské zemědělství?

Jednání představenstva Agrární komory ČR bylo svoláno s ohledem na potřebu prodiskutovat 
dlouhodobě kritickou situaci na komoditních trzích. Úkolem bylo také navrhnout soubor opatření 
k řešení tohoto stavu na národní i evropské úrovni se souběžným důrazem na urychlení 
rozpracovaných titulů, a to v přímé návaznosti na usnesení XXIV. sněmu Agrární komory ČR 
přijaté dne 2. dubna 2016 v Brně. 

O Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP), alternativně také Transatlantické zóně volného obchodu (TAFTA) mezi Evropskou unií 
a Spojenými státy americkými, se hovoří již od vypuknutí finanční a hospodářské krize na konci prvního desetiletí 21. století. Samotné vyjednávání však 
začalo až v roce 2013.

Podle některých expertů by 
uzavření partnerství mezi Evrop-
skou unií a Spojenými státy moh-
lo jen v příštích několika letech 
oběma ekonomikám přinést více 
než sto miliard eur. Odhady se 
však různí, stejně jako názory na 
to, jakým způsobem je vedeno 
vyjednávání o této dohodě. Na to, 
jaký by smlouva mohla mít po-
tenciální dopad na ochranu spo-
třebitele a pravomoci národních 
států, je velké penzum informací 
stále drženo pod pokličkou.

Minulý týden ovšem světlo 
světa spatřily dokumenty, které 

si mezi sebou vyměňovali účast-
níci jednání o uzavírání jednotli-
vých kapitol dohody. Z uniklých 
materiálů mimo jiné vyplývá, že 
americká strana požaduje za 
snadnější přístup evropských 
automobilů na zaoceánský trh 
poměrně značné ústupky v kapi-
tolách týkajících se zemědělství. 
Hlavní vyjednavač smlouvy 
TTIP za Evropskou unii Ignacio 
Garcia-Bercero se minulý týden 
na tiskové konferenci Evropské 
komise vyjádřil k úniku informa-
cí a jejich obsahu takto: „Jedná 
se pouze o soubor požadavků, 

nikoli o finální verzi smlouvy. 
V této fázi vyjednávání je běžné, 
že si obě strany diktují podmín-
ky a později hledají kompromis. 
Otázky týkající se evropského 
automobilového průmyslu by-
chom chtěli řešit až úplně napo-
sledy, a jak víte, tak daleko jsme 
ještě v uzavírání kapitol nedošli.“ 

Vyjádření hlavního vyjednava-
če je třeba brát s mírnou rezer-
vou s ohledem na nedávnou 
cestu amerického prezidenta 
Baracka Obamy po evropském 
kontinentu, během které navští-
vil několik čelních představitelů 

institucí Evropské unie včetně 
zástupců vlád vybraných člen-
ských zemí. Například na jedná-
ní s německou spolkovou kanc-
léřkou Angelou Merkelovou ně-
kolikrát dohodu TTIP zmínil 
s tím, že by byl rád, aby došlo 
k uzavření všech kapitol a podpi-
su do konce jeho mandátu. 
K slavnostní inauguraci americ-
kého prezidenta přitom dojde už 
20. ledna 2017, to je za necelých 
devět měsíců.   

Z pohledu evropského, re-
spektive českého zemědělství 
se jako největší problém jeví od-

lišné standardy pro výrobu 
a bezpečnost potravin. Je přitom 
velmi pravděpodobné, že USA 
nebude přebírat vysoké evrop-
ské standardy a uznávat evrop-
ské označení kvality a původu. 
Zcela odlišný je za oceánem na-
příklad přístup k dobrým život-
ním podmínkám zvířat nebo 
k pěstování geneticky modifiko-
vaných plodin.

Nižší standardy výroby zname-
nají především nižší výrobní ná-
klady a konečnou prodejní cenu. 
Evropští zemědělci by tak snad-
no mohli ztratit svoji konkuren-

ceschopnost. Spotřebitelé by si-
ce na první pohled mohli na do-
hodě TTIP získat. Otázkou zů-
stává, zda skutečně preferují 
méně kvalitní, možná dokonce 
potenciálně zdraví škodlivé po-
traviny za nižší cenu, a také zda 
by se rozdíl ve výrobních nákla-
dech neodrazil pouze ve vyšší 
marži pro místní obchodní řetěz-
ce tak, jak se tomu dlouhou do-
bu dělo v souvislosti s poklesem 
výkupní ceny mléka. 

Jan Doležal
Agrární komora ČR

Požadavky mimořádného představenstva Agrární 
komory ČR na řešení hluboké krize v živočišné výrobě

 Zahájení jednání, která povedou ke zrušení embarga pro vývoz 
zemědělských a potravinářských produktů do Ruské federace.
 Další mimořádný balíček od Evropské unie na řešení krize 

v mléce a mase, který by měl být vyplacen ve stejném formátu 
jako balíček z října 2015. Vzhledem k tomu, že ztráta v letošním 
roce je minimálně dvojnásobná, požadujeme minimálně dvojná-
sobnou částku. 
 Dořešení problematiky vyplácení dotací na sucho. Žádáme po 

příjmu žádostí, který skončí 28. června 2016, účast na projednání 
rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé typy podniků a citli-
vých komodit. 
 Urychlené schválení nových národních dotačních programů na 

dobré životní podmínky zvířat (pasená zvířata, výkrm býků, odchov 
telat, snižování emisí čpavku) tak, aby byla zahájena notifikace 
v rámci EU.  

 Co nejrychlejší schválení a notifikaci nových dotačních titulů na 
welfare a kvalitu masa pro sektor drůbeže a prasat. 
 Svolání jednání ministrů zemědělství, financí a vnitra na témata 

„zavedení systémových kontrol proti dovozu nekvalitních a nelegál-
ních potravin“ a s přihlédnutím na dodržování zákona o hospodář-
ské soutěži proti nepřiměřeně nízkým cenám „dodržování platné 
legislativy zákona o cenách“ v souvislosti s obchodní politikou někte-
rých obchodních řetězců.
 Navýšení procenta podílu obálky na citlivé komodity z přímých 

plateb ze současných 15 na 25 %. Tím bychom umožnili navýšení 
plateb nejen pro chov skotu, ale pro rostlinné komodity (chmel, 
cukrová řepa, ovoce, zelenina, brambory).
 Schválení novely zákona o spotřební dani na úrovni Poslanecké 

sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, která zavádí zelenou naftu do 
živočišné výroby tak, aby byl dodržen původní závazek platnosti 
a zpětné výplaty od 1. 1. 2016.
 Zavedení úhrady za poskytování informací státu od Českomorav-

ské společnosti chovatelů ve prospěch chovatelů. 

 Zavedení faremních systémů u plateb LFA od roku 2018, kde 
bude zohledněna větší újma podnikům s vyšším zatížením velkými 
dobytčími jednotkami. 
 Zveřejnění závazného harmonogramu všech plateb SZIF pro 

konec roku 2016 a začátek roku 2017 tak, aby bylo možné optimální 
naplánování finančního toku v letošním krizovém roce.
 Zpracování porovnání podpor do mléka a masa z I. a II. pilíře 

společné zemědělské politiky, z národních a regionálních dotací v ČR 
a Polsku, Rakousku, Německu, Nizozemsku, Dánsku a Francii. 
 Urychlené zřízení marketingového fondu při SZIF přednostně 

pro živočišné komodity, nebo posílit marketingové aktivity v této 
oblasti.  

Agrární komora ČR připravuje na 16. května v sídle Úřadu Praha 
Malešice setkání zástupců chovatelů, výrobců krmiv, mlékáren 
a ministerstva zemědělství k řešení situace v produkci a zpracování 
mléka, s cílem navrhnout systémové řešení mléčné krize, včetně 
projednání některých opatření mléčného balíčku a také výše uvede-
ných požadavků.

 Příloha

pro hospodářství, zemědělství 
a dopravu Senátu Parlamentu 
ČR, které zaštítí Milan Štěch, 
předseda Senátu. 

Projekt Zrozeno v EU
Prezident AK ČR Miloslav To-

man v rámci jednání také před-
stavil nově zpracovaný projekt 
komory pod názvem Zrozeno 
v EU. Ten je zaměřený na propa-
gaci evropského rozměru země-
dělství a jeho kvalitní a bezpeč-
né produkce nejenom v podmín-
kách České republiky. Cílem je 
zvýšit u veřejnosti povědomí 
o široké působnosti zemědělské 
prvovýroby, jejích specifikách, 
přínosech a výhodách, péči 
o krajinu, půdu, vodní zdroje či 
řešení klimatických výzev 
v propojení na venkov jako ce-
lek. Představenstvo jednohlas-
ně podpořilo podání projektu 
k žádosti o spolufinancování ze 
strany EU. 

Další výstupy z jednání
Představenstvo Agrární ko-

mory ČR (AK ČR) dále projed-
nalo a jednohlasně schválilo 
jmenovitou kandidátku před-
sednictva Rozhodčího soudu při 
Hospodářské komoře ČR a Ag-
rární komoře ČR s tím, že tříleté 
funkční období nového před-
sednictva začíná dne 26. červ-
na 2016. 

Představenstvo dále schválilo 
jmenovité obsazení Komoditní 
rady pro biomasu s předsedou 
Ing. Oldřichem Václavkem a ta-
ké členy nově ustanovené sekce 
pro vědu, výzkum a inovace pů-
sobící pod školskou komisí Ag-
rární komory ČR. Sekci bude 
předsedat Ing. Jiří Horák. 

Viceprezidentem Beladou byl 
představen návrh Ministerstva 

zemědělství ke stanovení prefe-
renčních kritérií pro operaci 
4.1.1 Investice do zemědělských 
podniků, pro 3. kolo Programu 
rozvoje venkova s předpokláda-
ným objemem přes dvě miliar-
dy korun. Materiál reflektuje 
návrhy a zkušenosti z předcho-
zího kola a připomínky v rámci 
komory lze podávat do 6. květ-
na 2016. 

Představenstvo Agrární komo-
ry ČR se také přiklonilo k poža-
davku směřujícímu na Minister-
stvo financí k vyjasnění proká-
zání parametrů aktivního země-
dělce v oblasti změn formuláře 
a daňového přiznání tak, aby do 
něj bylo nově zaneseno jedno-
značné prokázání příjmů ze ze-
mědělské činnosti. Díky tomu 
by následně šlo jednoduše odfil-
trovat hospodařící zemědělce 
a zpřísnit nastavení parametrů 
k čerpání podpor v jejich pro-
spěch.

Informace o zahájení činnos-
ti a záměrech nové Ekonomic-
ké komise a v jejím rámci pů-
sobícím expertním týmu po-
dal předseda komise Zbyněk 
Kobliha. Projednáno bylo také 
prohlášení Agrární komory 
ČR k odmítnutí novely mysli-
veckého zákona, která v před-
ložené podobě nerespektuje 
stávající podmínky výkonu my-
slivosti v krajině, včetně poža-
davků dalších věcných úprav. 
Stručně byly představeny také 
změny k vlastnímu návrhu zá-
kona k prodeji zemědělské 
půdy. 

Příští řádné jednání předsta-
venstva se připravuje na 8. červ-
na 2016 v Praze.

Ing. Jiří Felčárek
Agrární komora ČR 


