Zápis č. 10/VII
z jednání úzkého vedení předsednictva Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů (ČMSZP)
dne 29. 8. 2014 na národní výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích
Přítomni:
Ing. Pavel Vinohradník, první místopředseda
Ing. Jaroslav Kratochvíl, Ing. Oldřich Šuhájek, Ing. Miroslav Buchta, členové předsednictva
Bohumil Kudla - předseda DR, Petr Kubal – člen DR
Lubomír Burkoň, člen ČMSZP s hlasem poradním
Omluveni:
Ing. Václav Bílek, CSc., Dušan Kresl, Ing. Kamil Surovík, Ing. Miroslav Vráblík, člen ČMSZP
s hlasem poradním

1.

Zahájení

2.

Představenstvo
Bylo dohodnuto, že na den 25. 9. 2014 bude svoláno představenstvo ČMSZP a to do penzionu
„U krbu“ ve Vestci u Prahy.

3.

Webové stránky svazu
Ing. Vinohradník informoval, že z důvodu nekomunikace předchozího správce webových stránek
(pan Peřina) se sekretariátem ČMSZP byla navázána spolupráce s novým správcem (pan Slíva
Tomáš), který se sekretariátem ČMSZP nyní řeší chod a funkčnost webových stránek ČMSZP.

4.

Skalský Dvůr
Ing. Vinohradník informoval o zajištění programu – všichni přednášející (instituce) potvrdili
účast. Na večerní diskusi je mj. zajištěna i účast ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky,
ředitelů SZIF, PGRLF, UZEI, zástupců Poslanecké sněmovny atd.
Pozvánky budou podepsány společně s Mze a rozeslány do konce září 2014.

5.

I. a II. Pilíř – financování 2015 - 2020
Po odsouhlasení vládou ČR jsou nyní dokumenty na základě, kterých by měla ČR čerpat finanční
prostředky do zemědělství u Evropské komise (EK) v Bruselu. V průběhu října 2014 by pak měly
ze strany EK přijít k dokumentům připomínky.

6.

Spolupráce s AK

Úzké vedení se shodlo, že na představenstvu ČMSZP předloží k rozhodnutí nabídku prezidenta
Agrární komory ČR (AK ČR) Ing. Miroslava Tomana ve věci možnosti přenesení sídla a
kanceláře ČMSZP do budovy, kde sídlí i AK ČR. S tím, že by následně ČMSZP mohl využívat
služeb sekretariátu AK. ČMSZP by tato ušetřené peníze využil na plat odborně zdatného
tajemníka, který by zastupoval ČMSZP na jednáních v rámci státní správy popř. jiných
odborných

7. Různé
 Mze začíná pracovat na novele zákona o myslivosti – v pracovní skupině pro
myslivost v rámci AK ČR je v současné době Ing. Kamil Surovík
 Zelená nafta by i přes zpoždění způsobené v Senátu měla být retroaktivní a to
k 1. 7. 2014
 Mze má pro rok 2015 předběžně vyjednán rozpočet 17,5 mld. Kč
 Budou vypláceny zálohy na SAPS
 I pro rok 2015 se počítá s dostatečnými prostředky pro PGRLF

Zapsala:

Linhartová

Ověřil:

Ing. Vinohradník

