Zápis z jednání prezidia a dozorčí rady
23.února 2018

Michalovice 20:00

Prezidium: Mahr, Němec, Douša, Komárková, Houdová, Stehlíková, Štefek
DR: Benda, Brož, Kolouch
Další: Fénix, Zahrl, Melišová, Čipl, Uchytil, Komárek, Hloucalová, Balabánová, Bendová
Jednání vedl a řídil prezident, Petr Mahr.
1. Hodnocení ekonomiky SMA ČR
- ekonomika SMA ČR byla hodnocena primárně na uzavřené části prezidia, prezident vyzval všechny
přítomné k dotazům na toto téma. K tomuto bodu nebyly vznešeny žádné dotazy.

2. Stav žádostí o proplácení projektů PRV
- byla podána stručná zpráva o průběhu řešení a proplácení projektů, aktuálně jsou řádně ukončeny 4
projekty, je připravena jedna žádost o proplácení, na dalších se pracuje.

3. XXII. Sněm SMA ČR – doprovodný program
- Petr Mahr jedná s náměstkyní pro místní rozvoj, vyšle odborníka na stavební zákon, v případě
odsouhlasení uspořádáme školení na toto téma a lektor objasní právní podmínky pro stavby. Ze zákona
mají lesy vyjímku na školky, že sis je mohou oplocovat. Tuto výjimku je požadováno rozšířit i na
zemědělce a jejich pastviny.

4. Různé a diskuze
- Tomáš Fénix podal zprávu o projektu FOX, jedná se o vědecko výzkumný projekt, hlavním řešitelem
je německý institut pro potravinářtví. Projekt je o tom, že se snaží podpořit faremní zpracování,
zemědělcům umožňuje vyzkoušet si faremní techniku, projekt obsahuje více sektorů, Tomáš se bude
věnovat zpracování ovoce a zeleniny. Řešitelé hledají sponzory, pokud uspějí, projekt začne běžet a
partneři (SMA) mohou využívat prostředky tohoto projektu pro své členy. V organizaci bude hodnocen
marketing spojený s tímto projektem, na materiály a pracovní náklady budou vyčleněny finance pro
danou organizaci. Projekt začne běžet v dubnu 2019 a trvání projektu je rok a půl, prozatím je vydán
pouze draft. Německý institut se obrátil na CEJU. Dalším partnerem projektu je Agrární komora. Tomáš
bude koordinovat svou sekci na naší úrovni. Nyní nejsou ještě známy propozice projektu pro nás,
můžeme po jejich prozkoumání odstoupit. Petr Mahr doplnil, že prof. Hlouška SMA oslovil s tím, že
máme členy, kteří zpracovávají a projekt je pro ně tím pádem velmi atraktivní. Je potřeba rozhodnout,
zda do projektu vstoupíme, protože to znamená další administrativu, na kterou jsou ovšem vyčleněny
finance. Tomáš doplnil že nyní není finanční plán projektu, ten bude schválen po analýze vstupů.
Aktuálně byly pouze podány přihlášky jednotlivých organizací a prohlášení o mlčenlivosti.

www.smacr.cz

smacr@smacr.cz

+420 724 506 933

- Jan Štefek je pro projekt FOX, Lukáš Benda doplnil, že je třeba hledat finance na chod SMA právě
v takovýchto pojektech.

- David Brož položil dotaz, z jakého důvodu ASZ do projektu FOX vstoupit nechtěla, mohla by to být
klíčová informace. Podle informací Petra Mahra se projekt ASZ zdál neprůhledný.
- projekt SOILS – Milan podal zprávu o projektu, komunikace s koordinátorem je složitá, je obava, aby
projekt FOX nebyl obdobný
- hlasování o vstupu do projektu FOX (všichni PRO 7x) – prezidium odsouhlasilo vstup do projektu
FOX

-

-

Dalším podnět Tomáše I. Fénixe – v listopadu zaslal vyjádření k zahraničním cestám, navrhuje aby
se návrh projednal nejprve se zahraničními zástupci, než se prezidium usnese. Jde především o
akce, které jsou placeny čistě zvací stranou a SMA funguje jen jako operátor. Zahraniční zástupce
na těchto akcích má ze zvací strany proplaceny všechny náklady, druhý den je další jednání Coppa
Cogeca, které už placeno není. Dieta na tyto cesty je 90 EUR, které pokryjí právě tyto výdaje. Tomáš
poukazuje na to, že část cesty je třeba hradit ze svých zdrojů. Milan Douša poznamenal, že CDG
proplácí i další cesty, třeba vlak. David Brož dodal, že přivítal rozhodnutí prezidia o finanční odměně
od SMA za zahraniční cestu, ale je potřeba zohlednit další výdaje, které nutně vznikají se zahraniční
činností. Podle Petra Mahra je třeba nedebatovat o každé cestě, ale nastavit si svá jasná pravidla
k zahraničním cestám. František Němec poznamenal, že opatření vzniklo z důvodu špatného
dodávání všech podkladů do kanceláře. Milan Douša vyzval Davida Brože k jeho názoru na
proplácení všech doplňkových nákladů a cesty z domova na letiště. DOTAZ NA PREZIDIUM –
proplácet dietami nebo vyúčtováním podle dodaných dokladů? Návrh paušálem ( 0 PRO), Návrh
podle doložených dokladů od týdne (7 PRO) – SCHVÁLENO proplácení dokladů souvisejících s
danou cestou po jejich předložení kancelář.
Lukáš Benda požaduje vysvětlení od Tomáše I. Fénixe, co myslel tím, že předseda DR je ve střetu
zájmů – Tomáš I. Fénix se osobně omluvil, jednal v afektu
Nově budou zápisy z prezidia poslány prezidiu ke schválení, prezidium na to má 3 pracovní dny,
poté bude zápis zveřejněn
Interní dotazy prezidia a kanceláře emailem budou také po 3 pracovních dnech považovány za
schválené
Petr Mahr informoval o své činnosti, mimo jiné příprava konference Know-how, předběžný
rozpočet je 250 000,-, MZE jako zadavatel to bude řešit otevřeným výběrovým řízením, požaduje
již nyní informace například o jednání CEJA na této konferenci, konference proběhne v pátek a
v sobotu, CEJA může proběhnout ve čtvrtek – Tomáš I. Fénix k tomuto doplnil podstatné
informace, během března je třeba začít zajišťovat sponzory a ladit program (BIO, komunita vesnice
a další témata)
o Petr Mahr připomínkoval, že pokud bude CEJA v pátek, v mezičase, tak lidé nezůstanou do
sobotního programu
o Nosným tématem konference je ZPRACOVÁNÍ
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Pokud se nepodaří sehnat sponzora, členové PS CEJA jsou zvyklí zaplatit paušál 100 EUR za
akci, což přibližně kryje náklady na osobu na konferenci a byla by toto možnost, jak
ufinancovat zvýšené náklady
o Tomáš I. Fénix zjistí, zda je možnost zasedání CEJA v sobotu
Hledání sponzorování konference SMA
Závěry Kulatého stolu –
o V návaznosti na klimatické změny, které působí na uzemí ČR (mrazy, povodně, sucho) je
nutno otevřít debatu o zavedení fondu těžko pojistitelných rizik. Ministerstvo navrhuje
povinnou účast, ale je si vědomo, že takto zásadní dokument v této podobě asi neprotlačí
a proto toto opatření bude asi na dobrovolné bázi, ale ministr se nechal slyšet, že kdo
nebude pojištěn tak nebude mít nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany státu .
Financování fondu by mělo být dle modelu 50% ze strany státu (PGRLF a 50% ze strany
zemědělce)
o Je nutno zahájit diskuzi o podobě tzv. zelené nafty, NNO budou vyzvány k návrhu a diskuzi
o podobě a koeficientu odpočtu. Sazba /ha/DJ
o Ministerstvo počíta se zavedením redistributivní platby
o Ministerstvo odmítá plošné a povinné zastropování plateb.
o V komisi byla schválena redefinice oblastí ANC
o Nenašly se prostředky na navíšení kofinancování oblastí ANC
o Bude zaveden strop na dotace z PRV max. 75 000 000 Kč na projekt místo 150 000 000 kč
o Je zvažován úplný zákaz podpory nákupu strojů z programu PRV, proti tomu Petr Mahr
vystoupil a požadoval alespoň zachování podpory v záměru A a B do 150 ha a 1 000 000 kč
o Bude vyplaceno odškodnění za sucho 1 mld. Kč za krmné plodiny a to od 15.3. a 1 mld. Kč
za komerční plodiny a to od června.
o Pracovní skupiny – MZE bude vyhlašovat 3 PS, každá NNO bude vyzvána k nominaci 2
zástupců na každou skupinu (PRV, přímé platby a tržní opatření)
▪ PRV – Mahr a Stehlíková
▪ Přímé platby – Douša a Mahr
▪ Tržní opatření - Němec a Štefek
o Mladý začínající – zbývá 360 mil. Kč, odpovídá na 280 žadatelů, předpovídá to vysokou
úspěšnost
o Fond těžko pojistitelných rizik – 1 mld půjde na krmné plodiny zasažené suchem, 1 mld na
obilniny do potravinářství
▪ Otevřít pro všechny, znamená odliv peněz z PGRLF
o Aktivní zemědělec je zrušen, IČO bude stále vyžadováno
o Je nový zákon o výběrových řízeních, bude rozhodovat sujektivní dojem úředníka
Vladimíra Stehlíková na závěr jednání předala prezidentovi odstoupení z funkce člena prezidia,
náhradníkem je aktuálně dle volebního sněmu 2016 Pavel Uchytil, který dostal prostor na
rozmyšlenou.

V Michalovicích dne 23.února 2018
Zápis provedla: Ing. Pavlína Hloucalová
Zápis ověřil: Petr Mahr
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