Z Á P I S č. 11/VIII
z jednání předsednictva Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů dne 13.8.2013
sídle svazu
Přítomni: dle prezenční listiny
Host: ministr zemědělství Ing. Toman, CSc
1) Zahájení
Představenstvo zahájil předseda svazu ČMSZP p. Burkoň, přítomné přivítal a
seznámil:
- se SZP po roce 2013,
- dále informoval o schůzce, s ministrem zemědělství Ing.Tomanem
- informoval o schůzce AK
- zopakoval a nechal si odsouhlasit stanoviska svazu zejména v otázce převodu peněz
z I, do II pilíře, definice aktivního zemědělce.
2) Vystoupení ministra
- ministr pohovořil o špatném nastavení zemědělské politiky, uvedl, že zemědělci
nevědí, co chtějí, nejsou jednotní v důležitých otázkách,
- dále pohovořil o špatně nastavených podmínkách při vstupu do EU,
- připomněl, že 300 mil Eur odešlo ze sektoru zemědělství
- informoval o podávání nových žádostí na TOP-UP.
Dále uvedl následující okruhy, kterými hodlá zabývat
- o rozdělení na oblasti hory, podhory, nížiny.
- otázka rozdělení podniků na rostlinnou výrobu, živočišnou výrobu a
kombinovanou výrobu.
- nutnost podpory KBTPM a Dojnic v poměru 1:1
- zvýšení cen za mléko + bonusy na konci roku.
- diverzifikace zaměstnanosti
- podpora kvalitních výrobků Klasa a regionální potravina
- nutnost sladění programů PRV a strategie pro rozvoj venkova.
Dotazy na ministra:
Ing. Kratochvíl - otázka plateb SAPS
Odpověď SAPS do roku jednoduché administrativy s možností modifikace s vázaností 15%.
Ing.Vinohradník - otázka LFA
Odpověď: Dojde k redefinici LFA
Ing. Koubek – notifikace nového období, problém sucho, mléko, záplavy, prasata,
nepojistitelná rizika.
Odpověď: V současné době tato otázka nepojistitelných rizik je předložena do Bruselu, kde
čeká na schválení a podepsání .
Ing.Tůma – přechodné období a zálohy na SAPS
Odpověď: Závazky na AEO se budou prodlužovat s možností zohlednění při ukončení
nájmu. Bude vyplacena záloha na SAPS.

Předseda ČMSZP p.Burkoń - prodloužení smluv s SPÚ
Odpověď: přislíbeno ministrem, že tuto situaci na SPÚ pohlídá, aby byly smlouvy včas
prodlouženy.
Ing.Winter – otázka rušení pracovišť PÚ, restituční nároky, PRV a celostátní síť pro venkov,
otázka financování MAS
Odpověď: k dofinancování MAS s největší pravděpodobnosti nedojde. PRV se v současné
době celý přepracovává tak, aby vznikl program na vytvoření pracovního místa. Celostátní
síť pro venkov se má sladit s politikou Mze. Rušení pracovišť PÚ nebylo šťastnou volbou.
Restituční nároky mají přednost.
Ing.Králík – dotace, inovace, zelená- nafta
Odpověď: programy PRV budou pamatovat na modernizaci, inovaci. SPD je marný boj, je
třeba hledat jiné řešení, které nahradí vratku SPD za zelenou naftu.
p. Kresl – kompostování.
Odpověď – kompostování ano, pokud nebude sloužit mimo zemědělský sektor.
Ing. Surovík – proč sóju nelze sít farmářským osivem .
Odpověď – přislíbeno, že se MZE v této věci pokusí sjednat nápravu.
3) Různé
- Předseda p. Burkoň nastínil program schůzí do konce roku: velké předsednictvo bude
svoláno počátkem října, 4. a 5. listopadu bude seminář na Skalském Dvoře a dále
v první polovině ledna r. 2014 volební valná hromada. Mezitím bude podle potřeby
svoláváno úzké vedení svazu.
- Informoval o přípravě semináře, kdy za stávající politické situace je obtížné připravit
program a zvát hosty, nicméně v současné době je kostra vystoupení připravena.
- Závěrem předseda ČMSZP p. Burkoň tuto debatu shrnul do priorit svazu a poděkoval
všem za účast.

Zapsal: Ing. Kamil Surovík
místopředseda DR ČMSP

Ověřil: Lubomír Burkoň
předseda ČMSZP

