Z Á P I S 6/IV
z jednání předsednictva ČMSZP dne 23.4.2013 v sídle svazu Jankovcova 18, Praha 7
Přítomni: Dle prezenční listiny
Program jednání:
1) Zahájení
2) Informace k aktuálním otázkám českého zemědělství
3) Vystoupení hostů
4) Diskuze
5) Závěr
Průběh jednání:
Ad. 1. jednání zahájil pan předseda Lubomír Burkoň a zároveň přivítal hosty Ing. Landu
a Ing.Trnku, Ing.Šebestiána a Ing. Jírovského, kteří přijali naše pozvání. Předseda svazu
p.Burkoň obeznámil se situací ohledně SZIF s tím, že řízením je pověřen Ing.Šebestián ve
spolupráci s Ing. Jírovským.
Předseda dále informoval představenstvo o tom, že Ing. Bednár vystoupil z představenstva a
ze svazu a jako důvod uvedl, že nepracuje regionální organizace, čemuž nelze dost dobře
rozumět, protože práci v regionu by měl právě zajišťovat člen předsednictva ČMSZP, v tomto
případě Ing. Bednár. Dále informoval o jednání s členem předsednictva Ing. Bachtíkem, CSc.,
který chce ze zdravotních důvodů ukončit svoji činnost ve svazu a místo sebe doporučuje
svou dceru, která společně s ním vede firmu. Případná kooptace bude předmětem jiného
zasedání.
Dále ve svém vystoupení předseda informoval představenstvo o výjezdním zasedání, které se
uskuteční koncem května v Děčíně, na které přislíbil účast ministr zemědělství Ing.P.Bendl.
Ad.2 K rozdělení peněz na rok 2015: předseda informoval o vzniku pracovní skupiny ve
složení: ministr zemědělství Ing. Bendl, předseda ČMSZP L.Burkoň, náměstci ministra zem.
Ing Žák a Ing. Beneš-Špalková, předseda ASZ Ing. Stehlík, vicepresident AK ČR Ing. Belada,
president PK ČR Ing. Toman, předseda ZV ČR Ing. Pýcha.
Ad 3. Vystoupení hostů
Ing.Šebestián ve svém vystoupení představenstvo informoval o náplni SZIF, změně účtu a
zahájení příjmu žádostí.a o LPIS
Na dotaz Ing Tůmy ohledně vyplácení dotací na mastná telata a Top Up bylo odpovězeno, že
dotace na tele mastného skotu se již začalo s výplatou. Co se týká Top Up , tak rozhodnutí by
mělo být až průběhu měsíce květen.
Ing. Jírovský ve svém vystoupení pohovořil o kontrolách SZIF a sloučení AZV a SZIF.
Dotaz Ing. F.Wintera ohledně kontrol v olomouckém kraji - proč je zde více kontrol, jak
v ostatních částech republiky a z jakého důvodu se po odvolání čeká delší dobu na peníze,
když rozhodnutí nabylo právní moci. Ing. Jirkovský na první otázku reagoval se slovy, že
většina kontrol probíhá dálkovým průzkumem země. Na druhou otázku odpověděl, že záleží o
jakou platbu jde, jestli šlo o SAPS, tak rozhodnutí chodila dříve, než byl termín výplat.
V ostatních případech přislíbil, že dodatečně zjistí, kde byl problém.

Ing.Trnka pohovořil o přímých platbách , dále ve svém obsáhlém vystoupení také mluvil o
vymezení SZP, o přechodném období roku 2014, o prodloužení čl.68 - nebude již modulace.
Dále hovořil o možnosti přesunu až 15% z I. do II.pilíře. Také pohovořil o národní obálce a
povinnostech roku 2014 jako je diverzifikace plodin, zachování TTP, ekologických plochách.
Tyto podmínky by měly být známy do konce června letošního roku. Dále pohovořil o tom, že
Irové, kteří předsedají EU by rádi uzavřeli trialog.
Ing.Landa ve svém vystoupení hovořil o LFA a AEO, o kontinuitě plateb, zatížení pastvin
dusíkem a DJ.
AEO v roce 2014 prodloužení o další rok a od roku 2015 – 2020 nové podmínky. Podmínky
LFA v roce 2013 a 2014 zůstávají stejné jako doposud. Od roku 2015 bude LFA i na ornou
půdu. Co se týká faremních plánů, tak tato otázka zůstává nadále otevřená.
Ad 4 – diskuze
Diskuze probíhala průběžně k jednotlivým vystoupením.
Dotaz p.Kudly ohledně nároků MŽP na státní půdu bylo odpovězeno, že MŽP si může
nárokovat pouze půdu , která není vhodná na AEO, bylo přislíbeno, že se tyto nároky ze
strany MŽP přezkoumají.
Informace o SAPSu , bude do roku 2018, po tomto období přechod na platební nárok.
AK nesouhlasí s převodem peněz z I.pilíře do II.pilíře. Co se týká zatížení LFA a AEO DJ
ČMSZP nemá problém, avšak požaduje jasná pravidla pro greening – toto na základě
požadavku člena předsednictva Ing. Králíka.
Zpráva DR – předseda DR p.Bohumil Kudla informoval o finanční situaci svazu a musel
konstatovat, že je velmi dobrá, i když někteří členové doposud nezaplatili své členské
příspěvky. Informoval o kontrole finančních dokladů, které byly v pořádku.
Ad 5 - závěr – předseda svazu p.L.Burkoň ukončil toto zasedání představenstva ve 13:20 hod
a poděkoval všem za účast.
Usnesení:
Předsednictvo rozhodlo jednomyslně o podpoře postupu a jednání předsedy svazu a úzkého
vedení v otázkách:
- Zavedení platebních nároků od roku 2018, do té doby SAPS
- Převod finančních prostředků z I. pilíře do II. pilíře ve výši 15 % s jasným určením
LFA, AEO
- Finanční prostředky pouze živým zemědělcům
- Zatížení DJ 0,4/ha zem. půdy
- Priorita podpory skotu mléčné i masné produkce bez ohledu na stanoviště
- Jednat s ostatními nevládními organizacemi v zemědělství tak, aby bylo dosaženo co
nejlepšího výsledku pro členy ČMSZP.
Zapsal:
Ing. Kamil Surovík

Schválil:
Lubomír Burkoň

