
 

 

1 

Slezská 7 
120 00  Praha 2 

IČO 148 88 220 
č.ú. 122 01 504/0600 

+420 227 010 354 info@cmszp.cz www.cmszp.cz 

ČMSZP
Českomoravský svaz
zemědělských podnikatelů

 Zápis z  jednání ČMSZP       v Praze dne 29.3.2020 
 

 

Program jednání: 

1. Zahájení předsedy svazu, schválení jednacího řádu   

2.     Zpráva o činnosti svazu za rok 2019 a Výroční zpráva 2019 

3.     Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2019 

4.     Schválení Zprávy o činnosti svazu za rok 2019, schválení účetní závěrky za 2019, schválení 

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 

5.     Diskuse 

 – přidán bod zpráva o činnostech svazu za rok 2020 

6.  Závěr 

 

 

 
 

Přítomni:  dle prezenční listiny  
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Valná hromada 
 

 

Na základě rozhodnutí úzkého vedení bylo rozhodnuto, že v souladu s ustanovením Stanov čl. 10 písm. c)  a čl.7, 
odst.2) "Valnou hromadu svolává na základě rozhodnutí předsednictva předseda Svazu, který řídí její 
jednání." Byla svolána Valná hromada 
 
 

K bodu č. 1  Zahájení předsedy svazu, schválení jednacího řádu  
Zahájení jednání VH provedl předseda ČMSZP František Winter a přivítal přítomné i osoby, které se 

účastní online, z důvodu opatření zabraňujících šíření pandemie SARS CoV-2. Následně byla určena 

mandátová komise a zapisovatel s ověřovatelem. Dále byly vysvětleny komunikační nástroje online 

platformy. 

 

 

Zapisovatelem byla zvolena:     Ing. Karolína Menclová  

Ověřovatelem byla zvolena:   Romana zemanová 

Mandátová komise:    Ing. Karolína Menclová 

 

 Předseda sdělil, že se řádná Valná hromada sešla v nedostatečném počtu pro usnášeníschopnost Valné 

hromady. Proto lze postupoval dle čl. 10, písmena d) stanov ČMSZP.  

 

Upozornil v návaznosti na nynější pandemickou situaci na nový podnět, resp. možnost zapracovat online 

jednání do Stanov ČMSZP, a to v rámci volební valné hromady, která se bude konat v březnu příštího roku. 

 

Upozornil na to, že se nám od letošního března, kdy byla svolána a zrušena první valná hromada 

(26.3.2020), nepodařilo zajistit a svolat naši členskou základnu v původně navrhované lokalitě, tedy v hotelu 

u Krbu. 

.  

Pozn.: Díky vládním opatřením byl přesunut i druhý termín (8.12.2020), bohužel nařízení v současné době 

umožňuje setkání pouze 10 osobám*. 

 
 *Usnesení vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s 

prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo 

vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., prodloužený usnesením vlády ze dne 30. října 2020 č. 1108, vyhlášeného pod č. 439/2020 Sb., do 20. listopadu 2020, dále 

prodloužený usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195, vyhlášeného pod č. 471/2020 Sb., do 12. prosince 2020, a dále prodloužený usnesením 

vlády ze dne 10. prosince 2020 č. 1294. 
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K bodu č. 2  Zpráva o činnosti svazu za rok 2019 a Výroční zpráva 2019 
 

Pan Winter informoval, že přítomní i ostatní členové měli k dispozici k seznámení k bodu č. 2 Zprávu o 

činnosti svazu za rok 2019 resp. Výroční zprávu 2019, která byla přílohou pozvánky a je vyvěšena na webu 

ČMSZP. Upozornil, že pokud budou mít přítomní jakékoliv dotazy, ať se na nás obrátí. 

 

 

 

K bodu č. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2019 
 

Účetní uzávěrka byla již podána v čas v souladu s legislativou. ředseeda vyzval případně přítomné 

k dotazům. Zároveň informoval, že paní účetní není sice přítomna, ale předseda dozorčí rady je s ní 

v kontaktu. Následně pan Winter předal slovo panu Surovíkovi. Pan Surovík jako předseda dozorčí rady 

Svazu informoval o činnosti dozorčí rady. Členové DR byly v roce 2019 velice aktivní, více informací 

naleznete ve Výroční zprávě 2019. Dozorčí rada (3členná) dle slov svého předsedy nenašla při 

kontrolách žádné pochybení v dokumentech jí předkládaných. Potvrzuje, že hospodaření Svazu, 

respektive účetní uzávěrka 2019 byla řádně zaúčtována a nejsou k ní žádné připomínky. Všechny 

dokumenty byly řádně podepsány a rozúčtovány dle projektů. Paní účetní Turzová je s předsedou dozorčí 

rady v kontaktu telefonickém i osobním. Tedy konstatoval, že: 

 

„Za dozorčí radu doporučil účetní uzávěrku schválit.“ 

 

Slovo si převzal pan předseda, který doufá, že účetní závěrku roku 2020 budeme již moci schválit ve větším 

počtu v hotelu a penzionu u Krbu jako tradičně. 

 

K bodu č. 4 Schválení Zprávy o činnosti svazu za rok 2019, schválení účetní závěrky 

za 2019, schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 
 

 

V souladu s ustanovením článku 7) odstavce 2) písmena f) Stanov Svazu VH jednomyslně schválila 

Zprávu o činnosti svazu za rok 2019. 

 

Účetnictví vedla paní Turzová. 

 

Hospodářský výsledek je za rok 2019 celkem 428 082,60 Kč.  

 

V souladu s ustanovením článku 7) odstavce 2) písmena f) Stanov Svazu VH jednomyslně schválila 

roční účetní závěrku za rok 2019 s hospodářským výsledkem ve výši 428 082,60 Kč. S tím, že již byla 

uhrazena daň z příjmu právnických osob a zbytek částky byl převeden na účet 931 16 nerozdělený zisk roku 

2019. 
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K bodu č. 5  Diskuse a zpráva o činnostech svazu v roce 2020 
 

1) V rámci diskuse se hovořilo o jednáních ČMSZP i s ostatními nevládními organizacemi v týdenních 

intervalech v rámci video platformy, kterou zajišťovalo ČMSZP. Tyto setkání budou i v novém roce 

nadále pokračovat. 

 

2) Fond těžko pojistitelných rizik („FTPR“) 

 

Stanoviska k FTPR profesních svazů jsou rozdílná a ČMSZP k tomuto tématu společně s dalšími nevládními 

organizacemi vytvořilo společné nesouhlasné stanovisko, a to z hlediska věcného, tak i legislativně 

procesního. V rámci diskuse byly členy svazu představeny zásadní nesouhlasné body (viz odkaz 

https://mailchi.mp/365736f91cf6/nesouhlasn-stanovisko-s-vytvoenm-fondu-tko-pojistitelnch-

rizik?e=246e20d8ab). Požádali jsme ministra o schůzku a v návaznosti na to, byla vyvolána videokonference 

s náměstkem Fialkou. 

 

Svaz má k této problematice dlouhodobý postoj, tedy že toto pojištění má být na dobrovolné bázi s 

využitím komerčních pojišťoven a pokud se stát, respektive ministerstvo zemědělství, rozhodne toto 

pojištění podpořit, nechť peníze převede na PGRLF, tak aby zemědělec měl možnost žádat podporu 

tohoto pojištění. Zároveň bylo navrženo, aby ministerstvo zemědělství připravilo komplexní analýzu 

zahrnující srovnání různých variant řešení včetně jejich dopadů k diskusi a následně pak předložilo vládní 

návrh zákona do standardního legislativního procesu tak, že umožní zaslání připomínek všech dotčených 

subjektů v souladu s legislativními pravidly. 

http://cmszp.cz/cmszp/2020/spolecne-stanovisko-k-fondu-tezko-pojistitelnych-rizik/ 

 

Příspěvek do diskuse: AK a ZS měli videokonferenci s ministryní Schillerovou, která přislíbila vznik fondu při 

panování shody. Na to byla zaslána reakce na ministerstvo financí.  

 

http://cmszp.cz/ostatni/2020/nevladni-organizace-spolecne-apeluji-na-ministryni-financi-ve-veci-fondu-tezko-

pojistitelnych-rizik/ 

 

Výsledek diskusí ze strany MZe nám nebyl oficiálně sdělen, ale nepředpokládá se, že by se do voleb s tímto 

bodem mělo něco dít, vzhledem k mnoha obdrženým připomínkám. Návrh řeší pouze některé oblasti těžko 

pojistitelných rizik (sucho, mokro) a zpracování návrhu je nedostatečné, připomínek přišlo více jak šedesát.   

 

Příspěvek do diskuse: Chtěli poděkovat předsedovi za aktivitu pana předsedy směrem k Fondu těžko 

pojistitelných rizik.  

 

3) SZP 2020+(nyní již SZP 2021+) a připomínkování Strategického plánu SZP  

 

a) březnová verze Strategického plánu SZP 2020+  

 připomínky a dotazy zatím ze strany MZe nezodpovězeny 
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b) říjnová verze Strategického plánu SZP 2020+  

byla zaslána k připomínkování SZP v listopadu 16 dní před jednáním MV PRV 

 

K připomínkování vyzváni členové předsednictva, úzkého vedení i členská základna. Nakonec proběhlo 

jednání pana předsedy a místopředsedů Kratochvíla a Vinohradníka v Praze s ředitelkou svazu. Připomínky 

a postoje byly prodiskutovány i v rámci video platformy s ostatními nevládními organizacemi (viz bod 1 

v diskusi).    

 

Z návrhu vyplývá, že stále nebyly zapracovány variantní řešení sazeb, nicméně již nyní je zřejmé, že 

ministerstvo upozornilo na degresivity u EKO a ANC plateb vč. plateb na TTP a finanční prostředky by měly 

být přesouvány zejména do produkčních oblastí. V návaznosti na některé informace v tomto dokumentu je i 

opomenuto financování KBTPM. Předseda vyzval všechny, ať případně dají připomínky i za sebe, tedy 

za celou členskou základnu Svazu. Jelikož nás čeká velké penzum práce a pokud nebudeme 

připomínkovat nejen na pracovních skupinách, je možné, že příští programové období nás negativně ovlivní. 

Nicméně i díky diskusi s ostatními nevládními organizacemi věříme, že se nám podaří mnoho věcí vyjednat.  

V rámci jednání MV PRV neměli připomínky ani AK, ani ZS, nicméně ostatní nevládní organizace se 

účastnili diskuse a upozornili na zásadní body, které ve strategii chybí, popř. jsou rozporuplné. Odpovědi či 

argumentace zástupců MZe byla často nedostatečná. http://cmszp.cz/ostatni/2020/otevreny-dopis-

zemedelskych-nevladnich-organizaci-ministru-zemedelstvi-cr/). Zatím MZe obdrželo ke Strategickému plánu 

přes 1400 připomínek a pracovní skupiny by měli začít od ledna 2021. 

 

Příspěvek do diskuse: Návštěva produkčních oblastí farmářů, kdy osobně zemědělec hospodařící na 

černozemi je schopen sdělit, že by byl „bláznem“ začít (i přes technické zázemí, které má) s živočišnou 

výrobou. Z tohoto pohledu se zdá, že i přes deklaraci podpory ŽV ze strany MZe zemědělci nemají zájem se 

chovem zabývat. A to i přes výsledky, které lze zaznamenat (degradace půdy, organická hmota,  ….).  

 

Je třeba se na MZe zeptat i v návaznosti na Strategii SZP 2021+, kde chovatelé uvidí tuto podporu a zda se 

nejedná o pouhou frázi? 

 

Příspěvek do diskuse: Podpora chovu krav bez tržní produkce mléka – je zmíněna nutnost její podpory 

v dokumentu vč. VCS, nicméně ve stati, kde se podpora rozepisuje (telata), tak byla předložena tabulka na 

výkrm telat (není řečeno jaký výkrm). V návaznosti na to chceme upozornit na dopis, který inicioval náš člen 

ČSCHMS bod 4) diskuse. 

 

4) Podpora komodity hovězího masa – předseda informoval o dopise a jeho úpravách, jehož 

připomínkování právě probíhá, za Svaz jsme již připomínkovali několikrát.   

 

- obáváme se poškození ekologických chovatelů 

- problém s odbytem mléčných telat – nyní si většina nechala na výkrm (přesunuli problém na 

později) 

- produkční oblasti s mléčným skotem mají prostory i krmivovou základnu, 

- z našeho pohledu dopis zásadněji problém odbytu chovů masného skotu neřeší (aktuálně 

nemáme stáje ani ha výměry)  
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Příspěvek do diskuse: Výhrady z naší strany byly ty, že je třeba se zaměřit zejména na masný skot. 

Chov KBTPM – systém je aktuálně zaměřen na matky, a ne na výkrm, což je třeba při diskusi zmínit 

hned na začátku. S dopisem souhlasí, ale upozorňuje že se míjí se systémem chovů v horským a 

podhorským oblastem. 

 

Byla zpracována studie, že masné tele není prodělečné a že je rozvíjející se oblastí (nejasnosti ve 

výpočtu např. započítali i dotace na sucho – nenároková dotace). Nyní se tedy řeší spíše komodita, 

ale bylo by třeba se zaměřit i na podporu masných telat a neopomenout v našich připomínkách toto 

zmínit. 

 

 

Byl schválen podpis Společného dopisu nevládních organizací pro komoditu hovězí maso vč. 

doporučení zaslání dopisu na pana ministra alespoň na vědomí. Zítřejší videokonferenci s autory 

zrušíme. 

 

Finální verze dopisu zde: http://cmszp.cz/cschms/2020/cschms-spolecny-dopis-nevladnich-organizaci-na-

vyvoj-komodity-hoveziho-masa/). 

 

Svaz se nadále bude zabývat tím, aby VCS na masné tele zůstalo v rámci nové Strategie SZP+. 

 

  

Závěr 
 

Předseda seznámil přítomné s návrhem na usnesení, kdy VH schválila: 

 

1. Zprávu o činnosti Svazu za rok 2019 (Výroční zprávu za rok 2019) 

2. Zprávu o činnosti dozorčí rady Svazu za rok 2019 (Výroční zprávu za rok 2019) 

3. Účetní závěrka Svazu za rok 2019 s hospodářským výsledkem ziskem ve výši  

428 082,60 Kč  

4. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 po zdanění převodem na účet 931 16 

nerozdělený zisk roku 2019. 

5. Souhlas s podpisem Společného dopisu nevládních organizací pro komoditu hovězí 

maso vč. doporučení zaslání dopisu na pana ministra alespoň na vědomí. 

 

 

Předseda poděkoval všem přítomným a ukončil jednání v 11:30 hodin. 

 

 

 

Zapsal: Ing. Menclová Karolína 

Ověřil: Zemanová Romana 


