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[10:19] Kovář Jan – Svaz pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska 

Vážení, s ohledem na zpřísnění protierozní vyhlášky a velkého tlaku veřejnosti na snížení 

eroze za Svaz pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska navrhujeme výraznější podpory v PRV 

právě u technologií strip till a na to navazující technologii GPS RTK. Doporučujeme podpořit 

penetraci prostředků z PRV i mimo běžné příjemce, kdy by existoval v tomto případě bodový 

malus pro žadatele, kteří uspěli v předchozím období v PRV obecně.  

[10:28] Zuzana Přibylová - ZUČM 

Bude pro operaci investice do zemědělských podniků způsobilým nákladem také závlahový 

systém - např. ve spojení s retenčními nádržemi apod.  

[10:32] Polišenská Anna - MZe 

Dobrý den, o podpoře závlah dosud nebylo rozhodnuto, je nutné vymezit rozhraní s národními 

dotačními tituly. Rovněž záleží na konečné podobě nařízení ke strategickým plánům, které pro 

podporu závlah stanoví podmínky. 

[11:17] Urbánková Kateřina – PRO-BIO 

Dobrý den, co se závlah týče, i za ekologické zemědělce mohu toto maximálně podpořit. Je 

nutné podporovat budování závlah (za podmínky udržení vody v krajině) jak na ekologických, 

tak na konvenčních farmách, jinak produkce zeleniny a dalších komodit, je dlouhodobě 

neudržitelná... 

[11:35] Urbánková Kateřina – PRO-BIO  

Ráda bych také podpořila názor paní Jezberové k PGRLF, máme stejnou zkušenost - někteří 

žadatelé dostanou lepší, rychlejší a jednodušší půjčku ze strany bank a je tristní podávání 

žádostí. Často na to zemědělec nedosáhne, protože prostě neumí psát všemi 10... 

[12:03] Medonos Tomáš - ÚZEI 

Dobrý den, jen doplňuji informaci k podmínkám FN, které mají podpořit rizikovější projekty, 

které by nebyly financovatelné komerčními úvěry, ale zároveň dávají určitou jistotu, že jsou 

životaschopné a návratné. 

[12:03] Belada Bohumil - AK 

Dobrý den. Pokud nedokáže Komise definovat co je Inovace, tak nemůže pak něco kritizovat, 

že to Inovace není. Chápu, že je to složité, je na to spousta manuálů a směrnic. Jako základ 

je pro žadatele jasně stanovit co musí splnit, aby ta Inovace byla přijatelná regionálně. To 

znamená jestli stačí, aby to byla Inovace pro podnik a to pak musí dokázat, nebo že to musí 

být Inovace minimálně v rámci okresu, kraje, ČR, EU, nebo světa?  

[12:04] Jezberová - OAK Trutnov 

PGRLF a vyčerpanost jeho podpor: Investiční úvěry: podmínky pro žádost o podporu jsou 

zdánlivě jednoduché, přijímá se pouze 250 žádostí, což je zlomek ze zájemců. Systém příjmu: 

kdo dřív přijde, ten dřív mele. Přijatá žádost je dlouho administrovaná, PGRLF má vysoké 

úroky, drahé předčasné splacení úvěru i mimořádné splátky, zajištění úvěru požaduje nejen 



kupovaným strojem, ale i dalším majetkem včetně půdy + tvrdé podmínky pro uplatnění 

blankosměnky. To ovšem žadatelům při vyhlášení příjmu žádostí nikdo neřekne. Proto je 

zájem velký a následná nespokojenost klientů také. Jsou to zkušenosti žadatelů.  

[12:25] Šindelář Zdeněk - MZe 

Dobrý den, pokud jde o ty oblasti, kde bude těžko obhajitelná dotace: jde o to, že EK 

dlouhodoběji nechce financovat dotací ty investice, které je výhodné/byly by realizované i bez 

dotace. 

Např. ty investice, které přinesou úsporu nákladů nebo zefektivnění výroby a tím navýšení 

ziskovosti (novější a efektivnější stroje a technologie, úspora energií a zdrojů, …) 

[12:26] Marie Rubišarová Medová – KZP ČR 

PGRLF - stačilo by zveřejnit jednoduchou tabulku na výpočet ratingu, tak jak to mají u OPPIK 

a OPŽP a k tomu i odpovídající rozpětí úrokových sazeb. Komu by vyšel špatný rating už při 

prvotním zadání, nemusí ani soutěžit v podání žádosti. Komu by rating vyšel, bude vědět, že 

jeho maximální úrok bude x % a zváží, zda jít na PGRLF nebo zůstat u své banky. 

[12:40] Chaloupka Roman – OUČR 

Závlahy jsou klíčovým faktorem rentabilní produkce většiny trvalých kultur a speciálních 

zahradnických provozů. Tyto obory tvoří na malých plochách velmi vysokou přidanou hodnotu. 

Většina těchto oborů vykazuje bohužel stále se prohlubující zápornou obchodní bilanci. 

 


