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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v tomto čísle si vás dovolujeme pozvat
na konferenci a současně vám přinášíme
přehled důležitých událostí za poslední měsíc.
Hlavní podzimní událostí je pro náš svaz
každoročně pořádání výroční konference.
Proběhne od 6. do 7. listopadu
ve Skalském dvoře v Bystřici nad Pernštejnem.
Přesná adresa je Lísek 52, 593 01.

Zveme vás na tradiční podzimní
setkání zemědělských podnikatelů
pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů
ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Sekcí pro fondy EU,
vědu, výzkum a vzdělávání v rámci
aktivit Celostátní sítě pro venkov.
Letos se bude konat již čtyřiadvacátý ročník. Vybraným tématem
pro letošní rok se staly klimatické

změny v zemědělství s podtitulem
efektivní produkce se zaměřením
na změnu klimatu a možné příčiny
změny stavu půdy, které jsou aktuální problematikou nejen v České
republice.
Registrace na „XXIV. podzimní
setkání zemědělských podnikatelů“
je podmíněna zasláním závazné

přihlášky do 30. října 2017.

První den konference se zaměří na
problematiku podpory s tradiční večerní diskuzí. Druhý den konference se bude soustředit na aktuální témata týkající se SPÚ, PGRLF a aktualit z Bruselu. Program naleznete
na webových stránkách svazu.

run pro členy svazu. Na uhrazený
příspěvek vám bude vystavena a zaslána faktura.
Přihlášku naleznete ZDE.
V případě potřeby kontaktujte ředitelku svazu Ing. Karolínu Menclovou, e-mail: menclova@cmszp.cz.

Upozorňujeme, že ubytování není
třeba hradit. Je nutné uhradit vložné ve výši 1 000 korun nebo 500 ko-

POZVÁNKA
na podzimní setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem
zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství,
Sekcí pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov

ZEMĚDĚLSTVÍ V KLIMATICKÉ ZMĚNĚ
6. – 7. listopadu 2017 ve Skalském dvoře
(Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem)

Akce je pořádána jako 24. setkání zástupců
Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů.
Podrobný program na straně 2.

Slezská 7, 120 00 Praha 2 / tel.: +420 227 010 354 / e-mail: info@cmszp.cz

www.cmszp.cz

strana 2

FARMÁŘSKÉ LISTY

Číslo 3 / ročník III. / září 2017

Skalský dvůr 2017
6. listopad 2017
9:00 – 10:00 Prezence, možnost ubytování a ranní káva

I. BLOK
10:00 – 10:10
10:10 – 10:40
10:40 – 11:10
11:10 – 11:40

11:40 – 12:10

12:10 – 13:10

II. BLOK
Zahájení a úvodní slovo předsedy ČMSZP Ing. Františka Wintera
Změny v oblasti I. pilíře SZP – Greening, Cross Compliance a EFA ploch
‐ Ing. Kateřina Bělinová, CIA, ředitelka odboru přímých plateb, MZe
Program rozvoje venkova 2014–2020 – stav čerpání
‐ Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe
Nejčastější chyby v průběhu celého procesu administrace
projektových žádostí
- Ing. Kateřina Adamcová, ředitelka Sekce projektových opatření PRV,
OP Rybářství a ND, SZIF
Aktuality k národním podporám
‐ Ing. Jan Gallas, ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství, MZe
Oběd

13:10 – 13:25 Nabídka skupiny ČSOB pro zemědělce
- Ing. Petr Kopeček, manažer sektoru zemědělství, ČSOB
13:25 – 14:25 Sucho v krajině – zadržování vody
- RNDr. Václav Cílek, CSc., – klimatolog, esejista, filozof
14:25 – 14:55 Aktuální činnost MZe pro ochranu půdy
- zástupce MZe, z odboru strategie a trvale udržitelného rozvoje
14:55 – 15:15 Přestávka na kávu

III. BLOK

IV. BLOK

15:15 – 15:50 Zhodnocení vývoje kvality půdy po dobu 20 let a příčiny zhoršení
kvality, jak by se mělo změnit hospodaření
Kalkulačka DZES 5
- zástupce Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
15:50 – 16:45 Postoj Evropské komise k probíhajícím klimatickým změnám,
návrhy na řešení
- Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský - český poslanec Evropského parlamentu
16:45 – 17:00 Příklady a zkušenosti z praxe
- Málek Petr – starosta Kašperských Hor – pohled starosty z Šumavy
17:00 – 17:15 Příklady a zkušenosti z praxe
- Ing. Marián Kohút (SK), zemědělec a člen představenstva Slovenské
poľnohospodárské a potravinárské komory
17:15 – 17:30 Pohled na problematiku zemědělství v klimatických změnách
na Slovensku
- MVDr. Gabriela Csicsaie, PhD. (SK), státní tajemnice MPRV SR
17:30 – 19:00 Večeře

19:00 – 21:00 ZEMĚDĚLSTVÍ V KLIMATICKÉ ZMĚNĚ:
Efektivní produkce se zaměřením na změnu klimatu, možné příčiny
změny stavu půdy, moderovaná diskuze:
Pozvaní zástupci ministerstva zemědělství, jeho organizací a zástupců EU k diskuzi:
‐ Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., náměstek ministra zemědělství pro řízení
Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání
‐ Ing. Martin Šebestyán, MBA, ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu
‐ Mgr. Ondřej Mareček, místopředseda představenstva Podpůrného
a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.
‐ Ing. Svatava Maradová, MBA, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu
‐ Ing. Štěpán Kala, ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací

Pozvaní politici k diskuzi:
‐ Ing. Marian Jurečka, Ministr zemědělství ČR, poslanec PČR, zastupitel Olomouckého kraje, rostlinolékař,
‐ Ing. Jaroslav Faltýnek, poslanec a předseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
‐ Ing. Pavel Kováčik, poslanec a místopředseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
‐ Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský – český poslanec Evropského parlamentu.
Pozvaní zástupci neziskových organizací k diskuzi:
- RNDr. Václav Cílek, CSc., klimatolog, esejista, filozof,
‐ Ing. František Winter, předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů,
‐ Ing. Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory České republiky,
‐ Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident Potravinářské komory České republiky.
Ostatní pozvaní k diskuzi v plénu:
‐ Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství České republiky,
‐ Ing. Milan Boleslav, předseda Svazu marginálních oblastí,
‐ Petr Mahr, prezident Společnosti mladých agrárníků České republiky,
‐ Ing. Zdeněk Perlinger, předseda PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců,
‐ Ing. Václav Jungwirth, předseda Českého svazu chovatelů masného skotu, z.s.,
- a další významní činitelé z rezortu zemědělství, včetně zástupců nevládních zemědělských organizací a farmářů z praxe.
Po diskuzi bude neformální beseda v prostorách restaurace spojená s občerstvením.

7. listopad 2017
I. BLOK

II. BLOK

09:30 – 10:30 Zprávy z Bruselu k politice 2020,
aktuality i k ANC (bývalé LFA oblasti), zastropování
- Ing. Miloš Pinkas, vedoucí Oddělení zemědělství a životního
prostředí Stálého zastoupení ČR při EU, mluvčí ve Zvláštním zemědělském výboru (SCA)
- SZP – horizontální otázky, rozvoj venkova,
auditní šetření EK v rámci SZP
10:30 – 11:10 Doprivatizace majetku – reálná hodnota odprodávaných nemovitostí
a ploch, odhady, držení půdy, průběh pozemkových úprav, zkrácení
podávání žádostí
- Ing. Svatava Maradová, MBA, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu
11:10 – 11:30 Přestávka na kávu

11:30 – 12:00 Programy PGRLF - podpory a novinky PGRLF
– záměry, změny, předpokládaná administrativa
- Mgr. Ondřej Mareček, místopředseda představenstva Podpůrného
a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.
12:00 – 12:15 Závěr konference
12:15 – 13:00 Oběd a odjezd účastníků konference

změna programu vyhrazena
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Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2017 - 2018
Na webových stránkách ČMSZP naleznete aktuální harmonogram plateb. Předpokladem je, že Evropská
komise by měla umožnit u Jednotné platby na plochu (SAPS) vyplácení formou záloh v předpokládané výši až 70 %
(pozn. red.: očekáváme, že vyplácení nastane ve druhé polovině roku 2018). Realizace záloh je však podmíněna dalšími
kroky ze strany členského státu k Evropské komisi.
Opatření/dotace
SAPS

Termín vydávání rozhodnutí (90 %)
od
do
30. 10. 2017*

15. 12. 2017

LFA

4. 12. 2017**

23. 1. 2018

VCS — cukrová řepa

4. 12. 2017

31. 1. 2018

Natura 2000 na z.p.

11. 12. 2017

23. 1. 2018

VCS — dojnice

11. 12. 2017

2. 2. 2018

Greening

8. 1. 2018

16. 3. 2018

PVP

8. 1. 2018

16. 3. 2018

VCS — tele masného typu

15. 1. 2018

16. 3. 2018

Mladý zemědělec

22. 1. 2018

23. 3. 2018

VCS — zelenina s velmi vysokou pracností

5. 2. 2018

30. 3. 2018

VCS — zelenina s vysokou pracností

5. 2. 2018

30. 3. 2018

VCS - chmel

9. 2. 2018

16. 3. 2018

VCS — bílkovinné plodiny

12. 2. 2018

6. 4. 2018

VCS — konzumní brambory

12. 2. 2018

30. 3. 2018

VCS — bahnice, kozy

5. 3. 2018

7. 5. 2018

VCS — brambory pro výrobu škrobu

5. 3. 2018

13. 4. 2018

VCS — ovoce s velmi vysokou pracností

19. 3. 2018

14. 5. 2018

VCS — ovoce s vysokou pracností

19. 3. 2018

14. 5. 2018

1. 2. 2018

15. 3. 2018

28. 2. 2018

30. 4. 2018

6. 3. 2018

31. 5. 2018

AEKO (PRV 2015 - 2020) A,B,C — integrovaná produkce vína, ovoce, zeleniny

20. 3. 2018

31. 5. 2018

AEKO (PRV 2015—2020) E,G,H — zatravnění, čejka, dráhy soustředěného odtoku

27. 3. 2018

31. 5. 2018

AEKO (PRV 2015—2020) F — biopásy

1. 5. 2018

29. 6. 2018

Dobré životní podmínky zvířat

2. 7. 2018

31. 8. 2018

AEKO (PRV 2007—2014) A1 — zatravnění orné půdy
Ekologické zemědělství (PRV 2015—2020)
AEKO (PRV 2015—2020) D — ošetřování travních porostů

* Zahájení vydávání rozhodnutí SAPS je závislé na termínu finálního stanovení procentické výše finanční disciplíny
** Zahájení vydávání rozhodnutí LFA je závislé na skutečném ukončení kontrol ČPI

www.cmszp.cz

FARMÁŘSKÉ LISTY

strana 4

Číslo 3 / ročník III. / září 2017

Představení
Geopa-Copa
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů spolupracuje
s řadou nadnárodních institucí
v oblasti zemědělství. Jedním z významných partnerů je Geopa-Copa.
Tato organizace reprezentuje zaměstnavatelské profesní svazy
v oblasti zemědělství a představuje
významného partnera pro evropské
instituce.
Její vznik se datuje od roku 1993,
kdy na základě Maastrichtských
smluv byla mimo jiné ustanovena
procedura spolupráce mezi sociálními partnery na evropské úrovni.
Priority Geopy jsou formulovány
během jednání a seminářů, které
organizuje její sekretariát, a to většinou v těsné spolupráci s činností
Copa-Cogeca (Generální výbor pro
zemědělskou spolupráci v Evropské
unii).

Mezi členy Geopy se řadí organizace na národní úrovni, které reprezentují zaměstnavatele v sektoru
zemědělství, jejichž cílem je hájení
specifických zájmů zaměstnavatelů.
Geopa má rovněž postavení expertní instituce, která se zapojuje do legislativního procesu Evropské komise, například formou hodnocení
dopadů připravovaných regulací.
Současně se podílí na pořádání sociálního tripartitního summitu, který vždy předchází jarnímu zasedání
Evropské rady.
Více o činnosti Geopa-Copa zde:
http://www.copa-cogeca.be/Main.aspx?
page=GeopaMembers

Závěry dvouleté studie
o nehlášené práci v zemědělství
Zástupce organizace Geopa-Copa
prezentoval výsledky závěrečné
zprávy o sociálním dialogu coby
nejefektivnějšímu způsobu boje
proti sociálnímu dumpingu a nehlášené práci v zemědělství z nedávno dokončené dvouleté studie,
věnující se tomuto tématu.

Geopa coby tripartitní člen v rámci sociálního dialogu v zemědělském
sektoru na úrovni EU reprezentuje
evropské zaměstnavatele v zemědělství. V současné chvíli představuje zaměstnanost v tomto odvětví
kolem 20 miliónů osob.

Studie byla zahájena v roce 2015
a soustředila se na analýzu dopadů
nedeklarované práce a na možný
sociální dumping jako zdroj nekalé
konkurence. Základním prvkem
analýzy se stala definice nehlášené
práce, která je v některých členských zemích EU považována za
trestnou činnost, v jiných zemích je
definována vágně nebo vůbec
(včetně složité definice samozaměstnávání – podobného tzv. švarc
systému v ČR). Dále se analýza zaměřila na navazující systém kontrol
a následný postup kontrolních orgánů ke zjištěným chybám. Zvláštní
pozornost věnovala studie otázce
kolektivního vyjednávání, které
v řadě zemí hraje významnou roli.
Princip kolektivního vyjednávání
představuje velmi dobrý případ eliminace nehlášené práce a stanovuje
i základní podmínky pro její akceptaci.
Ve svém závěrečném doporučení
je zpráva velmi flexibilní – podle ní
vyšší míra regulace, dohledu a administrativy automaticky nezaručuje
snížení podílu nehlášené práce, ani
nezlepšuje podmínky zaměstnanců.

Za pravděpodobně nejvhodnější
nástroje považuje sociální dialog
a tripartitu. Většina poslanců Evropského parlamentu podporuje
boj proti nelegální a nehlášené práci
v zemědělství, přestože existují
značné rozdíly na národních úrovních. Boj proti nedeklarované práci
je sice společný, způsoby se však
mohou různit. Je nutné respektovat
princip subsidiarity, neboť oblast trhu práce a jeho předpisů patří striktně do národní kompetence a EP nemá prakticky žádnou možnost, jak
tuto oblast ovlivňovat. Zvláštní pozornost je pak třeba věnovat
zvyšujícímu se počtu nelegálního
zaměstnávání migrantů a politických uprchlíků.
Celé znění studie zde: Geopa_final
report_undeclared work_EPAugust2017
Prezentace ke studii zde:
Geopa_final report_undeclared work_EP
August2017_ppt
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Krátké zprávy z Bruselu
Podpora zemědělců dotčených
nepříznivými klimatickými podmínkami
Evropská komise souhlasí s navýšením zálohových plateb na
podporu zemědělců, kteří byli postiženi těžkými klimatickými podmínkami v první polovině roku
2017. Protože nepříznivé klimatické podmínky v některých členských
státech negativně ovlivnily zemědělské činnosti a měly tak významný dopad na příjmy zemědělských
podniků, rozhodla se EK umožnit
vyplácení národních podpor v předstihu. Dohoda se vztahuje na přímé
platby a určité platby na rozvoj
venkova pro zemědělce, které jsou
obvykle přidělovány členskými
státy od 1. prosince do 30. června
následujícího roku. Členské státy
však mohou poskytnout zálohy na
tyto platby od 16. října až do maximální výše 50 % celkové částky
pro přímé platby a 75 % pro platby
na rozvoj venkova. Nové rozhod-

nutí komise nyní členským státům
postiženým nepříznivými podmínkami umožňuje zvýšit maximální
výši zálohové platby na 70 % pro
přímé platby a 85 % na platby na
rozvoj venkova. Změny se týkají
deseti členských států (Belgie, Česká republika, Španělsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko,
Portugalsko a Finsko), které byly
nejvíce postiženy nepříznivými klimatickými podmínkami a které
komisi o tuto větší flexibilitu plateb
požádaly. Nyní je na těchto zemích,
aby se rozhodly, zda nových pravidel využijí.

Postoj ČMSZP se k SZP 2020+ nezměnil. Prioritami zůstávají zlepšení
životního prostředí – ochrana půdy,
vzduchu i zdrojů pitné vody, dále
rozvoj života na venkově a v neposlední řadě zajištění kvalitních potravin.
Sdělení Evropské komise k modernizaci a zjednodušení SZP po roce 2020 je očekáváno na konci
listopadu 2017. Výsledky diskuze
naznačují, že členové ELO (pozn.
red.: ČMSZP je členem ELO) se nechtějí zaobírat rozlišováním mezi
malými a velkými farmami. Proto
vyvíjí svaz se svými partnery snahy
této diskuzi zabránit. Prioritou by
měl být způsob hospodaření a pří-

stup k půdě (land management), nikoli velikost farmy.
Diskuze na půdě Evropského parlamentu mezi vládami a zájmovými
organizacemi už probíhá nějakou
dobu, zejména v souvislosti s nejistotami spojenými s víceletým finančním rámcem a Brexitem. Lze předpokládat, že Komise zřejmě nebude
tíhnout k drastické reformě SZP po
roce 2020, i přes velký tlak environmentálních organizací, které nepřichází zatím s konkrétními návrhy, co
a jak změnit. Očekává se udržení
dvoupilířové struktury SZP i zachování greeningových opatření (zde se
ale očekává zjednodušení).

Více informací na stránkách Evropské komise (v anglickém jazyce):
https://ec.europa.eu/info/news/eu-ruleseased-help-farmers-affected-difficultclimatic-conditions_en

Jaký vliv bude mít na zemědělce rozhodnutí
omezit akrylamid v potravinách

EU a Brazílie předložily WTO společný návrh
na omezení dotací v zemědělství
Společný návrh na podporu opatření v oblasti zemědělské výroby
a zabezpečení dodávek potravin
předložily Světové obchodní organizaci (WTO) v červenci EU a Brazílie. Cílem návrhu je globálně zajistit
rovné podmínky pro zemědělce, zejména prostřednictvím omezení
udělování dotací, a zároveň zohlednit zvláštní potřeby rozvojových ze-

Diskuze k SZP 2020+ v rámci jednání ELO

mí, kde je naopak veřejná podpora
často nezbytná pro udržení produkce a potažmo zajištění dodávek
potravin. Opatření by nicméně neměla narušovat trh, jelikož hlavním
cílem návrhu je právě liberalizace
globálního trhu. K iniciativě se již
připojily i Kolumbie, Peru a Uruguay.
zdroj: www.euroskop.cz

Členské státy 19. července souhlasily s návrhem Evropské komise
na snížení přítomnosti karcinogenní
látky akrylamidu v potravinách. Nová legislativa má mít podobu nařízení, dle které budou mít provozovatelé potravinářských podniků
povinnost provádět určitá opatření
vedoucí ke snížení přítomnosti
akrylamidu, např. využívání jiné (doporučené) odrůdy brambor nebo
namáčení brambor po 30 minut
před smažením. Návrh však upravu-

je zacházení i s dalšími potravinářskými produkty – chlebem a jiným
pečivem, snídaňovými cereáliemi,
kávou a jejími náhražkami a dětskou
výživou. Příloha návrhu také konkretizuje (zatím nepovinné) hodnoty obsahu akrylamidu, kterých se
producenti mají snažit dosahovat.
K návrhu se ještě musí vyjádřit Rada a EP, zdržení se nepředpokládá,
nová pravidla vstoupí v platnost
pravděpodobně na jaře roku 2018.
zdroj: www.euroskop.cz

Seznam použitých zkratek a pojmů
AEKO – agroenvironmentálně-klimatické opatření
ANC (Areas with Natural Constraints) – redefinice méně příznivých oblastí (dříve LFA)
Cross Compliance – „křížový soulad“; politický nástroj pro zavedení minimálních standardů
v oblastech ochrany veřejného zdraví (bezpečnost potravin), zdraví a pohody zvířat, zdraví rostlin
a v oblasti životního prostředí (ochrana půdy, vod, biodiverzity apod).

ČPI – Česká potravinářská inspekce
EFA – plocha v ekologickém zájmu
EK – Evropská komise
ELO (European Landowners Organisation) – Evropský svaz vlastníků půd ELO
EP – Evropský parlament
Greening – ozelenění
Kalkulačka DZES 5 – dobrý zemědělský a environmentální stav půdy: minimální úrovně
obhospodařování půdy k omezování eroze

PGRLF – Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
PRV – Program rozvoje venkova
PVP – přechodné vnitrostátní podpory
SPÚ – Státní pozemkový úřad
SZP – společná zemědělská politika
VCS – dobrovolná podpora vázaná na produkci
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