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DATUM

↓ 

Slezská 7 
120 00  Praha 2 

IČO 148 88 220 
č.ú. 122 01 504/0600 

+420 227 010 354 info@cmszp.cz www.cmszp.cz 

ČMSZP
Českomoravský svaz
zemědělských podnikatelů

Den: čtvrtek 14.září 2017  

Místo: kancelář Svazu (Slezská 7 – Praha 2) 

Program jednání: 

Zasedání úzkého vedení  

Zahájení a uvítání přítomných předsedou Wintrem a určení cílů dnešní schůzky:  

Cíle na dnes: 

- Program Skalského dvora 
- Příprava na kulatý stůl s ministrem  
- Předsednictvo plánováno příští měsíc – termín 

  

Zápis z jednání úzkého vedení ČMSZP 
 

Praha 

14.09.2017 
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1. Zpráva předsedy o činnosti Svazu za období od posledního jednání: 

Úvodní komentáře k prvnímu bodu programu: 

Informace o pozvánkách na Skalský dvůr – pan Velvyslanec byl pozván, ale sekretariát ČR 

bohužel neměl tušení, to vyvolalo ze strany ministerstva negativní reakce. Protož si mysleli, 

že osoby, které prezentujeme na letáku, nebyly pozvány. Jednalo se o leták, jež byl na Zemi 

živitelce, veletrhu Agrokomplex v Nitře a na webových stránkách Svazu distribuován (pozn. 

obsah byl konzultován s MZe).  Zaslali jsme scan odpovědi přímo z kanceláře velvyslance a 

MZe bylo spokojeno. 

Cílek i Zdechovský přislíbil účast. 

Velvyslanec Povejšil nepřijede, jelikož zasedá zemědělský výbor, příslib, že bude zastoupen 

Pinkasem spíše až odpoledne. 

Odpověď chybí už pouze od Hogana. Předpoklad je, že nedorazí nejspíše ze stejného 

důvodu jako Povejšil. 

Předseda zmínil účast na Agrokomplexu, 

- setkání s Semančík, Kohout (agrární komora) – témata ANC, převody na produkční 

oblasti nechtějí, stejně tak zastropování (bude zaslána ofic.pozvánka na Skalský důr – 

p.Kohout) 

  - Mitošinka, Šupáková – projektové programy (SK nemají finance), zaměřují se na 

přímé platby 

Csicsaie (náměstek MZE na Slovensku) – debata nad ANC, prodej půdy nechtějí, 

zastropování odmítají, představa mladý zemědělec (30ha farmy)  

Země živitelka  - organizace byla zajištěna dodavatelskou firmou; v protokolu méně než 1/3 

lidí;   

o Setkání s Dolejším – zastupování ČMSZP u COPA GEOPA a ELO 
o Boleslav a Mahr – spolupráce a součinnost s ANC oblastech a přesuny na 

produkční činnosti odmítají 

součástí byl i Večer venkova – prezentace KEZ, setkání s představiteli SZIF a MZe 

V rámci 1.srpna předseda s 1. místopředsedou předali agendu kanceláře nové ředitelce  
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2.  Informace o jednáních na pracovních skupinách a dalších jednáních 

Předseda požádal o informace ohledně pracovních skupin (p.Kratochvíl – zatím nepřítomen). 

Po příchodu pana Kratochvíla řešeno v rámci bodu 5. 

Novinky: změny z důvodu výtek ze strany EU  

Výsev meziplodin příští rok se posune: EU napadla – posun termín meziplodin 

Letní:  27.7.-20.9. 

Podzimní:  6.9. -31.9. 

Zákazy používání ochranných prostředků na greeningové plodiny (lze ošetřit chemicky pouze 

8 týdnů do výsevu). Zatížení 3VDJ/ha u bílkovinných plodin – příští rok dostanou všichni i ti, 

kdo nemají VDJ. 

3. Informace o realizaci projektů Svazu 

a. COPA GEOPA + ELO - Projekt 10 D 

Předseda Winter informoval o tom, že bývalý tajemník Jan Novopacký, připravil žádost o 

proplacení projektu 10D,  nyní je na SZIFu celkem přibližně 890 tis. Kč k proplacení (z toho 

členské příspěvky COPA GEOPA 101 461 Kč; ELO 545 000Kč; 27 jednání 243 000 Kč) 

b. Podnikavý zemědělec 

Projekt Podnikavý zemědělec – videa a články  - problémy s novým pravidlem vyplývajícím 

z blokové výjimky; rozpracovány rozhovory a videa. 

Ředitelka doplnila úvodní slovo předsedy k probíhajícím projektům: 

a. COPA GEOPA + ELO - Projekt 10 D 
 

Žádost o doplnění přišla oficiálně v pondělí a ve středu byly doplněny veškeré 

dokumenty, které SZIF vyžadoval, vč. dodatku smlouvy a pozvánek na hlavičkovém 

papíře 

 

30.9. – další k žádost o proplacení (poslední platba COPAGEOPA + jednání 

p.Dolejšího) 
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b. Projekt Podnikavý zemědělec – nesmí být zmiňovány podnikající subjekty (SHZ, 

práv.subjekty) – změna pravidel v blokové výjimce (nesmí být propagace subjektů) 

- Návrh z ČMSZP – lze použít jména fyz.osob u práv.subjektů, nelze u SHZ 
- U fotografií lze uvést autora 

Pan předseda zmínil bezmoc k výsledkům MZe k zakazování propagace.  

Padl návrh ze strany přítomných (Burkoň, Vinohradník) oslovit na MZe – Adamec, jak je 

možné, že schválený projekt, chtějí takovým to způsobem revidovat.   

 

ÚKOL: Oslovit p.Adamce 

Úkolovaný: předseda, ředitelka 
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4. Přípravné práce Skalský dvůr – program, pozvánka, organizační zajištění 

setkání – úzké vedení neděle večer 
 

Skalský dvůr -  program: cíl prezentací podpora environmentu a přizpůsobení 

produkce změně klimatu 

9:00-10:00  prezence, možnost ubytování 

I. Blok 

10:00 -10:05 Zahájení a úvodní slovo předsedy ČMSZP  

10:05 -10:30   Bělinová – aktuality přímé platby, Cross Compliance a greening  

 10:30 – 11:00  Tabery – stav čerpání 2014 – 2020 PRV 

11:00 – 11:30  Adamcová – problémy při čerpání – nejčastější chyby v žádostech o       

proplacení  

11:30 – 12:00  Šír – aktuality k národním podporám  

12:00 – 13:00  OBĚD - ČSOB – nabídka 15 min 

ÚKOL: Oslovit přednášející s tématy 

Úkolovaný: předseda, ředitelka 
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II. Blok: Efektivní produkce se zaměřením na změnu klimatu, možné příčiny změny 
stavu půdy 

13.00 – 14:00 Cílek – stav vody, půdy a zemědělské produkce dnes (srovnání s jinou zemí 

např. před 20 lety stejné podmínky jako Maďarsko) - lze se změnám 

přizpůsobit, co udělat pro zlepšení stavu půdy – jak by se měl chovat farmář   

14:00 – 14:40  Chocholouš Jiří – odbor strategického rozvoje - jak a kde MZe vnímá 

problémy zemědělství v návaznosti na stav klimatu a kvalitu půdy (Kadlec 

Václav) 

14:40 – 15:20 VÚMOP–zhodnocení vývoje kvality půdy po dobu 20 let a příčiny zhoršení 

kvality. Nejspíš Ivan Novotný – měl na starost kalkulačku DZES 5-  jak by se 

mělo změnit hospodaření ??? 

15:20 – 16:00 Přestávka na kávu  

ÚKOL: Oslovit přednášející s tématy 

Úkolovaný: předseda /ředitelka (Cílek), pan Kratochvíl (Chocholouš Jiří, Novotný?) 
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III. Blok: Efektivní produkce se zaměřením na změnu klimatu, možné příčiny změny 
stavu půdy 

16:00 – 16:50 Zdechovský - postoj evropské komise na probíhající klimatické změny, 

návrhy na řešení  

16:50 – 17:30 Příklady a zkušenosti z praxe  

Málek Petr – starosta Kašperských Hor – pohled starosty k tématu 

Ostatní diskutující ???  

17:30- 19:00 Večeře 

 

 

IV. Blok Zemědělství v klimatických změnách 

19:0 0– 21:00 Panelová diskuze – moderovaná diskuze  

21:00   Raut - návrh předsedy - přefakturování Svazu pouze spotřebovaného 

množství – víno Štěpán Maňák; hudba – návrh Vinohradník – diskotéka DJ 
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Návrhy úzkého vedení k diskuzi moderace:  

- 5 minut na úvod – vize ministra Jurečky (osobní) 
- rozpočet, kam budou směrovány finance? 
- bude zem.politika nastavená podobně nebo bude reagovat na potřeby plynoucí 

z klimatických změn –  je možné vyřešit současnou zemědělskou politikou současné 
změny klimatu?  

- Pokud chceme dotace na sucho, je třeba určit podmínky, které je nutno plnit - nelze 
vyplácet dotace každému bez zjištění příčiny sucha v dané lokalitě  - počítá někdo s tím, 
že je třeba podporovat dobrou praxi zemědělců než podpora zemědělců, jež je 
zapříčiňují-co s daným problémem 

- je nynější směrování nastaveno dle zmíněných problémů?  
- Co přineslo nastavení nynější zem.politiky (čísla KALA)?  
- zádržnost vody v krajině 

Návrh : – zkusit znovu oslovit MŽP 

 

 

ÚKOL: Oslovit přednášející s tématy 

Úkolovaný: předseda /ředitelka (Kala?, Zdechovský), pan Kratochvíl (Málek Petr) 
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I. Blok         7.listopadu 

9:30 - 10:10    Pinkas  - zprávy z Bruselu k politice 2020, aktuality i k ANC, zastropování 

10:10 -10:40 Maradová, SPÚ – doprivatizace majetku – reálná hodnota odprodávaných 

nemovitostí a ploch, odhady, držení půdy, průběh pozemkových úprav, 

zkrácení podávání žádostí 

10:40 – 11: 30  Ondřej Mareček – podpory a novinky PGRLF – záměry, změny, 

předpokládaná administrativa 

Oběd/přestávka na kávu?? 

 

ÚKOL: Oslovit přednášející s tématy 

Úkolovaný: předseda /ředitelka (Pinkas, Maradová, Mareček) 
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Panelová diskuze: 

Horní řada: cca  -6-8 lidí 

1) Cílek 

2) Zdechovský 

3) ministr Jurečka (případně Šír a Sekáč)  

4) Kováčik 

5) Maradová – pozemkové úpravy 

6) Šebestián  

7) Sekáč  
 
Panel dolní řada: 
 

1) Kala Štěpán 

2) Semerád 

3) Předseda ČSCHMS 

4) Předseda Winter 

5) …… 
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Seznam pozvaných: 
 

Adamcová Kateřina 
Bělinová Kateřina 
Boleslav Milan 
Fialová Zuzana 
Jirovský Miloš  
Jurečka Marián  
Kala Štěpán 
Kopeček Petr 
Kováčik Pavel (SK) 
Kuna David 
Mahr Petr 

Maradová Svatava 
Mareček Ondřej 
Nekula Zdeněk – ředitel PGRLF 
Jandejsek- AK 
Toman 
Tabery Josef 
Opava Slávek 
Zdechovský 
předseda ČSCHMS 
SVS ředitel Běhal 
Stehlík Josef 

 
všichni náměstci MZe: 
 
Ing. Jiří Šír  
JUDr. Jiří Jirsa, Ph.D., MEPP 
Ing. Zdeněk Adamec, CISM 
Ing. Pavel Sekáč  

Mgr. Patrik Mlynář  
MUDr. Viera Šedivá  
Ing. Aleš Kendík 
Ing. Pavel Veselý 

 
Večeře: 22 židlí (Winter) 

 
- Pozvání – nevládní instituce  

1) Mahr Petr 
2) Josef Stehlík 
3) Jandejsek Zdeněk 
4) (Toman) 

… 
 
MENU se probere s hotelem 
 

ÚKOL: Pozvánky VIP a pozvánky na večeři + MENU 

– po odsouhlasení předběžného programu přednášejícími 

Úkolovaný: předseda /ředitelka 
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5. Projednání programu Kulatého stolu ministra  

Předseda seznámil přítomné s programem Kulatého stolu. 

Nastavení PRV v období 2014-2020 

Předseda předpokládá snížení peněz na přímé platby – zůstává 1 mld. na projekty. 

Kratochvíl – zvýšení rozpočtu se nepředpokládá, změny jsou pouze v pravidlech snížení 

podpory na 40 % a přidání povinnosti ke stroji pořídit investici do staveb, přidány limity na 

např. na ustájovací místo.   

Předseda zmiňuje, že podmínka neprošla přes Monitorovací výbor, problém by mohl 

nastat se stavebním povolením, zmíní se u Kulatého stolu. 

Kratochvíl navrhuje zjistit v jakém stavu je dnes LFA oblast – nová definice ANC. Pan 

Vinohradník si myslí, že na odpověď z EC je brzy – očekává zprávy na konci září 

Kratochvíl chce vědět, od kdy bude nová definice platná r. 2018 nebo 2019? Jsou zde 

nějaké signály nebo stanovisko ze strany Bruselu?  

Vinohradník s Kratochvílem, Burkoňem a Vráblík shrnuje diskuzi: došlo k navýšení LFA oblasti 

vysoce pravděpodobné, že dojde k redefinici LFA v 2019. Burkoň zmiňuje, že by bylo vhodné 

se dotázat i na zabezpečení finančních prostředků. V návaznosti na to Vinohradník sděluje, 

že členský stát má možnost odkladu o rok, ale při využití této možnosti o to musí požádat. 

Bylo by dobré se tímto zabývat. Pokud bude členským státem zaslána žádost o posun, dotace 

spadne na 80 %, což je větší problém. 

Kompenzace za sucho - – Kresl se táže, zda už je vymyšlen systém jak a komu připadne 

odškodnění. Kratochvíl odpovídá, že to půjde přes systém Intersucho (pozn. 

http://www.intersucho.cz/cz/). Na základě srážek v daného území v procentech (60%). 

Odškodnění bude na řepku, kukuřici, obilí….Nelze rozeznat, zda menší úroda byla určena 

skotu nebo bioplynové stanici.  

Návrh Kratochvíla: rozvést diskuzi na jednacím stole: EU SAPS – ve směrnici bude možné 

uplatnit zálohu až 70%, tedy bylo by možné kompenzovat finančně problém by to 

částečně mohlo pomoci 
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Průběh vyjednávání ministerstev zemědělství a ministerstvem financí – Předseda zmínil 1,6 

až 1,8miliardy na dorovnání LFA – Burkoň, Kratochvíl v rozpočtu je schodek, peníze nejsou. 

To bude mít významný dopad.  

Protierozní vyhláška DZES 5 – Dotaz Kresla, proč je rozdíl mezi vyhláškou a DZES? Jak 

budou realizovány úpravy v praxi - nechceme externí firmu a geodety, kteří budou vyměřovat 

na poli protierozní pásy. 

Přítomen Kratochvíl – vypadla protierozní kalkulačka, nahrazena DZES 5. Kalkulačka není 

ideální, ale již se k tomu zemědělci vrací a napomáhá zemědělci k výpočtu. Kontroly budou 

řešit případy eroze, tedy až když nastane problém (na starost úředník ŽP s rozšířenou 

působností), poté je možná sankce. 

Důvodem je, abychom nepřicházeli o kvalitní půdu. A zkvalitnění půdy – zamezení eroze půdy 

a přilepšení. 

Proč se sláma prodává do elektráren? – Nelze řešit, komplexnější problém, nyní je vyhlášen i 

dotační program vyhlášen MPO. Svaz vždy vystupuje proti nápadu prodeje hmoty a 

resp.organických hnojiv (slámy). 

Opava – obavy další možnost šikana zemědělce – lze předat Kratochvílovi připomínky na 

zapracování. Chceme to nastavit tak, aby si zemědělec mohl sám v LPISu zařídit, pak 

realizovat (zákresy).  

  



································································································································
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6. Určení úkolů do dalšího jednání úzkého vedení a sjednání termínu 

příštího zasedání úzkého vedení a předsednictva 

Předsednictvo – návrh termínu 17. nebo 19. října 2017 

Úkol: Zamluvit Modrý salónek 

Úkolovaný: ředitelka 

 

7. Diskuze 

Opat – musíme diskutovat o problémech veřejně – návrhy: 

VCS – zakládání sadu (nové) – podporovat podle stáří sadu, ne podle toho, kdy byl založen 

(sady z 96 jsou stále mladé). 

Vyplácení dotací – problematika návaznosti dotace – vyplácení dotace, až když je vyřešen 

problém (zadržován i několik let), i přesto, že problém nesouvisí, další roky vyplácení zadržují 

i přesto, že problém neexistuje v dalších letech. 

Pan Winter zmínil, že problematiku již řešil při jednáních nicméně k zapracování do Pravidel 

nedošlo. 

Úkol: Zmínit při jednotlivých jednáních a na pracovních skupinách 

Úkolovaný: zástupci ČMSZP 
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8. Závěr  

Úkol: zápis 

Úkolovaný: ředitelka 

Ověří: předseda 

 

 

 

Ing. František Winter 
   předseda ČMSZP  


