ČMSZP

Českomoravský svaz
zemědělských podnikatelů

Úzké vedení - zápis z 30.1.2020
Termín – středa 30.1.2020
Místo – v kanceláři svazu – Slezská 7, Praha 2
Program jednání:

1. Agenda Svazu - aktuality z PS, ABK, setkání poradců ministra
ABK body:
PORÁŽKY NA FARMÁCH - připomínky ČS (o zastřelení se nemluví pouze ve výjimečných
důvodech). Omráčeno a vykrmeno na farmě, ale vykolení až na jatkách.
Lokální produkty (kraj a kraj sousední - produkty ze dvora) – Jihočeský kraj (PRAHA je přes dva
kraje). Chtějí pouze přes jeden kraj (dojezd do dvou krajů).
IBR ČR – nemají zájem, likvidace na jatkách např. i březí jalovice (čištění dobytka)
Brožura pro farmáře – nelze nalézt na webu, bylo slíbeno SVS
PGRLF – soudní spor pro prokazování propojenosti, do té doby se nemohou zástupci vyjádřit

-

fin. podpora přes PGRLF – NAPLNĚNÍ PODMÍNEK PODPORY – žadatel si musí
„pohlídat“ banku - odvolání může podat, ale klient si má pohlídat banku

MŽP – vynětí z PF rybník – musí se nastavit parametry, obnova v lesích je to trošku jinak a je to
náročnější. ABK chce nevyčleňovat a jednat dohromady.
Eroze půdy

-

Erozní kalkulačka – není zcela funkční

SZIF – délka administrace žádosti – příklady praxe (i déle než rok - chce konkrétní příklady
ŽOP 2019 -pak bude řešit jednotlivě)
PF – stejná komunikace jako v DS – na email bude chodit pouze upozornění (aspoň k čemu to
je). Pokud se to neotevře a nepřečtěte.
Poradci

–
-

Odmítnutí protierozní vyhlášky
MF – rezervní fond na firmách neprošel (sucho apod.)
Fond nepojistitelných škod – něco jako vinařský fond
RADA NNO – Ulrich – právo veta

ÚKOL: ZJISTI PODPORU PRASAT V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH – NÁVRATNOST
Diskuze: Lubská A.S. – MINIMALIZACE – díky růstu ceny
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PS NITRÁTOVÁ SMĚRNICE - nově navrhované oblasti (nově zranitelné)
VÚRV zástupce – 3.2.2020 to bude projednávat vláda, vyhlášky budou později
Termín dalšího setkání cca polovina února

1.7. - 30.6.
Kapacity na digestát
Změna v zimních měsících (přihnojení do 5kgN/ha) – svoleno
Skupina 6-7 – podklady, kdy jste měli hnojit(velké srážky)
– konec 1.listopadu to lze posunout o 15 až 30 dní
Max. šířka upravené haldy hnoje 20 m
ZIMOVIŠTĚ
– zbytky pod kravkami a výkaly se bude evidovat jako hnůj (kvůli hromadám po
loukách a pokud to tam necháte – ze zimoviště – tak to shrnete a hromadu necháte
(evidence v havarijním plánu)
– úklid na hnojiště a nikde se nemusí evidovat
Půdní blok – hnůj z 24 měsíců na 12 měsíců – proč ?? – problém fermentace
Jak se bude počítat produkce z toho zimoviště – 11 měsíců výkalů a 1 měsíc hnoje
Okomentoval(a): [KAN1]: -Rozdíl je ne/započítání dotací
(na farmu),
- UZEI dotace napočítal
-UZEI - produkce s dotace a pastviny (1t/sušiny) – kolik VDJ
spotřebuje – 30 t /sušiny
Výnos ha/uživení VDJ = systém přepočítali + SAPS + Atd. Pak
zjistili dotaci 15tis.Kč na jednotku + cena dobytka = dostali se
do kladu u VCS telata a jsme skoro na 0, resp. v zisku

2. Jednání VCS – telata
Výpočet rentability a ziskovosti

-

rozdíly údajů UZEI a Výzkumného ústavu
nalezeny body k zajištění přepočtu

2ha/VDJ – úživnost
Nemají jinou možnost než přes dotace na ha – lepší by byl
koeficient

Diskuze:
SMYSL dotace byl odchovaný následovala změna v budoucnosti na narozený (chovatel často
natalitu neovlivní – fin. ztráta)

Výsledky od UZEI asi v půlce února.

POKŘIVENÍ
+chyby
+dotace na sucho připočetli-není často
+bílkovinné plodiny – nedělají
+NAVYŠOVÁNÍ CEN O INFLACI
+dvakrát vratka na naftě
Atd…
ČSCHMS PŘIPRAVÍ:
-predikce výkupní ceny
-materiál z UZEI půjde až později
- masné krávy 0,1-0,3 – z mléčného přešlo do masného a
evidence se zkvalitnila
LB: Co by se stalo – 0,3 v LFA a jiný motiv by nebyl 230 tis.
(80% mortalita).
JK: ekonomické propočty
PV: nejlevněji SAPS a ha bez lidí zvířat atd.
RZ: KRÁVA jako KRÁVA
Dohodne se na hlídání – v úterý ministr v Rusku
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3. Jednání se SZIF - přesun termínu 24.2.2019 + účastníci
Zajistit pozvánku na oběd 13:00 od ČMSZP (ředitel – předseda + JK, PV, LB, KS, DK) případně
PK
Pozvánku - kancelář
Restauraci zajistí PV
Poté sednout k jednání na AK

4. Jednání Rady nevládních organizací
Hraboši a hubení

-

podpora z ÚV směrem k ostatním NNO – hraboš je už vyřešen (web ČMSZP)
souhlas s tvrdou podporou (LB)
+ otázka vlka

Okomentoval(a): [KAN2]: FEEDBACH K RADĚ NNO:
– slabé loby
-podléháme a jsme součástí zemědělského svazu
-iniciativa začala od nás(ČMSZP), ale ZS využívá nás

12.2.2020 – VLK o účast požádal LB – nahlásí kancelář
- stanovisko k happeningu x demostrace v návaznosti na hraboše x prase x vlk
INFO: DE zástřelné 100 € - dosáhnutí 0 stav prasat (prosí afr. moru)
- týden českého zemědělství ( https://www.zemedelstvizije.cz/dny-ceskeho-zemedelstvi) červen asi
13.-14. – fin.prostředky z MZe dostává ZS

Osvětové akce
- každý z členů, kteří den otevřených dveří mají už osvětu dělají.

5. Projekty 2020 - možná spolupráce s CSV (videa, financování FL, školení
LPIS)
Možná spolupráce s CSV

-

možnosti se účastnit VŘ videa – odsouhlaseno
FL možnost reklamy z CSV – odsouhlaseno
Školení LPIS – školy - odsouhlaseno

Projekty na rok 2020
Zaslat návrhy CSV - kancelář

6. Diskuze
Vedení svazu a agrární komory – jednání napříč NNO udržujeme, rozklad názorů v AK
Dolejský – zastupování NNO v Bruselu
Členové - podle kraje – obvolat a spojit se s nimi.
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Okomentoval(a): [KAN3]: ani jeden nedodržel slovo kromě
Katky Urbánkové
Setkání s Doležalem – po sněmu „z poza buka“ podpořit
s krajem, pomůžeme mu v horských a podhorských oblastech
NABÍDKA SPOLUPRÁCE a podpora – předseda (přivedeme
k němu nevládky k diskuzi)

ČMSZP

Českomoravský svaz
zemědělských podnikatelů

Oslovení Winter osobním dopisem.
Finance na BÚ
DK: Krajský úřad HK bude vytvářet diskuzi s vlkem -27.2.2020
LB: konání schůzky nevládních organizace, ale pro lidi, kteří tam chodí – konkrétněji – jestli
nechcete přijít, tak přijďte – chce mít jasno
RZ: Termín VH? – konec března 2020
Týdenní FAIRPLANE – síť – nechtějí tolika emailů
Nový email místopředsedy – jaroslav.kratochvil@vls.cz
¨

7. Závěr
Úkoly u jednotlivých bodů

Přílohy ÚV

Stručně PROJEKT podklad PS Welfare
PS DŽPZ a
20200127_SZP_Prac
FARMÁŘI - návrh.pdfa Antimikrobika-ver2.doc
antimikrobika_24_01_2020.pdf
ovní skupina Podpora výzkumu, inovací a přenos znalostí do praxe.docx

Poděkování.

Zápis: Ing. Karolína Menclová
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