ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PREZIDIA A DOZORČÍ RADY
Dne: 27. 5. 2016, 20:30 – 23:00, U císařské cesty, Branišovice, okr. Brno-venkov
Přítomni:
Prezidium:

Mahr, Komárková, Houdová, Stehlíková

Dozorčí rada:

Kolouch

Další:

Hošková, Balabánová, Komárek, Fénix, Zahrl

Program:
1. Závěr ze zahraniční cesty do Francie a Rakouska na pozvání Massey Ferguson: Petr Mahr,
Vlaďka Stehlíková, Tomáš I. Fénix a Robert Zahrl se od 25. do 26. 5. zúčastnili exkurze a jednání
ve výrobně Massey Ferguson v Beauvais ve Francii, následně se přesunuli do Vídně, kam měli
možnost dorazit všichni členové, které jsme zvali emailem. Ve Vídni se 27. 5. připojili Jirka
Kolouch, Mája Balabánová a Šárka Hošková. Navštívili jsme centrální evropský sklad náhradních
dílů Massey Ferguson Austro Diesel ve Schwechatu. Zástupci MF se nám velice hezky věnovali,
v prezentaci představili fungování podniku a následně je v plánu navázání spolupráce.
Podrobnou zprávu z návštěvy ve Francii a v Rakousku budeme prezentovat v Časopisu SMA ČR a
na naší stránce v Zemědělci. Předběžně zástupci MF projevili zájem o naši plánovanou
konferenci mladých zemědělců, která bude pravděpodobně v říjnu, kde by se mohli prezentovat.
Exkurze byla prvním krokem v naší spolupráci. V ČR se nám bude věnovat zástupce MF Radim
Vlčko. Je dohodnuto, že předložíme konkrétní představu naší spolupráce v písemné podobě.
Budeme se snažit navázat spolupráci s MF v rámci plánované konference, dále bychom mohli
uvažovat o opakování Česko-francouzského fóra, které proběhlo loni v Paříži, tentokrát bychom
francouzské zemědělce pozvali do ČR. Petr Mahr si naplánuje schůzku s Radimem Vlčkem v ČR.
Můžeme také nabídnout spolupráci na fotbalovém utkání Agricup 2016, kde se již dříve účastnili

prodejci MF z Agrocentra Lavičky. Za uspořádání akce a komunikaci se zástupci MF děkujeme
Tomáši I. Fénixovi.

2. Vyjádření ke změnám v ZČMZ, které provedlo MZe (Petr Mahr): Petr Mahr poděkoval prezidiu a
celé kanceláři za to, že se povedlo oddálit o týden příjem žádostí pro celé 2. kolo, toto se
podařilo díky dobré spolupráci s panem ředitelem Taberym. Týden před koncem příjmu žádostí
MZe ale změnilo postoj k pravidlům, kde bylo 15 preferenčních bodů za zpracování vlastní
produkce. Oficiální vyjádření ŘO PRV bylo, že bude respektován i ÚKZUZ, který eviduje výrobu
krmiv, kde by preferenční kritéria mohli využít i zemědělci, kteří vyrábí krmiva např. formou
sena, siláží apod., což máme potvrzeno i písemně.
Týden před koncem příjmu žádostí se MZe vyjádřilo, že budou jako zpracování vlastní
produkce uznávat pouze to, co eviduje SVS a Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Tím
pádem neobdrží preferenční body výrobci krmiv.
Budeme se snažit vyjednat navýšení alokace na ZČMZ, aby bylo uspokojeno více
žadatelů. O toto jsme se snažili již dříve, rozpočet, který byl malý, byl již o 100 % navýšen.
Budeme se snažit o navýšení alokace i ve spolupráci s jinými nevládními organizacemi. Je ve hře
návrh, aby byly v tomto projektovém období sníženy 4 roky pouze na 3 a v posledním roce
projektového období 2014 – 2020 by poslední rok nebyla výzva ZČMZ vyhlášena nebo by byly
zajištěny jiné finanční prostředky na otevření výzvy. Čtyři roky nebyla výzva ZČMZ vyhlášena,
proto je teď v této první výzvě velké množství žadatelů, kteří mají již založené IČ, mají tuto
poslední šanci a další výzev se již nebudou moci zúčastnit.
Hlasování o tom, zda budeme na MZe projednávat návrh přealokování 4 let pouze na 3
roky a pokusit se pak finančně doplnit i čtvrtý rok např. z vratek, čímž by mohlo získat ZČMZ více
žadatelů. Pro: 3, Proti: 1

3. Podané vzdělávací projekty (Šárka Hošková): V operaci Vzdělávací akce 1.1.1. jsme podali 9
různých žádostí o projekty. Vycházeli jsme především z úspěšných témat z předchozích let:
Výživa a krmení nepřežvýkavých, Výživa a nemoci přežvýkavých, Farmářská parazitologie,
možnosti využití koní, Faremní zpracování, Trendy v rostlinné a živočišné výrobě, Obnova
travních porostů pomocí suchovzdorných pícnin, ZČMZ atd. U vzdělávacích projektů je nyní
nutné 15% kofinancování z naší strany. I další podmínky v této operaci byly výrazně zpřísněny.

4. Podání projektů ZČMZ: Bylo podáno 18 žádostí o projekty ZČMZ pro žadatele, kteří si u nás
zpracování projektů objednali. V komerčním podávání projektů pro objednatele budeme
pokračovat i v dalších výzvách.

5. Agricup 2016: Letos se bude konat již 8. ročník fotbalového turnaje zemědělců Agricup 2016.
Hostitelem se stává Agro družstvo Sebranice. Turnaj proběhne v pátek 17. 6. V Sebranicích
u Litomyšle. Družstva mají možnost přihlášení do 3. 6. Předběžně počítáme s účastí těchto týmů:
SMA ČR, Agrapojišťovna, Agro družstvo Sebranice, Mikrop Čebín, ZS ČR a jiní. Pozvání obdrželi
také ASYF – mladí farmáři ze Slovenska.

6. Různé:
a. Do Celostátní sítě pro venkov jsme podali projekt s žádostí o příspěvek na plánovanou
konferenci mladých zemědělců.
b. Petr Mahr byl jmenován do komise Centra odborné přípravy, která se bude zabývat
rozvojem vzdělávání v zemědělském sektoru.
c. Byl spuštěn modernizovaný web www.smacr.cz, o jejichž nových funkcích byli
informováni členové mailem.
d. Vlaďka Stehlíková požádala o rozesílání zápisů z jednání CEJA na celé prezidium.
K dispozici jsou také zápisy Tomáše I. Fénixe.

e. Tomáš I. Fénix: Na posledním jednání CEJA byl opět věnován postoj článku 222, který
odpovědí na řešení mléčné krize. Dalším tématem bylo označování původu výrobků.
SMA by k tomu měla zaujmout stanovisko. Náš návrh společně s Francií byl ten, aby
označování bylo odstupňované. Např. výrobky, které prošly 4 státy, by měly mít EU
vlaječku, výrobky kompletně vyprodukované v konkrétním státu by měly mít národní
vlaječku, další specialitou by byla regionální loga. Zákazník by měl mít co nejlepší
informace. Nebude to tak, že by vlaječka na výrobku byla povinná, ale aby byla regulace.
Kdo už si vlaječku na výrobek dá, tak musí být jistota, že pochází z daného státu a nebyl
tam pouze zabalen.
Hlasování o Tomášově návrhu o označování potravin:
Pro: 4, Proti: 0
f. Příští jednání prezidia: ve čtvrtek 16.6. Penzion Na Bělisku, Březiny 18

Zápis provedla: Hošková
Zápis ověřil: Petr Mahr
27. 5. 2016

