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V oblasti  legislativní byly  podány  připomínky  k poplatkům  za  přehlídky
semenářských porostů vojtěšek, připomínkám bylo vyhověno. Dále byl na náš dotaz

zpřesněn  výklad  nitrátové  směrnice  (ing.  Klír).  V současné  době  probíhají  v Bruselu
notifikační  procesy  vyhlášek  dotýkajících  se  dotačních  titulů,  ať  již  jsou  to  vyhlášky
k enviromentálním opatřením,  nebo k TOP-UP. Do návrhu TOP-UP jsme navrhli  i  druhy,
které tam dosud uvedeny nebyly, ČMŠSA i AK je předaly MZe, ale jejich realizace je zřejmě
nereálná, alespoň pro letošní rok. Návrhy novel zákonů a vyhlášek k připomínkovému řízení
posíláme všem členům Sdružení. Případné připomínky členů odesíláme na příslušné instituce
(ČMŠSA, Agrární komora, MZe ČR apod.). 

Byl rovněž  zaslán dopis  řediteli  odboru výzkumu ing.  Chaloupkovi  na MZe,  kde jsme
kritizovali  systém schvalování témat výzkumných úkolů, vč. návrhu na řešení., zatím však
bez  odpovídající  reakce.  Hrozí  nebezpečí,  že  se  situace  ještě  zhorší,  neboť  se  uvažuje
o komplexním  řízení  výzkumu  Ministerstvem  školství,  což  se  patrně  ještě  více  vzdálí
požadavkům praxe. Proto bude asi reálné pokračovat v cestě nastoupené před dvěma lety,
tj. financování přímo semenářskými podniky. V tom je ovšem určitá nevyváženost, pramenící
z toho, že nečlenové se na financování tohoto výzkumu nepodílejí,  stejně jako je rozdílná
úroveň  podílů  těchto  organizací  na  celkovém objemu  obratu  odvětví.  Proto  jsme  zaslali
ČMŠSA další dopis, ve kterém navrhujeme alikvotní řešení podílu firem na řešení tohoto
problému.

V oblasti hospodářské, byl zakoupen nový počítač. Během 1. čtvrtletí došlo ke zhroucení
monitoru. Vzhledem k tomu, že starý počítač již měl 6 let (občas docházelo k výpadkům)
a koupě monitoru a počítače zvlášť je nevýhodná, byl zakoupen celý soubor vč. software,
ale mimo tiskárny. 

V oblasti  organizační   byly  uzavřeny smlouvy se členy (čl.  příspěvky) a se zkušebními
stanicemi a šlechtiteli (zástupci odrůd) pro zkoušení odrůd pícnin pro Seznam doporučených
odrůd.  Celkem  bylo  uzavřeno  13  smluv  na  poradenství  ze  semenářskými  organizacemi
(čl. přísp.),  23  smluv  s prvovýrobci  (čl.  příspěvek),  12  dodatků  smluv  se šlechtiteli,
18 dodatků smluv s pokusnými pracovišti a 2 smlouvy s poradenskými organizacemi. 

Byl  vypracován  nový  návrh  na  organizaci  poradenství,  s cílem  většího  zapojení
prvovýrobců do  SPTJS  tento  návrh  byl  přednesen na  polním dnu a  nyní  je  projednáván
správní  radou  Sdružení.  Cílem  je  rozvoj  členské  základny a  zvýšení  úrovně  poradenské
činnosti jakož i zpětného toku informací – kontrola realizace opatření, výsledky.

O členství  v SPTJS  požádal  dřívější  zakladatel  Sdružení  Moravan  Petřvald  a.s.,  a  dále
Perseus  Běchary  a.s.,  Agrodružstvo  Sebranice  a  Agrostis  Trávníky  s.r.o.  Jejich  přijetí
schválila 13. Valná hromada SPTJS.

V oblasti  výzkumu byly  založeny  pokusy  v souladu  s metodikou,  která  byla  přiložena
ke smlouvám  uzavřeným  se  semenářskými  organizacemi.  V letošním  roce  budou
prezentovány výsledky pokusů s jílkem jednoletým, kostřavou luční, mezirodovými hybridy
Lofa  a Hykor, lipnici luční, srhou laločnatou, kostřavou červenou, bojínkem lučním a  jílkem
vytrvalým. Dne 19.6.2006 proběhl na VST Zubří kontrolní den, kterého se zúčastnily všechny
semenářské podniky podílející se na financování tohoto výzkumného úkolu. Koncem června
byly vypracovány návrhy na výzkumná témata pro Mze na období 2009-2013.

1



Pokračují také pokusy v rámci SDO v plném
rozsahu.  Změna  je  pouze  ve  snížení  počtu
dotovaných odrůd u vojtěšky, kde na základě
rozhodnutí  ÚKZUZ,  byla  z nároku na  dotace
vyjmuta  vojtěška  Europe   (lic.)  firmy  FTA.
Dotační  titul  byl  naplněn  v plném  rozsahu
a peníze  byly  šlechtitelům  vráceny  v závěru
loňského  roku.  Chtěl  bych  však  apelovat
na šlechtitelské  organizace,  aby  smluvní
závazky plnily v termínu, neboť Sdružení nemá
tolik  volných  prostředků,  aby  je  uhradilo
z vlastních  zdrojů.  Proto  pokud  by  vznikly
problémy  s penalizací,  museli  bychom
je převést  i  na  Vás.  Smlouvy  s pokusnými

pracovišti jsou totiž koncipovány v návaznosti na smlouvy se šlechtitelskými organizacemi –
vlastníky odrůd.

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 Agro Brno, a dva semináře pro OSEVU PRO Praha.
Poradenství  na  porostech  bylo  provedeno  na  1106  ha.  Poradenství  je  smluvně  zajištěno
u OSEVY PRO, VST Zubří a ŠS Hladké Živoříce. Chybí nám však zpětné informace, proto
bych prosil dotyčné pěstitele alespoň o nahlášení výnosů, příp. i ekonomiky pěstování trav
a jetelovin  na semeno  za loňský  rok.  Od  semenářských  organizací  bychom  potřebovali
souhrnný přehled o produkci jednotlivých druhů trav a jetelovin a plochy z níž tato produkce
byla  dosažena  (po  dokončení  čistícího  procesu  vč.  uznávacího  řízení).  Chtěli  bychom
i na našich webových stránkách propagovat pěstitele s vynikajícími výsledky, to však naráží
na konkurenci mezi  semenářskými organizacemi, kdo se toho nebojí, ať nám tyto výsledky
dodá.

 Podzimního  cyklu  školení  spojených  s prezentací  činnosti  SPTJS,  které  proběhlo
na 7 akcích 5 semenářských organizací se zúčastnilo 284 účastníků, kde lze předpokládat,
že to bylo  přes  230  pěstitelů.  Školení  proběhlo  jak  pro  pěstitelé  trav,  které  zajišťovala
VST Zubří,  tak  v oblasti  jetelů,  kde  referovali  pracovníci  VÚP  Troubsko  a  ŠS  Hladké
Životice.

To je opravdu jen stručný výčet naší činnosti za uplynulý rok. Závěrem bych Vám chtěl
všem poděkovat za spolupráci i za věrnost odvětví, kde to není zrovna lehké. Do tohoto roku
Vám přeji hodně úspěchů v celé Vaši činnosti a našemu odvětví přeji, abychom se alespoň
částečně přiblížili k výnosům dosahovaným předními pěstitelskými zeměmi.
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