ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PREZIDIA A DOZORČÍ RADY
Dne: 11. 3. 2016, 19:00 – 21:30, Zámek Křtiny, Křtiny 1
Přítomni:
Prezidium:

Němec, Mahr, Komárková, Douša

Dozorčí rada:

Benda

Další:

Hošková, Balabánová, Komárek, Petr, Smetana, Štefek, Vacek, Linhart, Procházka, Jarolímek,
Kadlecová, Rytířová, Vacek, později Féenix, Zahrl

Program:
1. Ujednání ohledně hlasovacího práva na Sněmu: Hlasovací právo má člen, který platí řádně
členské příspěvky, pokud dluží více, než 3 roky, musí doplatit na místě
Prezidium toto usnesení odsouhlasilo nadpoloviční většinou
2. Spolek pro rozvoj včelařství: Petr Mahr představil spolek Mája bee, jehož zástupce se zúčastní
sněm a v bodu představí Různé činnosti spolku
3. Návštěva Maďarů na Techagru: Návštěva mladých zemědělců v době Techagra v ČR, požádali o
návštěvy farem, Petr Mahr navrhuje Františka Němce, Jirka Kolouch navrhuje Kuthan (bylinky,
bioplynka) u Miroslavi
4. Propagační akce SMA – Jarní zemědělec a Jaro s koňmi, dále Techagro v Brně, Petr Mahr vyzval
všechny členy, aby se aktivně podíleli na naší reprezentaci na veletrzích
5. Nové pracovní skupiny ÚZEI: ÚZEI nás vyzvalo, abychom nominovali své zástupce do pracovních
skupin v těchto oblastech:
a. Živočišná výroba: Milan Komárek
b. Rostlinná výroba: Martin Müller
c. Ekonomika: Vlaďka Stehlíková a Milan Douša
d. LFA: Martin Müller a Petr Mahr

6. Zemědělské pexeso: Petr Mahr předvedl nové zemědělské pexeso s názvem Naše hopodářství,
které vytvořila kancelář, pexeso rozdáme členům na sněmu, pexeso se bude prodávat na akcích
7. Zrušení plátcovství DPH: Naše organizace od poloviny února již není plátcem DPH, plátcovství
DPH pro naši organizaci již nebylo výhodné, jediné, kde jsme ho mohli uplatnit, byly telefonní
služby
8. Zahraniční politika SMA: Tomáš Ignác Fénix představil návrh zahraniční politiky SMA, kde se
účastní různých jednání, je pro nás důležité, abychom za V4 určovali agendu, za středoevropské
země jezdí málo účastníků, všichni, kteří se jednání účastní, by měli mít nějaký mandát, v rámci
celé členské základny je třeba si ujasnit, kam budeme směřovat, po roce 2020 se totiž očekávají
různé změny (zvažuje se i zrušení I. pilíře), na každém setkání je nějaký zástupce evropské
komise a různí další vlivní lidé, Tomáš se domnívá, že je třeba udělat hloubkovou analýzu,
abychom zjistili, jak máme zastupovat naše členy, měli bychom se přiblížit praxi ostatních
organizací, kde probíhá čilá diskuse o tom, a co je potřeba se zaměřit, květnové jednání CEJA
bude zaměřeno na věkovou obměnu, bude se řešit formulace „aktivního zemědělce“, problém
je, že penzijní systémy v jednotlivých státech se diametrálně liší, měli bychom přinést nějaký
návrh, jak formulovat „aktivního zemědělce“ tak, aby to přispělo generační obměně, Tomáš
navrhuje, aby všichni členové byli informováni o závěrech z jednání na CEJA, dále představil
jednotlivá témata jednání, v červenci bude nevolební sněm CEJA, Slovensko bude předsedat
v radě EU, únorová akce v Kolíně – Tomáš o tom napsal článek do Zemědělce, který vyjde 21.3.,
Petr Mahr by chtěl, aby Tomáš na další jednání připravil srovnávací tabulku pro různé země,
abychom v ruce měli nějaký nástroj pro vyjednávání na MZe, Tomáš by chtěl, aby členové dostali
možnost vyjádřit se k tématu instalační podpory, evidenci o instalační podpoře vedou pouze
živnostenské úřady, kromě CEJA existují i jiné akce, s Lenkou Táborskou se sešli s europoslancem
ČR, který je náhradníkem v zemědělském výboru, pozvali nás, abychom se zúčastnili akce 6. a 7.
dubna, akce na bázi evropského parlamentu si musíme hradit sami, Petr Mahr navrhuje zřídit
pracovní skupinu, která by se věnovala zahraniční politice
9. Pracovní skupina pro zahraniční politiku: navržení členové – Tomáš Ignác Fénix, Milan Douša,
oslovíme členy, jestli by měli zájem účastnit se této skupiny
Zápis provedla: Hošková
Zápis ověřil: Petr Mahr
11.3.2016

