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Zápis ze zasedání 18.6.2020 
 
Program jednání: 
 
1. Uvítání  
2. Aktuality z jednání svazu  - ABK, poradci, atd. 
3. Jednání - Skalský dvůr, VH, Agrokomplex, Techagro  
4. Projekty  
   - SŠ exkurze září - OPAVA, ŠUMPERK a FRÝDLANT 
   - Nabídka videa - Středočeský kraj PRV 2014-2020 (návrhy respondentů z řad ČMSZP)  
5. Diskuze 
   - pokladový materiál k AEKO (připomínky a podněty si připravte na jednání UV) - stanovisko je třeba zaujmout do 
22.6.2020 
6. Závěr 
  
Přílohou e-mailu naleznete: 
 
- pokladový materiál k AEKO  
- materiál Ministerstva financí týkající se rozšíření možnosti uplatnění odpočtu ztráty od základu daně 
 
 

 

1. Uvítání 
 
 

Videokonference: 

Úsporná platforma videokonference, kterou lze používat – je nutno doladit PC. 

Tuto platformu pak můžeme používat daleko častěji - cca 14 dní na hodinku. 

 

 

2. Aktuality z jednání  
 

ABK – Zápis je zveřejněn na webu ČMSZP  

http://cmszp.cz/antibyrokraticka-komise-ministerstva-zemedelstvi-abk/ 

- zklamání nad PGRL – 260 projektů za 3,5 minuty 
- business pro společnosti, které mají zaměstnance na klikání žádostí 
- lepší varianta bodové hodnocení (jako SZIF)  
- SPÚ  

o revize LPIS – nájem, pokud naleznou nesoulad, pak požadují nájem a daně 
zpětně 

o smlouva o úhradě – nyní dle zákona 3 roky 



ČMSZP
Českomoravský svaz
zemědělských podnikatelů

 

Slezská 7 IČO 148 88 220 +420 227 010 354 info@cmszp.cz www.cmszp.cz 
120 00  Praha 2  č.ú. 122 01 504/0600 

      

o SPÚ tvrdí, že lze zaplatit 3 roky, ale chtějí 5 let (nad zákonem stanoveno), 
výsledkem bude, že rozdíl bude u Vás veden jako dluh a tedy nezískáte 
finanční prostředky (dotace) 

Co nás čeká:  

- 19.6. SZIF: Monitoring (sentinely) - 3 zástupci 

- ÚKOL: VH je nutné pozvat Vopavu  

- 25.6. NNO – témata za ZS, nějaké téma: MŽP(AOPK) - vlk 
o Romana Zemanová, Karolína Menclová 

- 29.6. Společné jednání k SZP 
- AOPK – návrh termínu 

o  MŽP – kdy/kdo/NNO 
o Jednání na platformě všichni 

ÚKOL:  návrh na program NNO 

- 25.6. NNO – témata za ZS, nějaké téma: MŽP(AOPK) - vlk 
o Romana Zemanová, Karolína Menclová 

- 29.6. Společné jednání k SZP 
- AOPK – návrh termínu 

o  MŽP – kdy/kdo/NNO 
o Jednání na platformě všichni 

ÚKOL:  návrh na program NNO 

 
 

3. Jednání – Skalský dvůr, Agrokompex, Techagro  
 

 
- Skalský dvůr – zrušení nebo ne?  

o Témata 
o Problém vysoutěžení + odstupné 
o Zemědělská politika – není známá 
o Nemáme téma o čem se budeme bavit 

 

ÚKOL: Letošní rok Skalský dvůr nebude, oznámení CSV. 
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o SAPS – bude stejné až na kurz 
o AEKO  

 sazba nově přihlášení – sazba bude stejná 
 bude změna vnitřní struktury managementů 

o AGROKOMPLEX i TECHAGRO – zrušeno 
- Jediná plánovaná akce Konference venkova (cca 25% pojištění na možnost nekonání 

akce) 

AK jednání – nový předseda  

Valná hromada se nesla v duchu „Ten kdo PRODUKUJE, TAK JE EKOLOG.“ 

EKOLOGICKÉ PARAMETRY SPLŇUJE TEN, KDO VYTVÁŘÍ PRODUKCI. 

AK DOTACE : 2% z přímých plateb a 4% MAX. 6% z PRV.  

Setkání s panem Doležalem (FW) 

o Spolupráce hory a podhory 
o Vliv předsednictva na nového předsedu uvidíme 

FFA – debata nad strategiemi F2F a Biodiversity  

o SAPS by měl podpořit důstojné živobytí 
o Ti, co pracují dostanou zaplaceno 
o Lepší pozice zemědělcům na trhu (férová cena) 
o Peníze těm, kteří mají zájem se změnit (II. pilíř) 

 

MV PRV – 10. kolo – účelově zajištěno financování pro klecové chovy, které EU nechce 

o Prima NEWS – ŠEBEK, PROUZA, JUREČKA A TOMAN  
o Investice do prasat 
o  

VH  

– závěrečnou zprávu zašleme (upravit – započítat s ČSCHMS)  

- uspořádání září/říjen vč. Předsednictva 

- pokud bude nová vlna: Hlasování per rollam 
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Hotel u Krbu  

– nezval by mnoho oficiálních hostů – spíše Slávka Vopavu 

Zajistit termín: 8.10.2020 

 

Poradci ministra – uvítání hosta pana Brože 

2020 06 18 Daňová 
ztráta zpětně podpalečník (2).docx  

2020 06 18 
ekoplatba_jednání poradců (1).docx 

 

- Uplatňování snahy změny zemědělského pojištění. Návrh, aby se to, co se 
odvedlo na daních, se dalo vzít zpět z daní příjmů. 

- Uplatnění daňové ztráty popředně (pouze v době generování zisku) 

 

Vyjádření  

- Rezervní fond si stáhne a nemůže jej danit 
- Chtějí dostat již zaplacená, resp. si chtějí změnit cashflow 
- EK – Evropa nebude dotovat státní rozpočty a tedy by se dotace neměli danit 

(podpora obcí přes OBCE – jelikož je daň nižší a neplatíme za to soc. daně) 
-  

Poznámky pro p. Burkoně 

Na základě jednání Úzkého vedení ze dne 18.6.2020, Vám zasílám jednotlivé poznámky k 
oběma dokumentům projednávaným v rámci setkání Poradců ministra: 
 
1) Rozšíření možnosti uplatnění odpočtu ztráty od základu daně (Loss carryback). 
 
a) Mnoho zemědělců podniká formou OSVČ.  
    Tedy jak se tento požadavek dotkne sociálního a zdravotního? 
b) Zcela chybí analýza důvodu, proč toto opatření přijmout? 
   - Kolika podniků se toto týká? 
 
2) Návrh celo faremního pojetí ekoplatby  

a) K návrhu dokumentu: Na základě podkladů, resp. zprávy o navýšení fin. obálky SZP 
bychom nepřesunovaly fin. prostředky z II. do I. pilíře. 

b) K bodu : "Pro ekoplatbu na celou výměru podniku je nutné splnit všechny následující 
postupy": 
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navrhujeme u kultury trvalé travní porosty (T) a orná půda-travní porost (G): 
- navýšení organické hmoty všech TTP a to jednou za 5 let (v případě obnovy)  

 

EKOLOGIE: v tomto návrhu – finanční prostředky utečou a rozmělní se. Problém u toho, kdo to 

bude schvalovat – AOPK – jednání s MŽP.   

 

PGRLF 

– nesouhlas s PROVOZ 2020 (cca 3 300 žádostí) 

– nesmyslná pravidla (nutnost pojištění + mít žádáno na PGRLF o pojištění, nemusel být 

úspěšný ani způsobilý).  

Podmíněno, že už zemědělci jednou pomohli, proč? Jednoduché i smysluplné. 

Proč není revolvingová/ale provozní 

 příjem 50-45% 

 0,3VDJ 

Úkol: Zaslat návrh na ABK 

 

PŘÍPRAVEK REGLONE (osiváři):  

- Nelze na EFA (29.5.2020)  
- Brambory, jetel, řepa apod. (na desikace) má nově registraci na výjimku pouze 

na desikaci 
- Neohrožuje lidi, ale obsluhu strojů (šedý zákal) - BOZP 

Desikace před sklizně (řepka) 

 – otáčí se veřejné mínění proti těmto věcem 

-  jde 3x více chemie než s desikací (problém je společenské nastavení) 

  PODZIM – film svědectví v ČR 
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F2F poslali jste komentáře 

Skutečný zemědělec 50 % příjmů – podpora od Mladých agrárníků  

(EK 30-40% podílů na zem. příjmech) 

 

 

4. Projekty 

SŠ: 

OPAVA – Bruntál – pan Vinohradník (EKOLOG) a kolega řeznictví/jatka, pekárna (KONVENČNÍ) 

ŠUMPERK  

FRÝDLANT 

Videa: pan Bílek a pan Procházka 

 

5. Diskuze: 

- Zajímavost KS – povolení  Krkavec (leden až květen)a druhým subjektem bude Milek  

- PGRLF  

- MZe a MŽP  - divoká prasata vs. hraboši (škody), zvěřina (výkup) – námět na pana ministra, 

honitby sám pro sebe 

25.6.2020 – nejde nikdo z Mladých agrárníků.  

29.6.2020 – omezili počet účastníků na 3-4 za organizaci 

Turecko – odbyt,  

Masokombinát v JUTu za 33CZK/krávy v R cca ½ levněji než výkup v Německu  

 

Červenec + srpen (skype) 
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ÚKOL: 2. ZÁŘÍ -   ÚZKÉ VEDENÍ 

 

6. Poděkování: 
 
červenec + srpen - skype  

 

 

 

Zapsala: Menclová 

 

 


