
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PREZIDIA A DOZORČÍ RADY 

Dne: 28. 4. 2017, 19:00 – 23:00, RESTAURACE U VETERÁNA, Markova 651, Frenštát pod Radhoštěm 

 

Přítomni: 

Prezidium:  Mahr, Němec, Komárková, Štefek  

Dozorčí rada:  Brož 

Další:     Uchytil, Komárek, Šobáň 

 

Program: 

      Petr Mahr: PS Investice do zemědělských podniků:  MZe chce efektivní zhodnocení dotací. ÚZEI a SZIF 

vytvoří kalkulačku.  Investice do žlabů nejsou měřitelné a vypouští se. Vyšší body za stavby oproti 

technice. V případě dotací na sad v oblasti ohrožené suchem, které nemají funkční závlahy, nemohou 

dostat dotace. Toto je vypuštěno do doby vyjasnění termínu funkčních závlah. Navýšení dobytčích 

jednotek na hektar jako preferenční kritérium neprošlo. Agrární komora a Zemědělský svaz chtějí 

podporovat subjekty, které odbývají produkty přes odbytové organizace. Což je znevýhodnění malých 

zemědělců, kteří prodávají ze dvora svoji produkci.   

     František Němec: PS Zpracování a uvádění na trh zem. produktů: Inovační projekt vytvořený nějakým 

subjektem, z kterého se neznají výsledky, se nesmí dotovat znova a být podpořeny preferenčními 

kritérii. Je třeba teď se připravit na další kola dotací, jelikož je pravděpodobné, že další kola budou rychlá 

a již jich moc do roku 2020 nebude.  

Petr Mahr: ÚZEI čeká 25% propad projektů. MZe chce rozdělit stavby a stroje v projektech. Podpora 

otevření dotačního kola v pátém kole stroje a v šestém stavby prošla na MZe 7 pro : 2 proti. Rozhodnout 

musí ministr Marian Jurečka. 

Petr Mahr: EU chce podpořit finančně bezpečnostní a migrační oblast. Zemědělci budou muset udělat 

něco navíc. Podpora mladých zemědělců na prvních 90 hektarů navýšení dotací o 25 % EU nechce 

podpořit z důvodu neefektivnosti.  Dotace se budou snižovat a budou vypláceny jinou formou přes jiné 



 

subjekty. Podpora malých podniků a sdružování subjektů. Zastropování dotací: většina nevládních 

organizací je proti. My jsme pro.  

Petr Mahr: Dále podal informace o tématech: Národní výstava hospodářských zvířat a Česko-

francouzské fórum.  

10. 6. 2017 budou farmářské slavnosti u Františka Němce. 

 

 

Zápis provedla: Monika Komárková  

Zápis ověřil: Petr Mahr 

28. 4. 2017 


