ČMSZP

Českomoravský svaz
zemědělských podnikatelů

Úzké vedení – zápis z 12.5.2020
Místo – online videokonference.

1. Seznámení účastníků s k Společnému stanovisku nevládních organizací k pravidlům pro 10. kolo PRV
-

kromě signatářů 5-ka+ SPOV se přidali s podobným stanoviskem SMO a NS MAS
v rámci jednání NNO byly rozdělen úkoly - (interpelace poslanců 9-10.5.2020 na MZE)
body jednání případně budou zaslány, stručně: snížení % u EKO, MZ, přefinancováváni sektoru prasat
stanovisko zasláno na ČTK + ostatním novinářům
na skot v 10.kole nebylo alokováno nic

2. Setkání Poradci
- otevřena redefinice LFA (FANTYŠ)-za svaz stanovisko zůstává na 0,3 VDJ/ha – podpora těch, kteří mají dobytek,
rozpočet zůstává, ale bylo by více žadatelů, tzn. rozmělnění peněz těch, u kterých převládá RV – nejspíše bude interně
rozhodovat ministr (výjimky???). Za svaz STANOVISKO NECHAT PRAVIDLA, NEMĚNIT JE POKAŽDÉ
- PGRLF (1 mld.) - návrh nového programu PGRLF - "Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru" - zaslán emailem 4.5.2020.
Pozn. bylo připomínkováno z ÚV – je zaměřen na provozní úvěry – většina malých a středních podniků provozní úvěry
nemá – využívá kontokorent
- od 7.5.2020 mimořádná podpora na domácí skladování (podpora z EU i na hovězí maso)
-10.kolo jen zběžně probírali
- problém odbytu – kde bude distribuováno mléko /maso – chybí podpora zpracování českých surovin – Zajímá to pana
ministra?!?
- Téma ŠKODY – varianta rezervní fondy byla zamítnuta MF (nebudou výjimky ani pro zemědělce), nejspíše nezbývá
jiná varianta než-li "vinařský fond"
- prezentován návrh za ČMSZP – DOTACE POD ČÁRU (zlepšilo by to cashflow podnikům)
- Agrotechnické lhůty – připomínkování – prosím volat či zasílat ředitelce do 30.5.2020 (příloha e-mailu) - některé
podněty již zapracovány z PS v lednu

3. Debata AGROTECHNICKÉ LHŮTY a Nitrátová směrnice (mail zaslán 24.4.2020)
- významné novinky – počítání bilance, křoviště – dočasné hnojiště po 2 měsících odvést (Rakousko má 3 měsíce)
- 170 kg N/ha z celkové výměry zemědělských pozemků zemědělského podniku v aplikovaných statkových, organických
a organ minerálních hnojivech
- připomínkování bylo do 11.5.2020
- poznámky, jestli to tak má být, tak napříč celou EU, nejen u nás, dovysvětlení – jedná se limit, ale nově je počítána
bilance, tzn. záleží na metodice – jak to mají aktuálně v Rakousku jsem stručně popsala v příloze vč. skladování hnojišť
Výzva k tomu, abychom nemlčeli a každý z nás psal d novin

4. ČSCHM
- 0,3VDJ ponechat (bez prasat), stále chtějí snižovat stavy a dotace se tak rozptýlí, jednání s MZe na o národních
dotacích (výkrm) a VCS

5. Připomínkování 11.kola
- oslovit VLS
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