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1. Zahájení jednání a kontrola plnění usnesení a úkolů 

 
Předseda Winter zahájil jednání v 10:30 hodin a uvítal přítomné v kanceláři svazu v Praze (Slezská 7). 
Současně uvítal hosta Ing. Martina Šebestyána, ředitele SZIF, kterého si dovolil pozvat kvůli informacím 
k nastávajícímu období. Vstup pana Šebestyána byl zařazen na úvod jednání v rámci bodu č. 1. 
 
Úvodní slova pana Šebestyána 

K Jednotné žádosti: 

Pan ředitel informoval, že je již v rámci SAPS administrováno 94% podaných žádostí. Chybí tedy posledních 

6% k administraci (cca 1800 žadatelů). Do 15. prosince by měl být administrován i zbytek. 

K 01. 12. 2015 se začaly vyplácet doplatky k SAPS. Ti, co již mají rozhodnutí na zálohu, by nyní měli obdržet 

doplatek. Ti co naopak ještě rozhodnutí nedostali, dostanou finální rozhodnutí na celou platbu.   

01. 12. 2015 se začala vydávat rozhodnutí na LFA platby (do konce roku předpoklad vyplatit do 2/3). 

V případě, že někdo nechce do konce roku ještě vyplatit tyto platby, je třeba se obrátit na SZIF – mají být 

v tomto směru vstřícní.  

18. 1. 2016 se spouští Greening. Alokovaná sazba by měla být již přesná. Informace o spouštění dalších 

programů: 

PVP a VCS – podle harmonogramu 11. 1. či 15. 02. 2016 (např. VCS telata).  

Bahnice, kozy se spouštějí až 01. 03. 2016.  
Agro-envi. (staré) – A1 – 22. 02. 2015; A2 – 02. 05. 2016 

Agroenvironmentální – klimatické opatření (AEKO)  - A,B,C,D,G 22. - 28. 02. 2016; E,F – 01. 05. 2016 

U žadatelů, kteří ještě nemají peníze ze SAPS, je častým problémem podmínka Aktivní zemědělec. Domluva 

mezi MZe a SZIF na tom, že pokud splňuje žadatel základní podmínku – příjem ze zemědělství – bude 

vyzván k doplnění opravení chyb (např. doplnění auditu či doplnění činností, kde udělal chybu). Výzva na 

doplnění bude ze SZIF odeslána 04. 12. 2015. Jedná se pouze o chyby, které byly objeveny v rámci kontroly 

na místě. U chyb, které se odhalily již v rámci SW kontrol, byly žadatelé vyzváni k opravě.   

Pan Opat se dotázal na označení technických služeb v rámci CZ –NACE. Pan Šebestyán si dotaz 

poznamenal a zjistí k tomu nějaké informace, které dle jeho slov následně zašle na tajemníka svazu. 

Další informace byla, že se očekává propad úhrnu prostředků na jednotnou žádost a to cca o 7 miliard 

(přibližně 11-13 miliardy vyplaceno ročně).   

Zápis z jednání úzkého vedení českomoravského svazu zemědělských 

podnikatelů konaného dne 02. 12. 2015 v Praze 
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Pan Winter vznesl požadavek na vyškrtnutí údaje na internetových stránkách SZIF ohledně příjmu dotace na 

masné tele VDJ ve výši 10 tisíc Kč. Ve skutečnosti je tato částka pouze 4 000 Kč na tele. Tato desinformace 

působí pouze rozčarování mezi zemědělské veřejností, protože tele se rovná 0,4 VDJ, což je tam jen 

drobnou poznámkou. 

Úkol: Napsat na pana Seká če (na vědomí ministrovi) dopis ohledn ě částky uvád ěných na VDJ 
(zkreslující informace).  

Zodpovídá: předseda a tajemník 

Úkol: Informace na stránky ČMSZP – přepočet VDJ na jedno tele je 0,4.  

Zodpovídá: tajemník 

U rozhodnutí, které žadatelé obdrželi ohledně doplatků SAPS od 1. prosince 2015 je již rozhodnutí v plné 

účinnosti (pokud někdo spěchá na vyplacení těchto prostředků, je třeba pro uspíšení administrace se do 15 

dnů vzdát možnosti na odvolání). 

K programu rozvoje venkova: 

Očekáváno ve dvou výzvách až 3 miliardy ročně – skutečnost je však jiná – v tuto chvíli až 8 miliard – velká 

zátěž a z toho důvodu možné nesplnění termínů pro administraci. 

Se Státním pozemkovým úřadem se SZIF dohodl na kontinuálním příjmu žádostí na pozemkové úpravy . 

První příjmy v únoru a v květnu by měly být veškeré žádosti vyhodnoceny. Zároveň se v květnu má spouštět 

další kolo.  

Komodity: 

Veškeré intervenční nástroje, které by mohl SZIF v rámci komoditního trhu realizovat, jsou pod tržními 
cenami. Nic se tedy otvírat nebude. Pouze bude možné skladování vepřového masa (předpoklad vyhlášení 

do 4. prosince 2015). 

Od 15. ledna má být možnost přijímat žádosti na mléčný skot, prasata (objem cca 600 mil.). Žádost v tuto 

chvíli nebude navázána na Jednotnou žádost.  

Do konce roku musí být vše vyplaceno (včetně osičky - prasat). V prvním kvartále roku 2016 se má spustit 

dotační titul D16 (Kulturní dědictví) – vytvořen interaktivní formulář (částka cca 200 mil.) – hlavně pro obce. 

Pan Opat informoval o problematice „hubení bolševníku“, což je jedním z programů, kterým se mají zabývat 

MAS v programovém období 2014-2020. Problematika se však týká MŽP a ne MZe (potažmo SZIF). 

V tuto chvíli se na SZIF vydávají statistiky ohledně přidělení standardizace pro MAS. 
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Pan Winter upozornil přítomné, že je někdy lepší žádat rovnou přes MAS než napřímo přes SZIF. 

Pan Šebestyán dále pokračoval s tématem marketingu SZIF. Kdo je držitel KLASA či Regionální potraviny – 

u medu a včelstva – u postižených výrobků byla odebrána značka KLASA. Chystá se aktualizace podmínek 

vstupu do programu KLASA. SZIF zaslal žádost na MZe ohledně detailnějšího popisu (potravinářská komora 

zavádí tzv. cechovní normy). 

Ministr hodlá založit marketingový fond (na bázi vinařského fondu) na reklamu (propagace výrobku). Bude 
zde povinný odvod (zavedena daňová povinnost). Existuje však více modelů (otázka povinnosti / 

dobrovolnosti vstupu do systému). 

Připomínka pana Burkoně – KLASA by dle jeho názoru měla být na kvalitní český výrobek – Šebestyán však 

odůvodnil současný stav (volný evropský trh) a řekl, že změna v tomto směru není zcela možná.   

Úkol: Poslat pozvánku panu Šebestyánovi ohledn ě jeho ú časti na Valné hromad ě svazu (21. ledna)  

Zodpovídá: tajemník  

Pan Šebestyán se posléze rozloučil a opustil jednání. 

Pan Winter dále seznámil p řítomné s navrženým programem jednání: 
 

1. Zahájení jednání a kontrola plnění usnesení a úkolů 
2. Informace o uskutečněné konferenci „České zemědělství v horských a podhorských oblastech“ na 

Skalském dvoře 2. – 3. 11. 2015 
3. Podklady pro jednání předsednictva ČMSZP 

• informace o postupu zpracování úprav základních dokumentů svazu (Stanovy, Jednací řád, 
Organizační řád, Příspěvkový řád)  

4. Informace o konferenci VENKOV 2015 – Winter, Novopacký (12.-13.11.) 
5. Informace o jednání předsedy dozorčí rady svazu a tajemníka svazu za uplynulý měsíc 

• monitorovací výbor PRV 2007 – 2013 – Burkoň, Novopaký (19.11.) 
• monitorovací výbor PRV 2014 – 2020 – Novopaký (19.11.) 
• Kulatý stůl s ministrem zemědělství - Burkoň, Novopaký (19.11.) 

6. Informace o jednání ostatních členů úzkého vedení svazu za uplynulý měsíc 
• jednání pracovní skupiny PRV k projednání novelizačních návrhů jednotlivých nařízení vlád k 

plošným opatřením PRV - Vinohradník (13. 11.) 
7. Stanovení zasedání Valné hromady, Předsednictva a Dozorčí rady 
8. Projednání návrhu mzdových tarifů pro kolektivní vyjednávání 
9. Informace o realizaci projektů svazu 

• Farmáři farmářům 
• Podpora evropské integrace COPA-COGECA-GEOPA 

10. Chod kanceláře svazu 
11. Diskuze 
12. Závěr 

 
Program byl odsouhlasen. 
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Tajemník přečetl postupně úkoly z minulého jednání úzkého vedení: 

a. Kontaktovat navržené zástupce v komisi AK ČR pro oblasti LFA a nabídnout součinnost se 
svazem 

Pan Vráblík kontaktoval pana V. Jungwirta, H. Machače (předseda Klubu Hereford), předsedu Klubu 
Benešov u Macochy. Úkol ČMSZP je zásobovat tyto osoby svými požadavky a oni by dále předávali 

informace na půdě AK.  

Pan Vinohradník a pan Surovík informovali o svých pokusech kontaktovat další členy. Spolupráce se však 

nenavázala.  Informace z AK o tom, že je nevyrovnaný poměr mezi horami a nížinami.   

Informace od B. Kudly, zdali se p ředsednictvo AK zabývalo návrhy ČMSZP. 

Pan Buchta se spojil s panem K. Sládkem a budou nadále v pravidelném kontaktu. 

b. Zaslat úzkému vedení do 23. 10. návrh dokumentů svazu – stanovy, vnitřní směrnice, jednací 
řád. 

Viz bod č. 3 jednání. 

c. Požádat Státní veterinární správu o souhlas s umístěním sídla po dobu trvání nájmu v 
prostorách Slezská 7, 120 00 Praha. 

Úkol: Oficiální žádost na SVS. (po odsouhlasení sta nov na VH)  

Zodpovídá: tajemník 

d. Podat zásadní připomínku, že je nelogické a nesprávné sankcionování neplnění podmínek 
v jednotlivých opatřeních a titulech – za stejný prohřešek rozdíl 1 000 Kč až 1 mil Kč (dle výměru 
v titulu). Porušení i neúmyslné na jednom bloku, je sankcionováno stejně, jako když by nebylo 
uděláno opatření na všech blocích. 

Tajemník informoval o zaslání připomínky na MZe. Zároveň uvedl, že se přidal k připomínkám v rámci 
pracovní skupiny Cross Compliance, která se uskutečnila v úterý 1. 12. 2015 na Ministerstvu zemědělství, 

kde byla tato problematika také otevřena. Stejně tak učinil pan Vinohradník na jednání pracovní skupiny 

PRV k projednání novelizačních návrhů jednotlivých nařízení vlád k plošným opatřením PRV. 

e. Připomínkovat Strategii MZe do roku 2030 do předloženého termínu 19. 10. 2015 

Pan předseda informoval o zaslání připomínek za ČMSZP. Zároveň uvedl, že svaz dostal možnost 

prezentovat své připomínky na půdě MZe a to 30. listopadu. Schůzce předsedal Ing. Josef Čech, který je 

vedoucím oddělení analýzy a strategie na MZe. Podrobnější popis jako další bod jednání úzkého vedení. 

f. Spojení s časopisem Zemědělec. 

Hned na úvod tohoto bodu bylo téma rozšířeno o dotaz, který dostal tajemník od člena svazu, a to dotaz, 

proč nebyl článek o pořádání Skalského dvora uveden v časopise Zemědělec. Pan předseda uvedl, že pan 
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Sekáč připravil zprávu na web MZe, avšak tiskové oddělení MZe tuto zprávu neodsouhlasilo. V časopise 

zemědělec se objevila pouze krátká zpráva od paní Fialové.  

Pan Šuhájek navrhl, že se spojí s lidmi ze Zemědělce a zjistí, jaké jsou do budoucna možnosti svazu, 

prezentovat své články/myšlenky prostřednictvím tohoto zpravodaje.  

Úkol: Pan Šuhájek má za úkol spojit se s lidmi ze Z emědělce a požádat jednou za m ěsíc o stránku  
Zodpovídá: Oldřich Šuhájek  

 
g. Přehled počtu hektarů členů svazu 

Tajemník předložil požadovanou tabulku, kde byly znázorněny počty hektarů členů ČMSZP.  
 
Úkol: Vytvo ření dotazníku, který se zašle na členy ČMSZP.  
Zodpovídá: tajemník  

 
Pan Buchta byl vyzván k informování úzkého vedení o členech, kteří ještě nezaplatili za rok 2015 členské 
příspěvky či se v průběhu roku odhlásili.  
 
Odhlásili se následující osoby: 
AGRO BŘEZOVÁ, s.r.o. 
AGRO - DOMINIK, spol. s r.o. 
Ing. Zbyněk Michálek 
Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice 

 
Nezaplaceno:  
Radek Kubal     
Kateřina Kubalová    
PROGRES I s.r.o.   
Sady a školky Jirkov spol.s.r.o. 
Václav Mikláš 
Lada Ptáčková 
Tamara Bečičková (pouze doplatek) 
Škuta Alois 
 
 

2. Informace o uskutečněné konferenci „České zemědělství v horských a podhorských 
oblastech“ na Skalském dvoře 2. – 3. 11. 2015 

Členům byla předložena zpráva ze Skalského dvora. Tajemník dále informoval, že na příští rok je ze strany 

MZe uvažováno o navýšení finanční alokace na tuto akci až na částku 200 tis. Kč. Stalo se tak na základě 

požadavku, který byl vznesen na jednání pracovní skupiny k CSV. 

3. Podklady pro jednání předsednictva ČMSZP 
• informace o postupu zpracování úprav základních dokumentů svazu (Stanovy, Jednací řád, 

Organizační řád, Příspěvkový řád)  
 
Členové dostali podkladové dokumenty již před samotným jednáním. Dokumenty byly bez připomínek. 
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4. Informace o konferenci VENKOV 2015 – Winter, Novopacký (12.-13.11.) 
 
Účastnil se tajemník a pan Winter, kteří informovali členy o tématech konference a závěrech konference. 
 

5. Informace o jednání předsedy dozorčí rady svazu a tajemníka svazu za uplynulý měsíc 
• monitorovací výbor PRV 2007 – 2013 – Burkoň, Novopaký (19.11.) 

 
Přednášející: Sekáč a Tabery 
 
Seznam bodů jednání:  
1. Informace o aktuálním stavu implementace Programu rozvoje venkova ČR a plnění stanovených cílů 
včetně osy V Technická pomoc 
2. Informace o uzavírání PRV 2007- 2013 
 
 

• monitorovací výbor PRV 2014 – 2020 – Novopaký (19.11.) 
 
Přednášející: Sekáč a Tabery 
 
Seznam bodů jednání:  
1. Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014-2020 
2. Úpravy programového dokumentu PRV 2014-2020 
3. Změny podmínek plánované pro příjem žádostí o podporu na rok 2016 
4.  Preferenční kritéria pro projektová opatření PRV 
5. Evaluační plán Programu rozvoje venkova 2014-2020 
6.  Harmonogram výzev – Strategický realizační plán Programu rozvoje venkova 2014-2020 pro rok 2016 
7.  Naplňování komunikační strategie a informace o plánu Technické pomoci a Celostátní sítě pro venkov 
pro rok 2016 
 

• Kulatý stůl s ministrem zemědělství - Burkoň, Novopaký (19.11.) 
 
Seznam bodů jednání:  
1. Situace na komoditních trzích 
2. Kompenzace sucho 
3. PRV – 1. kolo a následující kolo výzev + změny a novinky 
4. Národní podpora na rok 2016 – nové dotační tituly 
5. Aktuální stav energie 
6. Novela mysliveckého zákona 
 
 
V rámci tohoto bodu byli členi informováni o činnosti svých zástupců. Pan Burkoň rovněž upozornil, že není 
možné uvádět zprávy, které byly sděleny na monitorovacích výborech, na stránky svazu. Svaz je vázán 
kodexem, který ho zavazuje k mlčenlivosti. Veškeré informace tedy nejprve musejí projít přes kontrolu pana 
Burkoně a pana Wintera. Informace se však může rovnou odeslat (bez kontroly) na úzké vedení a dozorčí 
radě. 
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Pan Burkoň uvedl, že jako rozhodovací místo pro prosazování zájmů svazu, spatřuje v pracovních 
skupinách. Členové monitorovacích výborů mají pouze možnost vzít na vědomí informace, které jsou jim 
podány. 
 
U Kulatého stolu usedly: Agrární komora (Toman, Belada, Fantyš), Zemědělský svaz (Řezáč, Pýcha, 
Jandejsek), Společnost mladých agrárníků (Němec, Mahr), Svaz marginálních oblastí, Asociace soukromého 
zemědělství.  
 
Důležitým bodem byly Faremní systémy, které se připravují a měly by začít fungovat od roku 2018. Pan 
Burkoň vznesl připomínku, že je velice důležité si za svaz pohlídat, kdy „začíná“ živočišná výroba. Ta bude 
navázána na zatížení půdy VDJ. Pro svaz je důležité, aby zatížení, kde se již počítá živočišná výroba, bylo 
0,4 VDJ. Na co nejnižší zatížení vznesla požadavek například i Agrární komora a Asociace soukromého 
zemědělství.   
Pan Burkoň dále uvedl, že u Kulatého stolu bylo dohodnuto, že bude uvolněno 537 miliónů Kč do LFA od 
roku 2018. Ministr sdělil, že redefinice nebude. Peníze, které budou uvolněny do LFA budou směřovány do 
oblasti „O“, které přibydou do LFA od roku 2018.  
 
Další termín pro Kulatý st ůl je stanoven na 12. ledna 2016 . 
 
Členové Kulatého stolu dostali za úkol zaslat témata, která by je zajímala na probrání v rámci příštího 
Kulatého stolu. Pan Burkoň navrhl následující témata: LFA oblasti  a Živo čišnou výrobu  jako takovou (již 
ne pouze masné krávy). 
 
Dále tajemník i formoval o zaslání návrhu rozdělení dodatečných 143 mil. EUR , které ministerstvo získalo 
na financování projektů z PRV. 
 

6. Informace o jednání ostatních členů úzkého vedení svazu za uplynulý měsíc 
• jednání pracovní skupiny PRV k projednání novelizačních návrhů jednotlivých nařízení vlád k 

plošným opatřením PRV - Vinohradník (13. 11.) 
 
Pan Vinohradník informoval, že se znovu řešilo téma sankcí (veškeré NNO souhlasili, že by bylo třeba tyto 
sankce upravit). Probíralo se na pracovní skupině také téma pásy, kde v rámci skupiny bylo uvedeno, že 
v těchto místech se podstatně zvýšil počet divokých prasat. Probíraly se také podmínky Ekologického 
zemědělství. Integrovaná produkce zeleniny se pro nové období rozčlenila na Integrovanou produkci 
zeleniny a Integrovanou produkci jahodníků. 
Dále co dříve bylo definováno jako „dobré životní podmínky zvířat“, je pro nové období rozděleno na tři 
odrážky. Obecně dobré životní podmínky zvířat nejsou dobře hodnoceny.  
 

7. Stanovení zasedání Valné hromady, Předsednictva a Dozorčí rady 
 
Do konce roku se již žádné zasedání neuskuteční. Vznikla diskuze na základě nových stanov svazu nad 
budoucím fungováním dozorčí rady. Ta vyústila v domluvu mezi panem Buchtou a panem Burkoněm a 
společném jednání v průběhu měsíce ledna (před pořádáním valné hromady – do 21. ledna) 
 
Schůzka mezi panem Burkon ěm a panem Buchtou v pr ůběhu m ěsíce ledna k projednání stanov.  
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8. Projednání návrhu mzdových tarifů pro kolektivní vyjednávání 
 
Přednesena informace od pana Buchty k Vyšší kolektivní smlouvě. 
 

9. Informace o realizaci projektů svazu 
• Farmáři farmářům 

 
Informování členů úzkého vedení tajemníkem svazu o plánovaném vydání tištěných farmářských listů 
v průběh prosince.  
 

• Podpora evropské integrace COPA-COGECA-GEOPA 
 
Domluva mezi panem předsedou a tajemníkem na vytvoření dokumentu o novém zastoupení svazu v rámci 
COPA – GEOPA 
 
Úkol: P řipravit dopis do Bruselu ohledn ě nového zastoupení svazu tajemníkem svazu a panem 
Winterem. 
Zodpovídá: tajemník 
 

10. Chod kanceláře svazu 
 
Byly prezentovány nabídky pojišťoven na pojištění kanceláře členům úzkého vedení. Byla vybrána Česká 
pojišťovna. 
 
Úkol: Uzav řít smlouvu mezi Českou pojiš ťovnou ohledn ě pojišt ění kancelá ře. 
Zodpovídá: tajemník a předseda 
 
 

11. Diskuze 
 
Pan Šuhájek informoval o své účasti na vyhodnocení zemědělce roku 2015. Jako každoročně soutěž vyhrál 
„rostlinář“ (výběr podle zisku). 
 
Pan Šuhájek zárove ň pozval členy svazu na výstavní dny SOME, které se uskute ční 2. - 5. února.  
 
Přednášky mají být na téma zemědělství a účastnit se mají např. náměstek MZe Sekáč, zástupce ředitele 
SZIF Jirovský apod. První přednáška by patřila ČMSZP. 
 
Úkol: Požádat Čecha o zápis a chtít tam v ětu od paní inženýrky, že investice nezvýší zam ěstnanost 
v zemědělství.  
Zodpovídá: tajemník 
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12. Závěr 
 
Pan Buchta v závěru informoval o jeho budoucím jednání v Mžanech – zasedání ekonomické komise AK 
ČR. Má zde dojít k „reorganizaci“ ekonomické komise (v tomto složení skončí). Členové úzkého vedení 
vydali souhlas, aby se pan Buchta ucházel i nadále o členství v této komisi. 
 
Pan tajemník dále informoval o pořádání Agrárního plesu, v rámci kterého byl svaz vyzván k registraci svých 
uchazečů. Ve svá zprávě AK také vyzvala k zaslání věcných cen do tomboly. 
 
 
Jednání ukončil předseda v 14:00 hod. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Novopacký          Ověřil: Buchta 


