Zápis z jednání
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 5/2016
konaného dne 6. 9. 2016
Přítomni:
1. Jiří Uchytil (místopředseda)

7. Jiří Pykal

2. František Kučera

8. Jaroslav Poborský

3. Josef Matějek

9. Luboš Rudišar

4. Karel Moravec

10. Martin Malina

5. Ivo Rohovský (předseda)

11. Jitka Merunková (tajemník)

6. Vladimír Mareček
Nepřítomni (omluveni):
1. Jiří Svoboda

3. Jan Vítek

2. Jaroslav Kolařík
Hosté:
1. Zdeněk Chlád (radní Kraje Vysočina)
2. Eva Horná (OŽPZ)
3. Jana Kotoučková (KOUS)
Program:
1. Zahájení
2. Aktuální problematika zemědělství a životního prostředí
3. Diskuse a různé
4. Závěr
1. Zahájení
Ivo Rohovský, předseda komise, přivítal všechny přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu
přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu
jednání, který byl 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Ivo Rohovský přivítal Zdeňka Chláda, člena Rady Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí
a zemědělství, a Evu Hornou, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství.
2. Aktuální problematika zemědělství a životního prostředí
Zdeněk Chlád podal následující informace k aktuální problematice v oblasti zemědělství:
- Novela vodního zákona – seznámení s připomínkami ze strany Kraje Vysočina, které
byly připraveny v rámci meziresortního připomínkového řízení.
- Problematické zemědělství za poslední rok vzhledem ke složení zemědělství v Kraji
Vysočina, kde bylo zachováno tradiční zemědělství (rostlinná i živočišná výroba). Kritická
je situace zejména v oblasti živočišné výroby z důvodu prodeje mléka pod výrobními
náklady. Situace byla řešena ze strany zemědělců s politickými představiteli.
Do vyjednávání se zapojil i hejtman kraje Jiří Běhounek.

-

Seznámení členů komise se Zprávou o zemědělství v Kraji Vysočina, kterou vypracovala
Česká zemědělská univerzita v Praze. Zpráva bude sloužit jako podklad při jednáních.
Informace o vývoji problematiky sucha.

Jiří Uchytil seznámil členy komise s uskutečněnými i plánovanými jednáními zástupců
zemědělců s politickými představiteli. Vyjádřil se ke Zprávě o zemědělství v Kraji Vysočina.
Členům komise předložil pro informaci doplněnou verzi zprávy, která byla dne 25. 8. 2016
elektronicky odeslána Heleně Řezbové.
Na základě předložených informací se členové komise dohodli na přijetí následujícího usnesení:
Usnesení 014/05/2016/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
podporuje
 následné prohlášení: „Téměř všechny okresy Kraje Vysočina patří k „vysoce zranitelným“
oblastem (ochrana vod, zdroje pitné vody). Ochrana dojného skotu, který díky produkci
chlévské mrvy a kejdy přispívá výrazným dílem ke zlepšování hospodaření s vodou
v půdě, je strategickou záležitostí pro Kraj Vysočina i pro kraje sousedící a je v souladu
se strategií rezortu (MZe, do roku 2030), kde navrhovanými opatřeními jsou „zastavení
degradace zemědělské půdy zejména nadměrnou erozí, utužením, úbytkem organické
hmoty“ a „podpora přirozeného zadržování a vsakování vody do půdy“. Daný strategický
cíl nejsou schopni zemědělci a výrobci splnit z důvodu současné „mléčné krize“ bez úzké
součinnosti se státem a jeho institucemi. Stát musí na svém území výrobcům garantovat
a zajistit stejné podmínky, jako mají výrobci ve státech původní EÚ15 – a to v oblasti
legislativy a ochrany trhu před dumpingovými cenami a nekalou soutěží v maloobchodní
síti. Srovnatelná ochrana trhu a rovné podmínky pro výrobce vytvoří prostředí pro
odpovídající cenovou tvorbu, což je pro zachování výroby v odvětví chovu skotu
a dojného zvláště rozhodující faktor.“
 snahu zástupců zemědělců a hejtmana kraje Jiřího Běhounka o nápravu v oblasti výše
uvedené problematiky.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Eva Horná informovala o těchto záležitostech v oblasti životního prostředí:
- Připomínkování novely vodního zákona, novely zákona o využití kalů v zemědělství
a novely zákona o reprodukčním materiálu.
- Informace o připravovaných novelách zákona (např. o škodách zvěří na porostech).
- Finanční podpora v lesích a v zemědělství. Podpora pořádání seminářů a konferencí.
o 12. ročník mezinárodní konference Biologicky rozložitelné odpady v Náměšti nad
Oslavou, pořádaná společností ZERA ve dnech 21. - 23. 9. 2016;
o Národní výstava Den českého strakatého skotu v Radešínské Svratce pořádaná
dne 15. 9. 2016;
o Mlékárenské dny v Přibyslavi dne 10. 9. 2016 (stánek);
o Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě v říjnu 2016;
o V roce 2017 je plánováno pořádání exkurzí v zemědělských družstvech ve všech
pěti okresech.
- Problematika kůrovce – realizace rekognoskačních letů v průběhu září a října 2016.
- Dotační tituly financované z Fondu Vysočiny zůstávají i pro rok 2017 stejné.
- Zachování podpory včelařů, zahrádkářů, chovatelů a myslivců v roce 2017.
- Plánování nových zásad, které jsou schvalovány zastupitelstvem kraje.
- Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 21. 6. 2016 vzalo na vědomí Informace
o podkladech k řešení problematiky dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na
území Kraje Vysočina. Krajský úřad, OŽPZ v roce 2015 zřídil na webových stránkách
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kraje v dokumentech odborů krajského úřadu OŽPZ složku zabývající se problematikou
sucha http://www.kr-vysocina.cz/ochrana-pred-suchem/ds-303154/archiv=0&p1=65363.
o Dne 21. 9. 2016 od 9.00 hodin, se uskuteční v kongresovém sále krajského úřadu
seminář Problematika dlouhodobého sucha a možná opatření ke snížení jeho
dopadů.
Celkové shrnutí vynakládaných finančních prostředků za období 2012 – 2016:
o Příspěvky, dary a akce vynaložené v oblasti zemědělství;
o Příspěvky do lesů;
o Dotace do infrastruktury vodovodů a kanalizací;
o Ostatní dotační tituly z Fondu Vysočiny (Čistá voda, Bioodpady, Životní prostředí);
o Životní prostředí – zvláště chráněná území.

Usnesení 015/05/2016/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o zemědělství a životním prostředí v Kraji Vysočina za období let 2012 – 2016.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Aktivní řešení vody v zemědělské krajině
Vladimír Mareček seznámil členy komise se závěry z následujících jednání:
- Setkání zástupců zemědělců s hejtmanem kraje Jiřím Běhounkem a ředitelem VUMOP
Jiřím Hladíkem, které se uskutečnilo 27. července 2016. Setkání bylo věnováno
problematice vody a hospodaření.
- Jednání s generálním ředitelem Povodí Vltavy Petrem Kubalou – vznik iniciativy v rámci
komise voda – sucho.
- Jednání na Ministerstvu zemědělství s vedoucím oddělení analýz a strategie Josefem
Čechem.
Usnesení 016/05/2016/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o aktivní řešení vody v zemědělské krajině.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Diskuse a různé
Ivo Rohovský poděkoval členům komise za spolupráci v celém volebním období.
4. Závěr
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil zasedání.
Ivo Rohovský
předseda Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
Jitka Merunková
tajemnice Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 14. 9. 2016.
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