ČMSZP

Českomoravský svaz
zemědělských podnikatelů

Zápis ze zasedání Úzkého vedení – 13.9.2019

1. Uvítání
Přivítání přítomných

2. Jednání a PS
PORADCI MINISTRA
-

-

Maily a připomínky –mnoho materiálů – poradci vybírají jednotlivé body, dokumentů je kvantum a jsou
zavaleni
Proběhla otevřená diskuze
o
Vykazování Nitrátová směrnice – v návrhu:
výnosy zapisovat ze všech ploch
rozbory půdy
o
o
o
o

o
o
o
o

Hraboši – nikam se to neposunulo
Černá zvěř – aktuality „přílepek k lesnímu zákonu“
Vlci regulační odlov – v gesci MŽP
Malát – národní dotace (v pololetí příštího roku), slíbeno, že tím, že agenda spadne pod SZIF, nebude
změna termínu vyplácení a nejspíše ano.
Pozn. ČMSZP připomínkovalo v rámci přip. řízení
Zelená nafta prošla – přijde až příští rok a vyvíjí se to negativně pro zemědělce (cashflow)
Malát - VDJ – snížení sazby z 0,3 požadují – zavrženo s tím, že se měnit VDJ nebudou
Zásady (přeposláno mailem) – poradci požádal o výjimku za obce 107 a 108
(genetika, welfare)
Sazby u skotu bez tržní produkce jsou zde 15 let totožné, je třeba o změně diskutovat - jedná se o
¼ sazbu oproti dojnicím.

Debata: Otázka ze strany komise/MZe - je skot citlivá komodita? Nárůst stavů skotu.
Dotaz – úhyny včelstev – prokázání, že to bylo ze stutoxu? Doloženo málo případů – postřik a rozbor – 1 případ, pokud
je známo.
KOMODITNÍ RADA CUKROVKA
Debata včely:
Na půdě výzkumného úřadu. Od doby zakázání moření včelstva stejně slábnou. Pesticidy, které nyní detekují se objevují
po 15 letech. Účinné látky, které vědci sledují nepoužívají zemědělci spíše staré zásoby zahrádkářů. Panovala shoda, že
moření se nemůže komplexně zakázat.
Příklad - MOŘENÍ (lokálnost/preciznost + množství účinné látky + přejezdy na poli)
vs. POSTŘIK (7x více přejezdů + větší množství účinné látky je spotřebováno+ aplikace často celoplošná)
MERCOSURE – cukrovka, hovězí (vepřové, kuřecí, med) – pokud se obchod neuskuteční, tak jihoameričtí zemědělci od
EU obdrží odškodnění ve výši 1 mld.€
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3. USKLADNĚNÍ DŘEVA - žádost MZe
Debata, že téma již svaz řešil před 3 lety. Připomeneme návrh zařazení podmínky
do výběrové řízení -podmínku mít uzavřenu smlouvu s vlastníkem pozemků
ÚKOL: Zaslat odpověď náměstkovi vč. přílohy

PS přímé platby – materiál

Skutečný/opravdový zemědělec – brána vstupu do dotace
Co bude přidružená výroba
Názor přidružená výroba – zemědělec 40 nebo 60 %? My chceme 50 % a víc.
Na základě čeho se stanovila? EU stačí 30-45%. 90% propojených podniků nesplňuje
Definice zemědělské činnosti (rychle rostoucích dřevin), zpracování ??
K tomu slouží příloha č.1
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/2016/11/Priloha-I_Smlouvy-oEU.pdf

Převody z prvního do druhého?
Nevíme co I. pilíř bude představovat?
I.
II.

pilíř
pilíř
a.
b.

– nevíme, co bude financováno (to co bude 1.rok čerpán, tak nezůstane ČR?)
krácen v průměru o 16%
greening – podmínky podmíněnosti
B1 budou nahrazovat greening (v prvním pilíři budou tedy redistribuovány + zastropování)

Potřebujeme model z MZe – není. UZEI – mají návrhy, zatím model neposlali, mění se dle požadavků jednotlivých
výborů EU. Nejsilnější životní prostředí.
Sledování živin – dostanou peníze ti co ji huntovali…..?!?
V pondělní na jednání bude zastupovat LB, JK. MK dorazí a sepíše podrobnosti.
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4. Aktuality ke Skalskému dvoru – konat se bude v Hotelu skalský dvůr,
příspěvek od MZe bude ve výši 200 tis. Kč.
Pozvánka přiložena.

5. AGROKOMPLEX A ZEMĚ ŽIVITELKA
Společný stánek s partnery s CSV, prezentace projektu Farmáři, videa
AGROKOPLEX ve stejném termínu – od druhého dne zajišťoval předseda Winter
Příští rok – dotace od CSV – prezentace v zahraničí

6. DISKUZE A ZÁVĚR

Hraboši – nemáme problémy, na jaře jsme je mechanicky zlikvidovali
Ministr o žádosti o sjednání schůzky ví – 1.přesunuta –
Pozn. kancelář informuje pana ministra (s pozvánkou na SD)

Zapsala : Karolína Menclová
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Přílohy na úzké vedení z 13.9.2019 (zaslány emailem)

1) USKLADNĚNÍ DŘEVA - žádost MZe
Ministerstvo zemědělství sestavilo Katalog ploch vhodných pro dočasné skladování
dřeva http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/,

V rámci prověření všech možností pro dočasné skládkování kalamitního dřeva se zajímají i o možnosti skladování dřeva
na pozemcích zemědělských podniků mimo zemědělský půdní fond, např. pozemky kategorie „ostatní
plocha“.
a) Chce naše stanovisko k otázce dočasného, případně i dlouhodobého skladování kalamitního dříví na
pozemcích zemědělských podniků mimo zemědělský půdní fond (zejména na ostatních plochách), resp. o sdělení
podnětů a podmínek, za jakých by toto skladování bylo možné.
b) Uvítáme zároveň informace o postoji členů Vaší organizace k otázce využití takových pozemků pro skladování dřeva i
konkrétní nabídky skladovacích ploch/prostor.

2) SPÁRKATÁ ZVĚŘ
Na poradě Ministerstva zemědělství v Olomouci 10.09.2019 k problematice otázky snižování stavů spárkaté zvěře jsme
obdrželi informační leták s pokynem k jeho šíření mezi držiteli honiteb, uživateli honiteb, hospodařícími subjekty a
veřejností. V příloze jej proto pro další volné šíření a Vaši potřebu zasíláme.

3) Podklady na 1.zasedání PS PRO PŘÍJMY naleznete na našem webu - po zadání hesla: 20SZP23 se Vám objeví odkaz
na materiál, který byl zaslán členům PS
http://cmszp.cz/ostatni/2019/zasedani-pracovni-skupiny-k-budouci-podobe-szp-pracovni-skupina-pro-prijmy/
TENTO materiál není určen pro veřejnost.

4) Pozvánka a pravidla Rady nevládních zemědělských organizací s poznámkami
5) Předběžný návrh listopadové akce ČMSZP po konzultaci s MZe - výběrové řízení vyhrál Hotel Skalský dvůr
6) konference o BIODIVERZITĚ-pozvánka MŽP 17.10.2019
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