ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PREZIDIA A DOZORČÍ RADY
Dne: 29. 9. 2017, 20:00 – 22:40 VELKÉ KOLODĚJE 16, Sezemice 533 04

Prezidium:

Mahr, Němec, Houdová, Stehlíková, Komárková

Dozorčí rada:
Další:

Melišová, Kratochvílová, Komárek, Smetana, Smetanová, Balabánová, Švejda, Petr

Prezidium a přítomní členové byli před zahájením jednání obeznámeni a souhlasili, že jednání bude
pro lepší administrativní práci nahráváno.

Program:

1. Informace o proběhlých akcích
•

•

fyzická část úspěšně na 10 akcích za námi a čeká nás předložení žádosti o proplacení
o projekt propagace 3
o na každé akci se snažíme dostat do podvědomí veřejnosti a tím k novým členům
Petr poděkoval Františkovi Němcovi, Monice Komárkové a Davidovi Smetanovi za materiální
podporu na těchto akcích

2. Kulatý stůl ministra zemědělství
•

Aktuálně vyplaceno 200 mil. na škody způsobené mrazy, počítá se s 1,2 mld. na škody
způsobené suchem
o pokud bude tato částka za sucho vyšší, půjde to z národních dotací
o kvůli transparentnosti půjde dokládání ne na okresy, ale na katastry
o musí být pokles v tržbách minimálně o 30%
o bude problém s dokládáním poklesu zisku a výše škod

o pokles zisku na pícninách – tyto pícniny musí být zatíženy dobytčími jednotkami,
aby byly škody hrazeny
•

zastropování – na mezinárodní konferenci 7.července 2017 v Bruselu vystoupil ředitel
odboru PRV Josef Tabery, že ČR je proti zastropování
o s tímto Petr Mahr nesouhlasí, z předešlých jednání pracovních skupin vzešly
takové závěry, že většina nevládních organizací v ČR je pro zastropování či jsou
k tomuto tématu neteční
o EU přemýšlí o zastropování od 1200 ha, prozatím se neví, jak bude probíhat, zda
to, co ušetříme na zastropování přijde a ČR přerozdělí, nebo zda to ušetřené ČR
ani nebude proplaceno; Petr Mahr se doslechl, že jsou varianty od 500 ha do
3000 ha
o Petr Mahr chce, aby se Ministerstvo zemědělství ČR ale i zahraniční zástupci
vyjádřili, jak to s tím zastropováním bude
o padl dotaz Davida Smetany, co je pravdy na tom, že pokud bude zastropování,
nebudou peníze na citlivé komodity. Petr Mahr odpověděl, že snad budou po
roce 2020 více podpořeny, je tlak z agrární komory přelít peníze na citlivé
komodity z dotací na investice, pokud nebude zastropování
o Názor SMA ČR: jsme pro zastropování za předpokladu, že obálka pro ČR dojde
celá a bude rozdělena v ČR
o Petr Mahr podporuje redistributivní platbu
o František Němec navrhuje vícefázové zastropování do 500 ha – 100 %, do 1 000
ha – 80 %, do 1 500 ha – 60 % …. Větší podniky mají výhody velkého podniku,
takto by se to mohlo zohlednit

•

MZe chce velké projekty (nad 80 mil. Kč) přesunout na Ministerstvo průmyslu a obchodu

•

11.9.2017 zasáhl ministr zemědělství do pravidel 5. kola PRV – zásah do investic: 49 % z
projektu musí jít do rekonstrukcí (projekty nad milion a v ŽV) bez preferenčních bodů,
10. 10. 2017 se otevírají žádosti, čímž se nestíhá stavební povolení, je to z důvodů obav,
aby se nevyčerpalo vše na stroje

•

dle Petra Mahra bude vysoký zájem na podpoření projektu ŽV i RV do 1 000 000 Kč

3. Příprava semináře Podzimní aktuality
•

25. až 29. 10., ubytování v Krušovicích, volný den v pátek, kdy na 17 h je domluvena
exkurze do Krušovického pivovaru, poté Prezidium, Petr slibuje do 10 dnů bude
podrobnější program

•

Vlaďka navrhuje přesunout prezidium na středu 25. 10. 2017, Prezidium souhlasí –
prezidium bude ve středu ve 20:00 po večeři

4. Konference Výměna Know-how ve Křtinách
•

10. a 11. listopadu, součástí by mělo být i prezidium CEJA, František Němec se ptá, kdo
bude platit jednání CEJA – Petr Mahr na tom jedná o záštitě, sponzorské podpoře
koncernu AGCO finanční i dynamickou ukázkou traktoru, jedná dále s ČSOB a ČP – tito
však spíše vypadají na partnerství pro rok 2017

•

vystoupení prezidenta CEJA, ministra zemědělství ČR, Taberyho, Kala z ÚZEI, Nekula z
PGRLF

•

lektoři jsou rozpracovaní, v CEJA je pozvánka, do dvou týdnů by měl mít Petr Mahr
schůzku s předsedou ASYF

•

Diana Houdová zváží svoji přednášku, ale pouze v pátek kolem 11 h

•

Tématy budou: zpracování sýrů, masa, ovoce, zeleniny, bylinky, agroturistika,
zemědělské i nezemědělské služby, sociální zemědělství atd.

5. Diskuse a různé
• Petr Mahr přečetl návrh podmínek zahraničních cest (viz níže), k tomuto kroku je třeba
přistoupit vzhledem k nárůstu zahraničních cest a ke složitější administrativě, která je s tím
spojená
NÁVRH PODMÍNEK ZAHRANIČNÍCH CEST
Od 1.10.2017 platí nové podmínky pro proplácení zahraničních cest členům SMA ČR. V případě
vyslání zástupce na zahraniční jednání, kancelář SMA ČR proplácí veškeré náhrady spojené s
dopravou do zahraničí (kromě cesty po ČR) a ubytování v plné výši. Dále jsou každému
účastníkovi vyplaceny diety ve výši 300 Kč za každý den jednání. Letenky a hotely rezervuje
výhradně kancelář SMA ČR, ve výjimečných případech po schválení kanceláří si zajišťuje
ubytování a dopravu účastník sám a toto je mu zpětně proplaceno, cestovné jiným dopravním
prostředkem než letadlo maximálně do výše letenky v daném období. Vyslaný zástupce je
povinen uvádět na všech dokladech fakturační údaje SMA ČR:
Společnost mladých agrárníků České republiky, z. s.
Plaská 622/3
Praha 5 – Malá Strana
150 00 Czech Republic, IČO 69780765
Všechny tyto náhrady jsou podmíněny zasláním požadujících dokladů a zápisu z dané cesty do
kanceláře SMA ČR do 7 kalendářních dní od jejího uskutečnění.

•

•
•
•
•
•
•

o Projednání návrhu podmínek zahraničních cest zástupců SMA ČR
▪ Prezidium SMA ČR se dne 29. 9. 2017 usneslo (5 kladných hlasů, 0 záporných
hlasů, 0 členů se zdrželo hlasování) na podmínkách zahraničních cest
Petr věří, že je schopen najít adekvátní náhradu za aktuální zástupce do CDG ekologické
zemědělství a mladé zemědělce, bude-li třeba
o V minulosti byly často problémy s dodáváním všech potřebných materiálů a dokladů
z proběhlých cest
konference ve Varšavě (2 osoby) – 30. 11. až 2. 12. – Vlaďka to zváží, Petr pojede, když
nepojede sám
konference v Maďarsku (4 osoby) – 16. a 17. 11. 2017 – Vlaďka toto určitě nezvládne, Petr
klidně pojede
konference „Krátké zpracovatelské řetězce“ 23. 11. 2017 v Tišnově – Petr vyzval Františka ke
spoluúčasti na přednáškách, František souhlasil, pokud mu to vyjde
Lukáš Janeček se vzdává mandátu zástupce na CDG Sugar – Petr navrhuje nějakého
odborníka z řepařské výrobní oblasti
projekty 9. F.e. v oblasti poradenství – základem je mít síť poradců napříč všemi oblastmi
zemědělského sektoru, zatíží to administrativní činnost (příjem dotazu, zaevidování a
vyřízení …)
Velké poděkování na závěr patří Monice Komárkové za bohaté občerstvení

Příští jednání prezidia: středa 25. 10. 2017 v Krušovicích, Hotel U Lípy

Zápis provedla: Marie Balabánová
Zápis ověřil: Petr Mahr
Ve Velkých Kolodějích dne 29.9.2017

