TISKOVÁ ZPRÁVA

SETKÁNÍ ŠLECHTITELŮ A SEMENÁŘŮ V RÁMCI KONÁNÍ VALNÉ HROMADY ČMŠSA
PREAMBULE: Aktuální vývoj šlechtitelské a semenářské legislativy, dotační podpora sektoru,
následky restrikcí dalších účinných látek na ochranu rostlin, nutnost zajišťování pohybu osiv a sadby
v době mimořádné krize a otázka soběstačnosti v zemědělském sektoru byly hlavními tématy jednání
Valné hromady ČMŠSA.
Valná hromada Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace (ČMŠSA) byla svolána
prezidentem asociace Ing. Janem Prášilem a uskutečnila se 3. září 2020 v Hradci Králové. Tohoto
výročního zasedání se zúčastnila naprostá většina členů asociace.
Pozvání přijali také významní hosté, mimo jiné místopředseda zemědělského výboru PS Parlamentu ČR
Ing. Josef Kott, náměstek pro řízení Sekce zemědělství a potravinářství MZe Ing. Jindřich Fialka,
náměstek pro řízení Sekce EU a zahraničních vztahů, MZe Ing. Jiří Šír, ředitelka Sekce projektových
opatření PRV, OP Rybářství a Národních dotací SZIF Ing. Kateřina Adamcová, prezident Agrární komory
ČR Ing. Jan Doležal a ředitelé sekcí a odborů ÚKZÚZ.
Náměstek Ing. Jindřich Fialka seznámil přítomné se současnou situací ve vztahu k národním dotacím a
poděkoval semenářům za zajištění hladkého průběhu dodávek osiv a sadby letos na jaře, na začátku
pandemie COVID-19. Náměstek Ing. Jiří Šír ve svém vystoupení mimo jiné shrnul aktuální stav
vyjednávání budoucí SZP a víceletého finančního plánu 2021-2027. Prezident AK ČR Ing. Jan Doležal
zdůraznil ve svém příspěvku, že by měly být stejné parametry na osiva a sadbu, které jsou dodávány
nejen v rámci vnitrounijního obchodu, ale také ze třetích zemí. Ředitelka Ing. Kateřina Adamcová
informovala o postupu administrace žádostí u dotačních programů a ujistila, že ze strany SZIF je zde
snaha co nejvíce zjednodušit elektronické zasílání dokladů přes Portál farmáře.
V rámci Valné hromady proběhly volby do představenstva ČMŠSA na čtyřleté období 2020-2024.
Ing. Jan Prášil obhájil pozici prezidenta ČMŠSA, Ing. Antonín Doleček a Dr. Ivo Sedláček obhájili posty
místopředsedů a Ing. Milan Děd a Ing. Viktor Kopačka zůstávají členy představenstva asociace. Novým
členem představenstva byl zvolen Ing. Ladislav Kulas.
Prezident Ing. Jan Prášil a výkonná ředitelka Ing. Vlasta Horká ve svých příspěvcích zhodnotili činnost
asociace v uplynulých čtyřech letech a konstatovali, že:
 je nutné zajistit odpovídající podporu prostřednictvím národních dotací tak, aby byly
z hlediska financování šlechtění zachovány srovnatelné podmínky s ostatními zeměmi EU, aby
nedocházelo k dalšímu oslabení konkurenceschopnosti českého šlechtění a semenářství.
 je třeba aktivně prosazovat používání certifikovaných osiv jako základního předpokladu pro
dosažení kvalitní a zdravé produkce českých potravin. Legislativa postupně zvyšuje
administrativní zátěž při výrobě uznaného osiva, a to přináší výrobcům certifikovaných osiv
další finanční náklady. Na druhou stranu se tím nepřímo podporují necertifikovaná osiva, která
jsou mimo rámec kontrolního systému a nelze ověřit jejich zdravotní stav.
 je nutné vystupovat proti zákazům dalších účinných látek, neboť je nezbytné zajistit účinné
přípravky na ochranu rostlin, zejména mořidla, aby v budoucnu nedocházelo
k nekontrolovatelnému rozšiřování chorob přenosných osivem.
Do usnesení Valné hromady byly promítnuty nově úkoly ve vztahu ke strategickému významu
šlechtitelského a semenářského sektoru:
 Je nutné jednat o podpoře ze strany státu při zajišťování pohybu osiv v době mimořádné krize,
jakou je např. pandemie způsobená COVID. Uzavření hranic nebo zpomalení přeshraničního
pohybu osiv by mohlo způsobit významný problém v dodavatelském řetězci osiv a sadby.
 V otázce zajištění soběstačnosti v zemědělském sektoru je třeba jednat o možnosti zařazení
šlechtění a semenářství mezi strategická odvětví státu.
Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace je profesním sdružením šlechtitelských a semenářských firem. Sdružení bylo založeno
v roce 1993. V současné době sdružuje 72 členů. Sdružení je aktivním členem Agrární komory ČR , Mezinárodní semenářské federace
(ISF), Evropské semenářské asociace (Euroseeds)

