Zápis z jednání prezidia 16.3.2018
ZÁMEK KŘTINY 18:00
Prezidium: Mahr, Němec, Douša, Štefek, Komárková, Brož
Dozorčí rada: Benda, Uchytil, Kolouch
Hosté: Hloucalová, Balabánová, Bendová, Dospiva

Jednání vedl a řídil Milan Douša
1. Zahraniční cesty
a. Cesta do Polska 23.března
i. Milan Douša, David Brož, David Jeřábek
ii. Hrazeny zvací organizací jsou všechny náklady kromě cesty
b. Cesta do Bruselu 19.6. potvrzena, projekt FOX, kde bude 2. jednání o financích a
náplni práce
c. Marie Balabánová
i. podána nová žádost 10D
ii. CDG – neustále nás žádají o nové experty, jak se stavíme k výzvám kde
experta nemáme? CDG jsou pro nás finančně neziskové, jsme pouze
transferní organizace pro finance
iii. David Brož položil dotaz co to je za obory, pokud jsou pro nás prioritní tak
posílat, Milan Douša zastává názor, že nestrategické obory pro nás nevysílat
iv. CDG cukr – stále volné místo, máme expertku Jetnarovou (agronomka z HK
kraje), která je ochotná za nás jezdit
v. Milan Douša – pokud to pro nás má strategický význam či to poslouží našim
členům, tak posílat, jinak je to zbytečná práce
d. Cesta Roberta (UK) – vedlejší náklady v celkové výši cca 8500,i. S ohledem na poslední ustanovení prezidia doložil všechny vedlejší náklady
ii. Nebudeme hned při první fakturaci měnit podmínky, stále se vejdeme do
limitu dotace, a do budoucna bude potřeba nastavit horní hranici nákladů
e. Birmingham (UK) – David Brož byl na jednání o Brexitu, UK chce zónu otevřeného
obchodu, chtějí si nechat otevřené dveře i po Brexitu a aby byla zachována hlasovací
práva po dobu členství v EU
i. Řešila se i problematika interních věcí CEJA, poziční dokumenty
f. Dubnová CEJA
i. Pojede Vítězslav Škoda a Robert Zahrl
g. Lednová CEJA
i. David Brož na jednání navrhl, aby hlasovací právo by měla mít i země, která
zaplatí poplatek později kvůli dotacím
2.
3. 6.kolo PRV
a. Je důležité podat žádosti o dotace
b. Vzdělávací akce i informační akce
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i. Rozdíl je ve financování (limity financování a počty účastníků)
ii. Informační akce jsou pro nás rizikové, nejsme po zkušenostech schopni je
naplnit
c. Vzdělávací akce – koně, paraziti, mléko jsou obecně oblíbené
i. Petr Mahr podal návrh, aby se prezidium vyjádřilo k tématům, která by měla
být podávána
ii. V každém záměru lze podávat pouze jeden projekt, nemůžeme tedy vypsat
tolik projektů
d. Informační akce – Monika Komárková přednesla, že v loňském roce komora poradců
pořádala tyto akce a chtěli výkazy, nechtěli jména, Petr Mahr poznamenal, že to
připomíná jinou formu akce a to poradenství (9fe)
i. Téma je stále otevřené, je potřeba popřemýšlet zda nezkusíme jeden projekt
podat, minimálně do podání žádosti o výběrové řízení, pak můžeme žádost
stáhnout
4. Agricup
a. František Němec poptá hřiště v Netíně, David Brož v okolí Květinova
b. Datum dáno - 15. června
c. Prezidium se uskuteční tradičně večer před akcí
d. Do konce měsíce zasílání nápadů a sponzorů
5. XXII. Sněm – volba předsedajícího
a. Návrhy na předsedajícího sněmu – Milan Douša podpořen všemi členy prezidia
i. Předsedajícím sněmu bude Milan Douša – souhlasí
b. Skrutátoři – návrh z kanceláře je Marie Balabánová a Jiří Michalisko
i. Návrhy podpořeny jednohlasně
6. Různé
a. František Němec je pro to, aby bylo podáno co nejvíce žádostí o projekty v 6. kole,
ale je otázka, kolik projektů můžeme dát do jednoho záměru
b. Záměr lesnictví zkusíme také podat – návrh je školení dotací na lesní techniku,
meliorační dřeviny
i. Milan Douša se na tento záměr podívá
c. Systém zadávání do kalendáře
i. Kancelář pracuje se systémem sdíleného google kalendáře, nově lze přistup
na systém zadávat jako událost s přizvanými účastníky
ii. Samozřejmě podložené zaslaným emailem s podrobnostmi
iii. Není tedy podmínkou sdílení celého kalendáře
d. Petr Mahr
i. MZE Slovenské republiky nás kontaktovalo s žádostí o sdílení metodiky o
zelené naftě – Lukáš Benda má názor, že nemáme čas, lidi ani peníze na to
školit je na zelenou naftu
ii. Konference v Polsku – Milan Jurky zval Petra Mahra za účelem dohody o
uskupení mladých zemědělců (organizací z V4) k jednoznačnému stanovisku
k zastropování a redistributivní platbě.
1. Měla by z tohoto vyplynout tisková zpráva
2. Myšlenkou je, aby se mladí agrárníci V4 semkli a vytvořili protipól
velkých z V4
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iii. Mediální bublina- procentické zastoupení čekých potravin v obchodech
1. Každý příkaz je omezení práv
2. Budeme podporovat české produkty, nicméně je to moc velké téma
a my jako zástupci mladých a „malých“ farmářů se k tomuto
nemusíme vyjadřovat
3. Obecně se mluví o 80%, s tímto stanoviskem SMA souhlasí
e. David Brož – zkusíme rozjet propagační akci na facebookovém profilu
i. Spolu s kanceláří připraví soutěž, ceny v podobě propagačních materiálů
máme
f. Úspěšnost seminářů ZČMZ – na třech akcích cca 10 účastníků celkem, všichni chtějí
žádat

Ve Křtinách dne 16.3.2018
Zapsala: Ing. Pavlína Hloucalová
Ověřil: David Brož
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