Zápis 5/III
z jednání předsednictva Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů dne 27.3.2014
ve Vestci v restauraci U krbu
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: Ing. Jaroslava Beneš Špalková, náměstek ministra zemědělství
Ing. Pavel Sekáč, vrchní ředitel Mze
Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident AK ČR
Ing. Martin Vrba, pověřený ředitel SPÚ ČR
Kamil Malát DiS, ředitel ČSCHMS
Ing. Miroslav Vráblík, předseda ČSCHMS
1) Zahájení
Jednání zahájil předseda ČMSZP Ing. Surovík, přivítal přítomné a hosty a zopakoval
body programu dle pozvánky. V úvodu popřál mnoho zdraví četnému předsedovi Ing.
Bromovi k významnému životnímu jubileu a předal věcný dar.
Tajemnici svazu pověřil zápisem a ten ověří místopředseda DR p. Kubal.
Uvedl ředitele a předsedu Českého svazu chovatelů masného skotu, jež se uchází o
členství v ČMSZP. Následně ředitel pan Malát krátce představil činnost ČSCHMS.
2) Vystoupení hostů
- Ing. Beneš Špalková promluvila rámcově o implementaci SZP. Připomněla, že
návrh na reformu SZP na období 2014 – 20 v rámci EU byl přijat koncem roku
2013, přičemž rok 2014 je považován za přechodný. Rozhodnutí nepřineslo žádné
zjednodušení. Mze v současné době intenzivně pracuje na návrhu rozdělení
finančních prostředků s termínem 10.4.t.r. Uvedla 4 hlavní nařízení Evropského
parlamentu, které se týkají rozvoje venkova, přímých plateb, sankcí a společné
organizace.
- Ing. Sekáč rozvedl problematiku SZP podrobněji. Uvedl, že je nutno připravit
proporční poměr mezi horami, podhorami a nížinami. Trvalý problém je, jakým
způsobem nastavit vyrovnanost plateb. Promluvil o agroenvi a LFA, kde by se
obálka plateb neměla snižovat, zabýval se problematikou rozorání travních
porostů, ekologickým zemědělstvím apod.
Promluvil o greeningu v produkčních oblastech.
Na dotaz předsedy ČMSZP ohledně pokračování pracovních skupin odpověděl, že
po zpracování podkladů pro EU bude nadále probíhat spolupráce ve skupinách,
později se určí jakým způsobem.
- Ing. Toman, Csc., poděkoval za podporu na Sněmu AK, uvedl, že hodlá navázat
na dřívější spolupráci mezi AK a ČMSZP. V současné době se zabývá
reorganizací AK, hodlá vytvořit tým pro statistiku tak, aby AK byla schopna
předkládat ministerstvu kvalitní podklady.
Rozvinula se diskuze kolem dosavadní spolupráce s AK (p. Burkoň, Ing. Surovík),
kdy podle názorů zástupců svazu, se bývalé vedení zpolitizovalo. K tomu
prezident sdělil, že především AK musí hájit zájmy zemědělců.
Diskutovalo se rovněž o problematice hory versus nížiny – k tomu uvedl Ing.
Brom, že se od počátku založení svazu tento problém řeší a jedná se pouze o
otázku peněz. Tyto byly v minulosti přidělovány nekvalifikovaně a je nutno mít na

-

zřeteli, že v nížinách je hlavním úkolem udržovat produkci, na horách se jedná o
údržbu krajiny a chov skotu.
P. Burkoň mluvil o nitrátové směrnici, o zničených povrchových vodách, o tom, že
problém je větší v nížinných oblastech.
Na závěr Ing. Toman přislíbil pravidelná setkávání se zástupci ČMSZP, tak jak
bylo dohodnuto na setkání ve Velké Bíteši v roce 2011.
Ing. Vrba zmínil historii vzniku SPÚ – v roce 2013 došlo ke sloučení PF ČR a
Pozemkového úřadu. Po odvolání Ing. Šťovíčka je ing. Vrba pověřen vedení
úřadu, je vypsán konkurz na obsazení tohoto místa.
Hlavním tématem jsou církevní restituce, velký problém a nad síly tohoto úřadu.
Problémy s identifikací majetku.
V diskuzi se mluvilo o údržbě pozemků do jejich případného vydání – forma
dohody o údržbě pozemku. Dále se řešila problematika výmazu zástavního práva,
problematika dostatku geodetů. Ne na všechno dokázal Ing. Vrba – s ohledem na
krátkou dobu působení v úřadu – odpovědět a tak bylo dohodnuto, že dotazy
sepíše Ing. Vinohradník a hromadně je podá na SPÚ..

3) Činnost svazu od počátku roku
Ing. Surovík shrnul činnost svazu za období od valné hromady svazu. Zápisy
z jednání předsednictva i jednání mimo svaz jsou uváděny na stránkách, každý
měsíc je zde uváděna stručná rekapitulace.
Informoval o zpracování otázek, které si ministerstvo vyžádalo po jednání u
kulatého stolu 17.3.t.r.
4) Zprávu o hospodaření svazu přednesl předseda dozorčí rady pan Kudla. Ačkoliv
dosud členské příspěvky nezaplatila čtvrtina členů, na účtu je dostatek finančních
prostředků a provoz kanceláře je zajištěn. Upomínku neplatičům zašle tajemnice
svazu.
Svaz dosud uhradil jednu třetinu členských příspěvků společnosti GEOPA a
čtvrtinu členských příspěvků AK ČR.
Příspěvky GEOPĚ jsou plně dotovány a žádost o dotace byla v řádném termínu
podána.
5) Různé
- Ing. Brom se vrátil ke svému návrhu, aby byl místo něj do předsednictva
kooptován Ing. Tůma, který nebyl valnou hromadou zvolen. Hlasováním byl tento
návrh jednoznačně přijat s tím, že Ing. Brom má nadále – jako čestný předseda –
přístup na veškerá jednání.

Zapsala: V. Linhartová
tajemnice ČMSZP

Ověřil: P.Kubal
místopředseda DR

