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V oblasti  legislativní byly podány připomínky k novele  zákona  o  oběhu  osiv  a  sadby.
Připomínka byla – po dotazu na členské organizace, zaslána legislativnímu odboru AK ČR,
konkrétně ing. Kratochvílovi a zněla na rozšíření druhového seznamu o poháňku hřebenitou,
metlici trsnatou, tomku vonnou, medyněk vlnatý, čičorku pestrou a krmný sléz. Na ČMŠSA
byla zaslána připomínka k výši poplatku za prohlídky semenářských porostů vojtěšky SRS.
Rovněž byly zaslány dva dopisy Ministru zemědělství, jeden ohledně zabezpečení výzkumu
(zatím  bez  ohlasu),  druhý  ohledně  dotací,  dopis  i  odpověď  byly zaslány  všem  členům.
Aktivity ve směru k rozšíření dotací o TOP-UP, byly značné, kromě MZe a ČMŠSA, bylo
jednáno i se zástupci parlamentu a AK. Výsledek byl tentokrát příznivý a čeká se jen na
schválení EK. V podzimním termínu byly opět připomínkovány vyhlášky k zákonu o oběhu
osiv a sadby, které byly tentokrát zaslány ČMŠSA a tam byly také projednány v pícninářské
komisi, jejímiž jsme členy.

V oblasti  organizační byly zaslány dokumenty z nabídkou  členství  Moravanu Petřvald,
Seedcom Praha, Elitě Brno a ing. Dugátovi ze Slovenska. Přihlášku zaslala Elita Brno, sem.
akciová společnost, jejiž přijetí za člena SPTJS předložila správní rada ke schválení1. V této
oblasti  je zapotřebí  změnit  stanovy, neboť  s rozvojem činnosti  se  silně  rozšiřuje  smluvní
činnost,  což  do  jisté  míry zatěžuje  předsedu  SR.  Nová  úprava  stanov  by měla  připustit
možnost delegování této činnosti na ředitele SPTJS. Pro informaci uvádím, že celkem bylo
uzavřeno 12 smluv na poradenství ze sem. organizacemi (čl.přísp.), 23 smluv s prvovýrobci
(čl. příspěvek) a dále 11 smluv na výzkum v úhrnné hodnotě 490 tis. Kč, 12 dodatků smluv
se šlechtiteli,  18 dodatků  smluv  z pokusnými  pracovišti  a  3  smlouvy  s poradenskými
organizacemi.

Dále byly zaslány dotazníky na plochu a výrobu osiv v loňském roce za účelem zjištění
reálných výnosů. Tyto dotazníky byly zaslány 36 organizacím, z nich nám 19 společností tyto
údaje  zaslalo,  6 oznámilo,  že  se  výrobou  travních  a  jetelových  semen  nezabývají
a 11 neodpovědělo (z toho 1 člen SPTJS). Tato oblast je velmi důležitá, neboť jak vyplývá
z odpovědi náměstka MZe, je možnost přiznání dotací z TOP-UP, závislá na výši ha výnosů
a dle sdělení předsedy pícninářské komise ČMŠSA a našeho delegáta v ESA ing. Chobota,
budeme muset v příštím roce tyto údaje poskytovat EK.

Bylo  také  splněno  usnesení  Valné  hromady o  předvedení  pícninářských listů  z tiskové
verze na verzi elektronickou. Tím jsme ale překročili rozsah smluvních www stránek, takže
některé soubory jsme museli zmenšit, nebo bychom museli změnit smlouvu.

Na  základě  rozhodnutí  SR,  byla  vytvořena  etická  komise,  která  vypracuje  zásady
pro tvorbu a distribuci českých trávníkových směsí a příp. na základě žádosti může navržené
směsi udělit přívlastek: „Tuto směs doporučuje SPTJS“.

V souvislosti  s ukončením  pracovní  činnosti  našeho  dlouholetého  hospodáře  pana
Tomíčka, za jehož práci mu děkujeme, dojde i ke změně sídla SPTJS. Nové sídlo Sdružení
bude ve  Výzkumné  stanici  travinářské  v Zubří,  kde  je  od  dnešního  dne  i  jeho  kancelář.
Spojení  na  ředitele  Sdružení  (adresa,  e-mail  i  telefon)  však  zůstává  i nadále  v platnosti.
Novou  hospodářkou  Sdružení  bude  paní  Machková.  O stále  stoupající  aktivitě  našeho
Sdružení  svědčí  i  skutečnost,  že  poštovní  obrat  za  loňský  rok,  obsahoval  381  přijatých
a 415 odeslaných zpráv, převážně elektronickou poštou.

1 Elita Brno a.s. byla na 12 VH přijata za člena SPTJS



Byla znovu navázána součinnost s AK, i když jsme jejími členy jen zprostředkovaně přes
ČMŠSA. Jak nás ubezpečil pan prezident ing. Veleba, jde novému vedení AK o zemědělství
jako celek a i malá odvětví, jako je naše, musí být v zájmu AK, neboť jen celistvé chápání
tohoto odvětví má význam pro zvyšování konkurenceschopnosti českého zemědělství.

V oblasti  výzkumu byly  bohužel  všechny  snahy  o  zařazení  technologického  výzkumu
do státních  úkolů  marné.  Proto  jsme  našli  pochopení  u  našich  členů  –  sem.  organizací
a na základě smluv s nimi uzavřených bylo získáno 490 tis. Kč ročně na 4 roky k realizaci
technologického výzkumu. 

Do této oblasti lze však zahrnout i pokusy konané v rámci Seznamu doporučených odrůd.
Sdružení zajišťuje ve spolupráci s ÚKZUZ pokusy se 7 odrůdami vojtěšky, 8 odrůdami jetele
lučního, 5 odrůdami jetele plazivého a 7 odrůdami jílku vytrvalého. Tyto odrůdy pocházejí
od 7  přihlašovatelů  a  pokusy jsou  realizovány na  9  pokusných pracovištích.  Financování
těchto  pokusů  probíhá  přes  naše  Sdružení  a  představuje  fakturaci  šlechtitelům,  zaplacení
pokusným  pracovištím,  zpracování  4  žádostí  o  dotaci  a  následně  rozdělení  dotace
šlechtitelům. Hodnota jednoho obratu činí bez DPH 540 tis. Kč.

V oblasti  poradenství proběhlo  tradiční  školení  pro  pěstitele  s celkovým  počtem
62 účastníků, z čehož bylo 35 členů SPTJS. Dále byly předneseny dvě přednášky pro pěstitele
v rámci  seminářů  Osevy  Brno,  jedna  pro  TAGRO  Červený  Dvůr,  4 přednášky  pro
Osevu PRO Praha,  2  přednášky pro Selektu  Praha,  a po  jedné  přednášce  pro  Rožnovská
travní  semena  a  Elitu  Brno,  která  přislíbila  členství  v našem  Sdružení.  Poradenství
na porostech bylo provedeno na 1106 ha. Poradenství je smluvně zajištěno u Osevy PRO –
VST Zubří, ŠS Hladké Životice a VÚP Troubsko. Deseti členům Sdružení zasíláme týdně
výtahy ze zemědělských internetových stránek. Každoročně je zpracovávána zpráva o stavu
travního  a  jetelového  semenářství  za  uplynulý  rok,  kterou  zveřejňujeme  na  našich
internetových stránkách.

Tolik  ve  stručnosti  k naši  činnosti  za  uplynulý  rok.  Závěrem  bych  chtěl  poděkovat
ČMŠSA,  zejména  p. prezidentovi  ing. Pavlíčkovi  a  řediteli  ing. Dukátovi,  dále  paní
ing. Potměšilové z MZe za podporu a pomoc při prosazování našich zájmů. Děkuji také Vám
všem za spolupráci při řešení našich úkolů a do dalšího roku, Vám přeji hodně zdaru.


