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Zápis ze zasedání úzkého vedení 29.5.2019 
 

Program jednání: 

 

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

Předseda přítomné uvítal a stručně představil harmonogram od minulého jednání 

Jednotlivá jednání jsou uvedena a rozepsána v bodu 2. 

Připomenul dořešení úkolu z minulého jednání – dotační titul 20 D – EKO zemědělci repelent 

http://cmszp.cz/ostatni/2019/aktuality-k-dotacnimu-titulu-na-podporu-dobrych-zivotnich-podminek-skotu-20d-
ekologicti-zemedelci/ 

 

17.5.2019  setkání s ex-ministrem Jílkem 
28.5.2019 svolán kulatý stůl ministrem 

Obdrželi jsme předtisk  
Úzkému vedení bylo zasláno dne 28.5.2019 – naleznete i v bodě 2 
Prezentace je na webu a zaslána byla úzkému vedení 30.5.2019 

http://cmszp.cz/mze/2019/prezentace-z-dalsiho-jednani-k-priprave-szp-2021-2027/ 
 

28.5.2019  Požádal ministra o kontrolu, zda obdržel žádost o schůzku od ČMSZP (nepotvrdil doručení – odkázal 
nás na kabinet). Kabinet zatím neurčil termín 

28.5.2019  PGRLF – setkání s Marečkem  

– dnes se otevřelo kolo na investice(techniku) – trvalo to cca 4 minuty 
Za 2-3 měsíce speciální kolo pro lesy 
kolo na stroje by chtěli otevřít– záleží na fin. prostředcích z MZe 

28.5.2019 UZEI – prosí o doplnění dat u 3 subjektů z ČMSZP 
 
 
 

2. Aktuality z PS + téma vlci a setkání s OPŽP 

2.5.2019  

PS MV PRV – zápis naleznete na webu: zápis z webu ZDE, v Praze na Mze 

 8.6.1- Technika a technologie pro lesní hospodářství (učebna 101)  

190507 Zápis z 

jednání Pracovní skupiny MV_revize.doc
 

 

 

 

 

http://cmszp.cz/ostatni/2019/aktuality-k-dotacnimu-titulu-na-podporu-dobrych-zivotnich-podminek-skotu-20d-ekologicti-zemedelci/
http://cmszp.cz/ostatni/2019/aktuality-k-dotacnimu-titulu-na-podporu-dobrych-zivotnich-podminek-skotu-20d-ekologicti-zemedelci/
http://cmszp.cz/mze/2019/prezentace-z-dalsiho-jednani-k-priprave-szp-2021-2027/
http://cmszp.cz/monitorovaci-vybor-a-pracovni-skupiny-mze/2019/ps-8-6-1-technika-a-technologie-pro-lesni-hospodarstvi-a-8-5-3-premena-porostu-nahradnich-drevin/
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8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin  

Zápis z jednání 

Pracovní skupiny MV_final.doc
 

6.-7.5.2019 

Jednalo se o setkání úzkého vedení, zasedání Valné hromady a předsednictva - GEOPA COPA v Bruselu dne 6.5.2019 

Výsledek – schválen rozpočet – s tím, že budou požadovat zvýšení členských příspěvků od roku 2020.To postupně po 3 
roky o 10 %. ČR nesouhlasilo s návrhem s Italy, ostatní rozpočet odsouhlasily. Tedy další 3 roky již nebude řešen 
rozpočet. 

V rámci úzkého jednání byly probírány detaily nákladů a návrh nového projektu-který má být předložen komisi. 

Druhý den proběhlo setkání s EK a Výborem pro zaměstnanost 7.5.2019 taktéž v Bruselu 

- EFFAT představil svůj projekt, kde by chtěli bojovat proti úrazovosti a látkám, které by zaměstnavatelům mohli 
ublížit (pesticidy, fungicidy atd….) 

- EK – nelze nic potvrdit, ale bylo řečeno, že by mohla být minimální mzda určena na národních úrovních – tj. 
vždy 60 % z průměrné mzdy 

- Diskuze probíhala i o nutnosti písemné smlouvy se zaměstnancem – zejména severské státy mají svoje zákony 
zcela odlišné od středoevropských a východoevropských 

Diskutovalo se o rozdílných pravidlech/legislativě mezi státy (definice apod.).  

Dotaz: Mluvilo se o tom, kde se seženou tito pracovníci? 

Ano, mluvilo, za ČR jsme upozornili, že je třeba sehnat pracovníky s kvalifikací. V Evropě však je díky emigraci 

k dispozici mnoho nezaměstnaných (zejména v Německu). Příklad od Maďarů – snaha nalákat Indy (pracují zde tak 1/ 
roku). Usnadnění vstupu Ukrajinských pracovníků – naleznete na webu http://cmszp.cz/mze/2019/doporuceni-firmam-
pro-zrychleni-procesu-ziskavani-pracovniku-ze-zahranici-ukrajiny-2/ 

KONTAKTY na Minsterstvo zahraničních věcí: 
jitka_karesova@mzv.cz  
hana_landova@mzv.cz  
petra_lanzendorferova@mzv.cz  
Telefonní kontakt: Hana Landová +420 22 418 2726  
Petra Lanzendörferová +420 22 418 2887 

15.5.2019 

PS MV PRV – 15. 5., 10:00-15:00 MZE místnost č. 413 zápis ZDE 

1.1.1 Vzdělávací akce 

1.2.1 Informační akce  

Zápis naleznete zde  

 

 

 

http://cmszp.cz/mze/2019/doporuceni-firmam-pro-zrychleni-procesu-ziskavani-pracovniku-ze-zahranici-ukrajiny-2/
http://cmszp.cz/mze/2019/doporuceni-firmam-pro-zrychleni-procesu-ziskavani-pracovniku-ze-zahranici-ukrajiny-2/
mailto:hana_landova@mzv.cz
http://cmszp.cz/monitorovaci-vybor-a-pracovni-skupiny-mze/2019/zapis-z-jednani-pracovni-skupiny-pro-operace-1-1-1-vzdelavaci-akce-1-2-1-informacni-akce/
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16.5.2019 

Jednání nevládní organizace– Zápis zatím není schválen ze strany ZS 

Nepřítomni byla Iniciativa a AK, domluveno další setkání v září 

Debata je zapsána níže: 

Zápis ze setkání 

nevládních organizací.docx
 

18.-21.5.2019 

Seminář GEOPA – pracovní náklady napříč EU, konáno ve Varšavě, Polsko. 

První dny se jednalo o jednání a vysvětlování jednotlivým členům v rozdílnosti mezi sezónními pracovníky v různých 
státech 

V rámci semináře byla představena studie napříč EU – studovala benefity v jednotlivých státech, mzdové náklady – 

minimální a průměrné, včetně jednotlivých odvodů (soc. a zdravotní), byly zde uvedeny příklady z Polska i z jiných 
členských států. 

Tato studie bude předložena EK v průběhu příštích měsíců. 

Byla zde nastíněna důležitost propojení s potravináři AGRI-FOOD CHAIN. Za ČMSZP bylo zmíněno, že zemědělství je 

důležité i potravinářství, nicméně z našeho pohledu je  v rámci nedostatku pracovníku pro nás i potravinářský průmysl 
výrazným konkurentem, který oproti zemědělství nabízí klimatizované místnosti pro své zaměstnance oproti přírodě atd. 

PROGRAMME OF 

THE GEOPA-COPA SEMINAR LABOUR COSTS  COMPARATIVE STUDY f.._.._ (002) (003).pdf
 

21.5.2019 

Výroční zpráva, SRP 2018, Evaluace  - nebyl zástupce 

03 Stav 

implementace PRV ke dni 2019_03_31.docx

úkoly - závěry a 

doporučení 4. hodnotící zpráva.xlsx

Strategický 

realizační plán  2019.docx
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22.5.2019 

111. jednání ABK – osvěta SANTINELL – prosba o osvětu po jednotlivých krajích, prezentovaná srozumitelnější formou 

Témata: 

Hlášení mléka – 1x ročně (SZIF) sběr dat – Měsíčně? Neví se jak to bude 

Ukládání siláže – Havarijní plán 

Registr středních a malých firem – za pomoci MPO vytvořit registr, ať víme, co a jak, PGRLF tuto myšlenku podporuje, 

MZe a ostatní nevládní organizace tvrdí, že registr firem bude komplikace. Zatlačit každý samostatně 

Porážky na pastvinách – málo lidí za SVS – 10 zaměstnanců potřeba 10 mil- v rozpočtu navíc. 

Návrh – VDJ srovnat 1 přepočet 

Přístřešky pro koně – nemusí být všude – les tvoří stín. Sjednocení hobby i profi chovatele 

Preferovat a zastat se konvenčního zem. Na ha do 100 stromů OK. 

Rozeslány žádosti – dělení PB, prodlužování platnosti osvětlení, výplata dotací – zastavení u případ/vyšší moc atd. 

Přijmout flastr a poté se odvolat. 

 

Zápis ze 111. 

jednání ABK MZe.pdf
 

 

Sezení poradců ministra 

1) Pojištění – komerční, a nakonec většina rozhodla, že osloví přímo ministerstvo – půjdou formou, kterou navrhli 
zástupci Iniciativy. Vytvoření rezervy na podniku, které nebudou daněny (vlastní rezervy – fond na sucho). Do pojištění 
sucha nevloží stát ani korunu, velké podniky x střední a menší firmy budou mít problém. Připravuje se koncepční řešení 
fondu těžko pojistitelných rizik. Zatím se prosazovala kombinace (komerční pojištění za účasti státu) – velké podniky 
prý do toho nepůjdou. 

2) Nájemné s SPÚ – podpořil prodloužení smluv (přechodné období) – Fantyš pověřen (forma – nové x prodloužení) 

3) EKOSCHÉMATA – shoda na intenzivní spolupráci MZe s MŽP 

4) SZP se hovořilo – nic se nemění. ASZ již hovoří o zastropování 1000-2000 ha, která byla prezentována v televizi 

(debata na ČT1).  

 

MZE projednání priorit ČR v rámci budoucí SZP 

Obálka – Rozpočet by mohl být bez investic (PGRLF by mohl nahradit)  

PGRLF – 6-8x splátek/naráz 400tis.Kč. Podpora úroků 4–10% 
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Ponížení v obou pilířích - I. Pilíř 4% dolů a u II. pilíře min.16% dolů z obálky 

2022-2023 prodloužení období z 2020   

Níže jsou podklady, které představili PRIORITNÍ OBLASTI viz podklady níže: 

Jednání s 

NNO_28.5.2019_podklad - témata k diskusi (1).doc

Jednání s 

NNO_28.5.2019_podklad - příloha č. 1.docx
 

Dobrovolnost – výstup k ANC, podpory vázané na produkci 

Přechodné období 2-3 roky – předpoklad 2 roky, míra kofinancování zvýšit, skutečný zemědělec. Návrh – vytvořit 
registr firem, který by pomohl SZIF. AK nechtějí nic propojovat (vstup dobrovolný), iniciativa a AK na IČO, podporovat 
diverzifikaci. 

Různé varianty:  

Přímé platby a ANC – I.pilíř 

Podpora vázaná na produkci – nechtějí podporovat produkci v EK 

KBTP – co tedy podporovat? Naznačeno VDJ – je potřeba. 

Žádost od ekologů o snížení 0,3 VDJ – ve vazbě na půdě.  

 

Výstupy ANC od ekologů – ať neustupuje, že se bude snižovat pod 0,3 VDJ. 

Už jsou ústupky jako že nyní EKO od června mohou krmit i konvenční seno. 

Pořádali jsme 3 semináře za ČMSZP – obnovy a přísevy, kdo to neudělal a nepracuje s TTP, měl by mít smůlu a dotaci 

nemít 

Debatovalo se o tom, že je třeba podporovat produkci, i přesto že EK chce podporovat EKOSCHÉMATA a zde se řeší 
pouze soběstačnost 

Na základě voleb lze očekávat podpora eko schémat a snahu méně financovat chudší státy 

PŘESUN Z 2.PILÍŘE - NÁVRHY 

DEGRADACE, VODY (PROBIO),  

AGROCHEMICKÉ ROZBOR PŮDY – 90LÉTA 

PŘIDAL I DO TOHO UTUŽENOST PŮD – z AK se přidali 

Debata: 

AK - Ukradli nám téma a staví na tom další politiku – odklonit to na rezort MŽP. Začít pracovat na tom, co by se mělo 

odklonit na MŽP. Druhá věc je na nás, co vydiskutovat. 

Doplnil, že finance budu poskytnuty těm, kdo ji devastovali na úkor těm, kteří se starají. Dobytek (masný má cca dle 

analýz  11-13,5 tis. Kč ztráty, nezapomeňme na to. 

Kompostárny z MŽP, dotace vytvořena tak, že materiál lze jen darovat, nelze prodávat. 
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Hlaváček  

–  bude komunikovat, oslovit a navázat.  

- Nabídnout spolupráci co budeme potřebovat.  

Již byl kontaktován předsedou - hovořil, že počítá se setkáním cca po 3 měsících – ustálení EP. – předseda  

Podle studie INTERSUCHA, je rybník lokální věc – nejlépe zadržují vodu lesy a bažiny. 

Čistící stanice– každá vesnice měla svůj septik a dnes je to na čističku a do řeky – pryč z území. 

Kalamita lesy – KRNAP – 10Kč/kubík dřeva – hlavně si to odvezte 

Pozor – bude aktualizaci zákona o půdě – připravit se 

 

3. Aktuality jednání s partnery - 16.5.2019 

My jsme zorganizovali akci a potkali se na UZEI.  

Spíše chtějí finance Z OPŽP - INVESTICE. 

Vytvoření platformy na ohlášení včelařům. 

Zástupci: 

Pýcha, Řezáč, Brož, Boleslav, Šebek, Winter, Kratochvíl 

Zápis v bodu č.2 

 

4. Projednání žádosti UZEI – poradenská činnost 

Navštívili jsme UZEI, který bude certifikovanou organizací 

Zabezpečení organizace NNO – kdo bude radit. Pokud mají více peněz, kdo to bude dělat. 

SMO proběhla diskuze – dokonce jsme se bavili o spolupráci SMO, SMA ČR a my. 

Jakou formou to bude – koordinátoři, kteří musí být akreditovaní. 

Finance na člověka, který fyzicky bude jezdit a radit a zároveň na koordinátora. 
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5. Diskuze 

VH divočáci – náměstek odkázal na pracovníky odboru – nenašel čas prozatím.  

Byl někdo postižen za divočáky SZIFem? Tímto směrem může ministerstvo pomoci – odstřel je nutný. Nebyly zaraženy 

z rozpočtu 3 mld (za Milka). Záleží, kdo vykonává právo myslivosti – střílení bachyň. 

Nepochopily na VH přesně ten problém – jejich výsledek: nahlásit se, když nemůžeme sklízet. V zimě nám to nevadí – 
nesklízíme, ale nikdo nechápe, že pak je nezpůsobilý – 2x přesil. Poté bude nezpůsobilé – Tam kde není obnova.  

 

Ekologie + AGROENVI – posunutí závazku je o 3 roky, aby se nemohli zamyslet – aby se to dalo spojit – nastíněn 

problém: 

+- půdní bloky (problém kontrol) 

Platby – vyčíslení, kolik máš vracet, jelikož závazky se zatím nesrovnali na daný termín. 

SPÚ  

1) Nájemní smlouvy – žádné jenání se SZP 

2) Doprivatizace areálu – příslušné krajské pracoviště vyřizuje.   

Poznámku umístit na web - kancelář 

Pýcha (jednání TRIPARTITY) – nejspíše v pondělí. ČMSZP by mělo zastupovat dle posledních jednání. 

Vyplynulo z jednání s ministrem. K jednotlivým tématům budou PS – ČMSZP v každé skupině odborník 

Předpoklad cca 4 jména – na nové PS. Koordinátor ředitelka na všechny PS. 

Stanovit zástupce na PS 

Revize katastrálního území – mění orná na TTP (jednají s vlastníky). 

 

Žádost o změnu Metodiky zdraví (masný skot)  

– zdravotní zkoušky – termín do roka – následně má postih (zkracování – SVS).  

Projednat nyní nastavený termín do 356 dní (každý rok se to zkrátí) – dnes to nemusí udělat veterinář a stačí si udělat 

kurz a následně to budeš dělat, jak to bude. 

Požádat o schůzku – ředitel SVS - nelimitovat termín v potaz brát kalendářní rok v daném roce. 

Dotaz, zda mají problém s farmářským osivem a kontrolami? 

Nemají, asi spíše jen zelináři. 

Žádost o námět nový odbor zemědělských registrů MZe – do 15.6.2019  

Návrh na odpověď – kancelář          
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6. Závěr 
 
Poděkování.  
Kdo má zájem, může odpoledne navštívit MZe – všechny informace umístěny na webu -akce. 
 

Další jednání předpokládáme na 27.6.2019 v Praze (předsednictvo) 

 
 
 
 
Zápis: Ing. Karolína Menclová 

 

 

 

 


