Zápis z jednání
Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina č. 3/2019
konaného dne 19. 9. 2019
Přítomni:
1. Jiří Uchytil

6. Pavel Vencovský

2. Jiří Svoboda

7. Miroslav Dibelka

3. Josef Matějek

8. Jan Veleba (předseda)

4. Pavel Švec (místopředseda)

9. Jitka Merunková (tajemník)

5. Josef Kott
Nepřítomni (omluveni):
1. Zdeněk Chlád

5. Jan Mácha

2. Pavel Nožička

6. Jindřich Pospíchal

3. Blanka Veletová

7. Jaroslav Kolařík

4. Jaroslav Poborský
Hosté:
1. Martin Hyský (člen rady kraje)
2. Eva Horná (OŽPZ)
3. Jiří Bartoš (OŽPZ)
4. Kamil Zajíček (Krajská agrární komora KV)

5. Jindřich Pospíchal (Zemědělský svaz ČR)
6. Josef Kučera (ČMSCH a.s.)
7. Karel Uttendorfský (MASO UZENINY Polička)

Program:
1. Zahájení
2. Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina – opatření v oblastech zemědělství
a lesního hospodářství
3. Řešení problematiky lesního hospodářství a myslivosti v Kraji Vysočina
4. Diskuse a různé
5. Závěr
Zasedání Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina č. 3/2019 dne 19. 9. 2019 se
uskutečnilo jako výjezdní ve Vysočina Areně, v Novém Městě na Moravě.
1. Zahájení
Jan Veleba, předseda Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné
a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise
usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání, který byl všemi přítomnými členy schválen.
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Jan Veleba přivítal a představil Josefa Kučeru, výkonného místopředsedu představenstva
ČMSCH a.s. Pro členy komise byla připravena prezentace „Aktuality ve šlechtění skotu“, kterou
Josef Kučera podrobně okomentoval.
Prezentace obsahovala tyto základní informace:
 Historie zavazuje
 Výchozí stav















Počty krav v ČR (celkem, dojné, masné)
Počet krav a celkové dodávky mléka v EU 28
Vývoj užitkovosti a délky mezidobí
Kam kráčí šlechtění skotu?
Změny ve složení selekčních indexů
Selekční indexy v ČR
Genomická selekce
Použití genomických býků v USA
Plemenice v genotypování
Hlavní směry nových znaků
„Tradiční“ šlechtění má konkurenci
Co nás nemine
Závěrem

Jan Veleba poděkoval Josefu Kučerovi za představenou prezentaci a s Josefem Kučerou se
rozloučil.
2. Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina – opatření v oblastech zemědělství
a lesního hospodářství
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jitka Merunková seznámila členy komise s aktualizovanými výstupy Strategie rozvoje kraje (dále
jen „SRK“). SRK je základním strategickým dokumentem na úrovni správního obvodu kraje,
který je zpracován na základě zákona o regionálním rozvoji. Platnost současné SRK končí na
konci roku 2020, proto musí být zpracována aktualizace na období 2021 – 2027. Zpracování
dokumentu má v gesci ORR, vlastní zpracování probíhá ve spolupráci s jednotlivými odbory
kraje. Jednotlivá opatření budou projednána v komisích rady kraje a výborech zastupitelstva
kraje. Bude také realizován seminář pro členy zastupitelstva kraje. Po všech krocích bude
následovat zpracování hodnocení procesu SEA a vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Schválení dokumentu je předpokládáno v zastupitelstvu kraje v červnu 2020.
Dokument je rozdělen do třech částí - analytická část, SWOT analýza a strategická část.
Jitka Merunková představila přítomným aktualizované části SRK v oblastech Stabilizace
zemědělství a navazujícího zpracovatelského průmyslu (podkladový materiál Kz-03-2019-02).
Na základě doporučení Josefa Kotta bude materiál v části SWOT analýzy doplněn o hrozbu
- omezení hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů.
Na základě doporučení Jiřího Uchytila bude materiál v části SWOT analýzy doplněn o příležitosti
- motivace na způsob hospodaření vedoucí k retenční schopnosti krajiny a ochraně vodních
zdrojů.
Jiří Bartoš představil přítomným aktualizované části SRK v oblastech Trvale udržitelný rozvoj
lesního hospodářství (podkladový materiál Kz-03-2019-02).
Na základě doporučení Jiřího Svobody bude materiál v části SWOT analýzy více akcentovat
vodohospodářskou funkci lesů. Další návrh na řešení sdružování vlastníků lesa je zmíněn části
slabé stránky.
Eva Horná podala návrh na doplnění materiálu v části SWOT analýzy nedostatek pracovních
sil a technického vybavení v lesním hospodářství v období kalamitní situace.
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Usnesení 005/03/2019/Kz
Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina
schvaluje
znění Strategie rozvoje Kraje Vysočina v opatřeních Stabilizace zemědělství a navazujícího
zpracovatelského průmyslu a Trvale udržitelný rozvoj lesního hospodářství dle upraveného
materiálu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Řešení problematiky lesního hospodářství a myslivosti v Kraji Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bartoš podrobně okomentoval podkladový materiál:
Kůrovcová kalamita a opatření obecné povahy
Českou republiku, stejně jako i okolní státy, zachvátila kůrovcová kalamita. Pro její zvládnutí
a zmírnění dopadů je přijímána celá řada opatření. Jedním z nich je opatření obecné povahy
(dále též je „OOP“), které vydalo Ministerstvo zemědělství. Na první OOP s č.j. 18918/2019MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 navázalo vydání druhého s č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne
30. 8. 2019. Toto doplnění jednak pozměnilo vylišení tzv. červené zóny a dále upravilo způsob
hospodaření v této zóně. Nově zrušilo vyhláškou stanovená pravidla přenosu reprodukčního
matriálu lesních dřevin, vyjma dřeviny smrk, čímž vytvořilo lepší podmínky pro rychlou obnovu
lesa po rozsáhlých těžbách.
Dotace v lesním hospodářství z rozpočtu Kraje vysočina
Kraj Vysočina, kromě celé řady jiných aktivit, připravil pro vlastníky lesa na území kraje ve
Fondu Vysočina dotační program na podporu hospodaření v lesích. Z něj je možné získat
finanční prostředky na celou řadu činností. Nejoblíbenější je podpora oplocenek za programem
přesně stanovených podmínek. V rámci druhého kola tohoto programu je možné podávat
žádosti do 30. 9. 2019. Realizace projektu je možná od podání žádosti, nejpozději do
31. 7. 2020. Pro druhé kolo je alokována částka ve výši 50 mil. Kč.
Kromě dotací z rozpočtu kraje mohou vlastníci lesa žádat o finanční podporu ze státního
rozpočtu, zejména podle nařízení vlády č.30/2014 Sb.
Příspěvky do myslivosti
Příspěvky na vybrané myslivecké činnosti jsou poskytovány podle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
Podacím místem je krajský úřad, který zároveň zajišťuje administraci těchto příspěvků.
Příspěvky jsou poskytovány jednak uživatelům honiteb, vlastníkům loveckých psů národních
plemen na jejich chov a výcvik a vlastníkům loveckých dravců opět na jejich chov a výcvik.
Vzhledem k rozšíření okruhu činností, na které je možné získat dotaci, došlo v letošním roce ke
zvýšení počtu žádostí i výše požadované částky zhruba na dvojnásobek předchozího roku.
K hlavním důvodům zvýšení četnosti žádosti patří nová podpora lovu prasete divokého,
kormorána velkého a další opatření směřující k podpoře udržení rovnováhy v krajině.
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity v lesích
Vlivem kůrovcové kalamity dochází k výraznému zhoršování ekonomiky většiny lesích majetků.
Aby byla zajištěna řádná péče vlastníků lesa o les jako národní bohatství, stát připravuje zásady,
podle kterých by byla žadatelům vyplácena dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v lesích. Administraci těchto zásad poté, co bude přijata novela zákona o lesích, budou
zajišťovat kraje. Dotační titul bude pro vlastníky na Vysočině aktuální po celou řadu let.
Dosavadní roční výše dotací do lesů jak ze státního rozpočtu tak kraje ve výši desítek milionů Kč
se zvýší řádově na stovky milionů ročně. Zvládnutí tohoto nárůstu administrace bude vyžadovat
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adekvátní personální zajištění. Přijímání prvního kola žádostí se předpokládá na přelomu roku
2019/2020.
Pachové ohradníky
V roce 2010 se podařilo navázat spolupráci s Nadací pojišťovny Generali na pilotním projektu
Pachové ohradníky 2010. Spolupráce pokračovala nepřetržitě až do loňského roku, kdy v roce
2018 byl za finanční spoluúčasti nadace pojišťovny Generali a Kraje Vysočina navýšen počet
ošetřených úseků pachovými ohradníky na celkovou délku 150 km komunikací. V letošním roce
je rozsah takto ošetřeného úseku silnic přibližně stejný, zároveň došlo ke zvýšení podílu úseku
ošetřených alternativním pachovým zradidlem PACHO-LEK.
Výkup spodních čelistí prasete divokého
Početní stavy prasete divokého dlouhodobě narůstají a tím se zvyšují i škody způsobené touto
zvěří. Navíc se v České republice (na Zlínsku) objevil africký mor prasat. Výskyt tohoto
onemocnění byl v nedávné době potvrzen v sousedních zemích: Slovenko, Polsko a Maďarsko.
I přesto, že je v České republice situace prozatím stabilizovaná, existuje potenciální nebezpečí
opětovného výskytu nákazy. Proto je nutné podpořit úsilí redukovat stavy volně žijících prasat
divokých. I nadále je žádoucí se soustředit na odlov nejmenších selat a na bachyně –
lončačky. Toto opatření jednak směřuje ke snížení škod na zemědělských pozemcích a na nich
rostoucích plodinách, jednak ke snížení veterinárního nebezpečí - přenosu nákazy afrického
moru prasat na hospodářské chovy prasat. O spodní čelisti, které by měly být shromážděny,
nadále projevuje zájem Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze.
O tento studijní materiál se zajímá i Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně.
S ohledem na výše zmiňovanou aktuálnost veterinární problematiky je tato aktivita kladně
hodnocena i Státní veterinární správou.
Usnesení 006/03/2019/Kz
Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o činnosti Kraje Vysočina v oblasti lesního hospodářství a myslivosti a
doporučuje
radě kraje podporovat i v dalších letech poskytování příspěvků v oblasti lesního hospodářství
a opatření v oblasti myslivosti a vytvoření podmínek pro jejich administraci.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Diskuse a různé
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pondělí 25. listopadu 2019, od 14.00 hodin.
5. Závěr
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil zasedání.

Ing. Jan Veleba
předseda Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina
Bc. Ing. Jitka Merunková
tajemnice Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 23. 9. 2019.
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