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Zápis 

Z ŘÁDNÉ A MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU ZEMĚDĚLSKÝCH 
PODNIKATELŮ, KTERÁ SE KONALA DNE 21. LEDNA 2016 VE VESTCI 

 

 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

Hosté:  Ing. Martin Šebestyán, ředitel SZIF 

  Ing. Pavel Sekáč, náměstek MZe 

 

Program: 

 

1. Zahájení, volba orgánů Valné hromady, schválení jednacího řádu 

2. Vystoupení hostů 

3. Schválení nových dokumentů svazu: 

• stanovy 

• jednací řád 

• vnitřní směrnice 

4. Zpráva o činnosti svazu za rok 2015 (Winter) 

5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2015 (Burkoň) 

6. Zpráva o hospodaření v roce 2015, schválení účetní závěrky za rok 2015, schválení rozdělení 

hospodářského výsledku za rok 2015 (Buchta) 

7. Plán hospodaření na rok 2016 (Winter) 

8. Diskuze 

9. Souhrn usnesení a závěr Valné hromady 

 

K bodu č. 1 Zahájení, volba orgánů Valné hromady, schválení jednacího řádu 
 

Zahájení jednání VH provedl předseda ČMSZP František Winter a uvedl hosty. Následně předal slovo 1. 

místopředsedovi Svazu Miroslavu Buchtovi. Ten poděkoval bývalé tajemnici ČMSZP Olze Špikové, která je na 

mateřské dovolené, za její práci pro Svaz. Následně byla zvolena mandátová a návrhová komise. 

 

Členové mandátové komise: Ing. Jan Novopacký, předseda MK 

    Jan Gottwald, člen MK 

 

Členové návrhové komise: Jiří Opat 

    Petr Kubal 
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Předseda mandátové komise sdělil, že se řádná Valná hromada se sešla v počtu 25 členů (24,27% 

z celkového počtu členů Svazu), což znamená, že VH je neusnášeníschopná.  Místopředseda proto postupoval 

dle paragrafu č. 9 odstavce č. 3 stanov ČMSZP.  

 

„Nedostaví-li se však na valnou hromadu do stanovené doby nadpoloviční většina všech členů, může 

valná hromada Svazu po uplynutí jednohodinové čekací lhůty jednat a přijímat usnesení i s nižší než nadpoloviční 

účastí svých členů.“ (Par. č. 9 odstavec č. 3 Stanovy ČMSZP - platné od 11. prosince 2012) 

Valná hromada se bude řídit schváleným jednacím řádem. 

 

  

K bodu č. 2  Vystoupení hostů 
 

Ing. Pavel Sekáč mluvil především o přímých platbách a dotačních titulech pro rok 2016. Většina novel, 

upravujících jednotlivé dotační tituly pro rok 2016, má být pouze formalitou či doplněním.  

U TTP bude nově podmínka ošetřování travních pozemků, a to sečí a odklizováním hmoty z pozemku 

(nově též podmínka aktivního zemědělce). Reakce na negativní proudy, které vyčítaly MZe, že je tzv. „nahráváno 

spekulantům“. Nastavení podmínek aktivního zemědělce ve vztahu k orné půdě je dle pana Sekáče velmi 

složité vzhledem k různému způsobu hospodaření (zelenina, ovoce apod.). Bude však k této problematice 

provedena analýza.  

MZe bude dávat k načtení do legislativní rady vlády novelizační body tak, aby 1. března 2016 bylo 

možné novely schválit na vládě. Mělo by následovat školení zemědělců v průběhu února a března.  

Mluvil též o ponechání neposekaných ploch v rozsahu 3-10% na půdních blocích nad 12 ha. Z jeho 

strany i ze strany pana ministra však byla snaha tuto podmínku zrušit. Bylo to však podmínkou SEA a 

ministerstva životního prostředí. Tato podmínka tedy zůstane. Nezavádí se kompenzace ušlých zisků na méně 

než 12 ha, a to z důvodu nerozmělňování finančních prostředků. 

Dále uvedl, že většina NNO se snaží, aby se sankce vztahovaly pouze k danému dílu půdního bloku a ne k celému 

dotačnímu titulu (a to za jakékoliv porušení). Vzhledem k sankcím, které stát dostal v minulých letech od EK, 

bude vůle ministerstva malá (stájové registry, hlášení zvířat do registru narozených zvířat). Vytýkal též nevládním 

organizacím, že se žádná nezapojila do tiskové konference, kde byla MZe vyčítána tato sankce. Míra tolerance 

sankcí se z tohoto důvodu z pozice MZe nebude snižovat. 
Dále hovořil o stěžejní práci jeho sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU, která se 

bude v tomto roce zabývat redefinicí LFA a přípravou nového modelu výplat LFA oblastí (od 1. 1. 2018). Spočívá 

to v zavedení Faremních systémů, diferenciace plateb pro podniky, které mají vyšší intenzitu živočišné výroby 

oproti podnikům, které mají rostlinnou výrobu. Oslovení NNO v této věci a sestavení pracovní skupiny (dále PS). 

Zdůraznil důležitost poskytování dat do sítě FADN. Jeden z důvodů, proč se teď někteří zemědělci mohou 

podivovat výsledkům zveřejněných analýz ÚZEI, je nejspíše nedostatečná datová základna („ÚZEI to nemá 

z čeho počítat“). Již teď je jisté, že budou chybět dlouhé vývojové řady. Z některých oblastí je dat více a 

z některých méně. Požádal předsedu Svazu, aby i za ČMSZP byla vstřícnost v poskytování informací. Zmínil se 

též o své návštěvě Českého svazu chovatelů masného skotu, kde mu bylo vyčítáno, že údaje MZe nereflektují 

skutečnost. 
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Na PS k LFA se má nejprve vysvětlit, s jakými daty se bude pracovat, jaký bude časový harmonogram 

v rámci schůzek v PS a co lze očekávat. Je prý důležité si uvědomit, že ČR je na úrovni intenzity zatížení VDJ 

0,45, což je jeden z nejnižších průměrů v rámci EU. Tento průměr by mohl být bodem, kde se bude tzv. „lámat“ 

označení pro intenzitu. Dle jeho slov je výše jeho nastavení hlavním tématem diskuze na již zmíněné PS. 

Dále se ubírala jeho prezentace směrem k citlivým komoditám (VCS). Na mléčnou krávu je v rámci 

prvního pilíře alokováno 1 300 mil. Kč a na masné tele 650-660 mil. Kč. Nebude se navyšovat obálka na masná 

telata, i přesto, že stavy telat se zvyšují. Nebylo by prý možné pak před EU obhájit citlivost této komodity. 

Nebudou se přesouvat obálky v rámci VCS. Pokusí se však rozšířit procento VCS (musí být nejprve souhlas na 

úrovni členských států a parlamentů) anebo hledat zdroje v rámci národních prostředků. Upozornil, že dobré 

životní podmínky zvířat by se mohly týkat také masných telat (bude o to snaha MZe).  

 

Následovala diskuze: 

 

Předseda Winter se v rámci diskuze zeptal, zda bude otázka sankcí (viz připomínky ČMSZP) znovu 

otevřena a jakým způsobem se nastaví spolupráce s ÚZEI. Upozornil také na svou obavu ohledně skupování 

TTP v horách a podhorách velkými podniky z nížin, které by jejím vlastněním následně splňovaly podmínky pro 

LFA.  

Pan Sekáč vyjádřil svou nevoli sankci počítat pouze z jednoho půdního bloku (kde došlo k porušení) 

z důvodu potencionálního rizika sankcí ze strany EU za příliš benevolentní podmínky. Na základě sankcí (810 

mil. Kč), kterou ČR dostala v minulých letech, nechce rozmělňovat systém sankcí. Přesto však slíbil, že se 

v rámci své sekce bude ještě tímto bodem zabývat a nechá si udělat analýzu. 

Následně se do diskuze zapojil pan Lubomír Burkoň. Upozornil, že ČMSZP jako jediný Svaz předložil 

před třemi lety na ÚZEI svá ekonomická data (jednotlivých farem v daných oblastech). Připomněl kvalitní 

harmonogram/analýzu, kterou vytvořilo ÚZEI v době bývalého ředitele Mgr. Šlajse. Tento harmonogram přesně 

popisoval rozdělení peněz pro roky 2015-2020. Byly tam například různé varianty zatížení půdy VDJ. S těmito 

údaji se však nejspíše nepracovalo. Do roku 2017 se dle jeho slov nic nepodaří změnit. V roce 2018 dojde 

k redefinici LFA a dle jeho názoru je směr Faremních systémů ten správný. Měl však dotaz na pana Sekáče, 

zda bude Faremní systém i v oblastech LFA typu H. Pan náměstek odvětil, že ze strany MZe je snaha, aby 

tomu tak bylo. Pan Burkoň následně pokračoval a vyjádřil znovu své zklamání nad tím, že Svaz a spolupracující 

subjekty mají již nastřádané údaje, na kterých se pracovalo v minulých letech, avšak ÚZEI, potažmo MZe, 

s nimi však nepracuje. Pan náměstek znovu reagoval a znovu upozornil na to, že ÚZEI pracuje pouze z daty 

z FADN, kde je však v tuto chvíli nedostatek dat. Problém dle jeho slov je, že na ÚZEI tato data počítá pouze 

jeden člověk a tím je Ing. Štolbová. Vinohradník se následně zapojil do diskuze a informoval přítomné, že má 

domluvenou schůzku s paní ředitelkou ÚZEI Šolcovou, kde hodlají tyto body řešit. Je prý schopný doložit 

v případě potřeby i data pět let nazpět. Následně si znovu vzal slovo pan náměstek a informoval, že nabídl paní 

Šolcové bodové zvýhodnění těch žadatelů (v rámci projektů PRV), kteří přispívají svými daty do FADN. Do 

diskuze se zapojil i pan Kratochvíl, který potvrdil, že paní ředitelce Šolcové chybějí data ve FADN. S těmito daty 

počítá i EU, a proto je třeba tam své podklady vkládat. 

 

 

 



 

 

4 

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

Ing. Martin Šebestyán byl pak požádán o aktuální informace z pohledu vyplácení dotací. 13. ledna 2016 

byl upraven harmonogram výplat. Zásadní změnou je prodloužení výplat „Greeningu“. Vyplácení bylo 

prodlouženo do konce dubna. Důvodem jsou technické problémy ze strany dodavatele SZIFu a určité 

technické problémy ze strany registrů.  

Nejprve obdrží svou platbu zemědělci do 10 ha a pak čistě ekologičtí zemědělci. Následovat budou ti, 

kteří musejí plnit podmínky diverzifikace, či si vyhradili plochy v ekologickém zájmu. Pak ti, co mají 

problematické žádosti (zjištění, sankce). Harmonogram jinak zůstává víceméně stejný. Začala se vydávat 

rozhodnutí na SAPS (99% vydaných rozhodnutí). LFA, VCS a NATURA také přes 90% vydaných rozhodnutí. 

Začala se vydávat rozhodnutí pro Mladého zemědělce a PVP (do konce února by mělo být vydáno 100% 

rozhodnutí). Drobné problémy jsou s kvalitou dat u chmele, brambor a ovoce. U AGRO-ENVI na základě tzv. 

starých rozhodnutí se začne vyplácet na konci února a u nových rozhodnutí (A,B,C,D,E,G), se má vyplácet na 

začátku března. Rozhodnutí u Ekologického zemědělství se spustí 15. března. Jako úplně poslední budou 

Dobré životní podmínky zvířat.  

Dále požádal o zadávání dat do LPISu co nejdříve. 

Upozornil na mimořádné opatření (dojnice, prasnice). Od 15. ledna se začaly přijímat žádosti. Nejspíše 

bude nutná kontrola na místě v rámci tohoto opaření. Je to však ještě na diskuzi s EU (zda je nutná KNM či ne). 

Dalším bodem pana Šebestyána bylo PRV (projektová opatření). Bylo podáno 3 tisíce žádostí za cca 

11 miliard Kč. Celkem bylo doporučeno 2 400 žádostí za 7,3 miliardy Kč, 229 žádostí za 1,4 miliardy Kč se 

dostalo do procesu jako náhradníci a pouze 365 žádostí nebylo uspokojeno. Na základě požadavku pana 

Vinohradníka se bude provádět analýza, jaké skupiny byly podpořeny nejvíce. Výsledky by měly mít vliv na 

nastavení dalšího kola, které bude na podzim. Ke schvalování žádostí má docházet od května 2016. 

Od února se má spouštět kontinuální příjem pozemkových úprav. V první polovině května se mají 

spouštět další kola a to na vzdělávací akce, informační akce, zahájení činnosti mladých zemědělců, investice 

do nezemědělských činností, podpora agroturistiky, investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, 

zavádění preventivních opatření v lesích, obnova lesního porostu po kalamitách, odstraňování škod 

způsobených povodněmi, investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, neproduktivní investice 

v lesích, přeměna porostů náhradních dřevin, technické vybavení dřevozpracujících provozoven a podpora 

vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě. 

Za minulý rok jsou již dokončeny veškeré výplaty. Vyčerpáno je za minulý rok téměř na 100%.   

V rámci PGRLF je nově možné podávat žádosti elektronicky. Vyzval proto zemědělskou veřejnost 

k využívání této varianty podání. 

 

Následovala diskuze: 

Byl vznesen dotaz, kdy bude možné začít čerpat finance z Místních akčních skupin. Sekáč informoval, 

že jsou tři MAS, jejichž žádosti o standardizaci byly ukončeny. U ostatních je teď na MMR, kdy schválí strategie 

MAS. Pak budou moci MAS čerpat. Šebestyán upozornil, že MZe má nyní jinou roli, než v minulých letech. Do 

diskuze se zapojil i předseda Winter a informoval, že i u strategií, které již MMR posoudilo, není možné ještě 

spustit příjem žádostí. Pochválil MZe a SZIF za jejich připravenost.  

 

První místopředseda Svazu pan Buchta poděkoval přednášejícím a vyhlásil přestávku na oběd. 

 



 

 

5 

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

     Po obědě byla zahájena mimořádná valná hromada. Řídící valné hromady podal návrh, aby se i mimořádná 

valná hromada řídila schváleným jednacím řádem podle programu, uvedeného na pozvánce. Dále navrhl, aby 

pracovní komise (mandátová a návrhová) pracovaly ve schváleném složení. Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

K bodu č. 3 Schválení nových dokumentů svazu: 
 

První místopředseda Svazu pan Buchta zahájil jednání mimořádné VH, jejíž prvním bodem jednání byly 

nové dokumenty Svazu (stanovy, jednací řád a vnitřní směrnice). Seznámil přítomné s podstatnými částmi 

uvedených dokumentů. Nedošlo však k jejich celému předčítání z důvodu zaslání zmiňovaných dokumentů 

všem členům Svazu přes e-mail pro prostudování s měsíčním předstihem. Jednou z podstatných částí byl bod 

č. 7 směrnice (Stanovení výše členských příspěvků), kterou první místopředseda přečetl v celém rozsahu: 

 

 

 

„1. Schvalování výše příspěvku 

V souladu se stanovami je schválení výše příspěvku v kompetenci Valné hromady Svazu. 

 

2. Období platnosti a splatnost 

Členský příspěvek se stanovuje pro období kalendářního roku. Splatnost ročního členského příspěvku je 

každoročně dle splatnosti vydaného avíza (faktury) a to nejpozději do konce druhého měsíce kalendářního roku. 

Nově přijatí členové jsou povinni zaplatit členský příspěvek dle splatnosti vydaného avíza (faktury,) a to 

nejpozději do jednoho kalendářního měsíce po obdržení vydaného avíza (faktury). Pokud členu Svazu členství 

zanikne, členský příspěvek ani jeho poměrná část se nevrací. 

3. Výše členského příspěvku 

Členské příspěvky Svazu jsou stanoveny podle počtu obhospodařovaných hektarů půdy, vedené v LPIS. Za 1 ha 

půdy je výše členského příspěvku 10 Kč, minimální výše členského příspěvku je 1 500 Kč. Členové - 

nehospodařící důchodci mají stanovený členský příspěvek v poloviční výši (750 Kč). U kolektivních členů nebo 

členů zaměřením podnikatelské činnosti nezemědělské povahy (neobhospodařujících ha) se výše členských 

příspěvků stanovuje individuálně smluvně. 

 

Pan Kratochvíl vznesl dotaz, zda by neměla být i u tzv. smluvního členského příspěvku stanovena 

nějaká výše. Pan Buchta odvětil, že by dle smyslu této směrnice i v tomto případě měla být minimální částka 

stanovena na 1 500 Kč.  

 První místopředseda Svazu dal následně hlasovat o jednotlivých dokumentech. Všechny byly 

jednomyslně přijaty.  

 

K bodu č. 4 Zpráva o činnosti svazu za rok 2015 
 

Slovo si vzal předseda Svazu pan Winter. Měl připravenou powerpointovou prezentaci, která je 

zvěřejněna společně s Výroční zprávou za rok 2015 na stránkách ČMSZP. V úvodu podal základní informace o 
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členské základně Svazu, která činila ke konci roku 2015 celkem 103 členů. Součástí Svazu je však i ČSCHMS, 

který má svých členů přibližně 850. To by dle jeho slov mělo zajistit silnější vyjednávací pozici. Členové mají dle 

LPIS dohromady celkem 66 tis. ha. Upozornil také na změnu sídla svazu, které je nově nahlášeno na Slezské 7 

na Praze 2. Také upozornil na nově zřízenou datovou schránku (k5o5xa). Informoval také o svém pokusu 

kontaktovat se s bývalou zaměstnankyní Svazu Ing. Linhartovou, která byla taktéž pozvána na VH, ale ze 

zdravotních důvodů se bohužel nezúčastnila. Omluvil se také za nedodržení čtyř zasedání předsednictva v roce 

2015 (konala se celkem 3 zasedání a to 22.1.2015, 21.5.2015 a 15.10.2015). Informoval o zaměření činnosti 

úzkého vedení a předsednictva Svazu. Jednalo se o následující: 

 

• úprava základních dokumentů Svazu na základě rozhodnutí Valné hromady ze dne 22. 1. 2015 

• trvale udržitelný rozvoj zemědělství a venkova 

• podpora chovu skotu v LFA oblastech 

• realizace projektu Svazu „Farmáři farmářům“, harmonogram jednotlivých částí projektu 

• účast na jednání jednotlivých PS v rámci přípravy první výzvy PRV (hodnotící kritéria) 

• nastavení komunikace s SPÚ a řešení problémů členské základny 

• vydávání stanovisek k jednotlivým projednávaným materiálům na MZe 

• projednání změn v podání jednotné žádosti (SZIF) 

• společná diskuse s vedením AK ČR o nově vznikající PS (hory a podhory), nabídka spolupráce 

• diskuse o LFA oblastech s vedením MZe (schůzky s ministrem zemědělství) 

• propagace Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů – výstavnictví, konference, školení 

• příprava konference Skalský Dvůr ve spolupráci s MZe 

• projednávání výstupů z jednotlivých PS MZe 

• zpracování a připomínkování podkladů pro poradce ministra 

• příprava vyjednávání o Kolektivní smlouvě s OSPZV - ASO ČR 

• projednávání materiálů z COPA-COGECA-GEOPA 

 

Dále zmínil projektovou činnost Svazu, mezi kterou patřil především projekt „Farmáři farmářům“. 

V rámci tohoto projektu se vydávaly Farmářské listy. Šest čísel bylo tzv. on-linových a poslední číslo 

(Farmářské listy SPECIÁL) bylo vydáno i tištěné podobě (celkem 2 000 ks). Realizoval se nový web Svazu 

(cmszp.cz). Svaz se též prezentoval na výstavě Země živitelka 2015 na konferenci Venkov 2015. Tento projekt 

také pomohl částečně uhradit chod kanceláře Svazu. V současné době je obdobný projekt podán i na rok 2016.  

Předseda dále vyjmenoval partnery a spolupracující organizace Svazu, kterými jsou Ministerstvo 

zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond, Agrární komora ČR, Český svaz chovatelů masného skotu, 

Svaz marginálních oblastí, Společnost mladých agrárníků, Národní síť MAS, Odborový svaz pracovníků 

zemědělství a výživy, Asociace soukromého zemědělství, Státní pozemkový úřad. Informoval také blíže o tom, 

že Svaz vyjednával s Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy na kolektivní smlouvě samostatně, 

bez účasti Zemědělského svazu ČR. 

Informoval o akcích Svazu, kdy například na počátku února 2015 se v Jindřichově Hradci konaly již 

tradiční dny firmy SOME, a kterých se zúčastnilo i vedení Svazu. Jednak se zde konalo úzké vedení Svazu a 

druhý den se zástupci Svazu aktivně zapojili do programu této akce. Ve druhé polovině května byl při 

příležitosti konání vedení Svazu, pozván na jednání i ministr zemědělství Mariana Jurečka. Pan ministr si mohl 
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prohlédnout podnik Lubomíra Burkoně a poté diskutovat se členy vedení Svazu. V měsíci červnu v rámci 

schůzky úzkého vedení Svazu byla navštívena výstava hospodářských zvířat na výstavišti v Brně. Na této 

výstavě měli své exponáty i někteří členové Svazu. Svaz se také účastnil v srpnu Země živitelky 2015. Měl zde 

svůj stánek s propagačními materiály. Návštěvníci se zde mohli dozvědět bližší informace o Svazu. Jednou 

z nejpodstatnějších akcí byla konference ve Skalském dvoře (2.11-3. 11. 2015), kterou pořádá Svaz. V tomto 

roce sklidila konference veliký ohlas. Dále předseda jmenoval další akce, na kterých byly zástupci Svazu 

účastni a to LEADER fest - Náchod, BIO slavnosti Staré Město, Konference VENKOV 2015 - Velehrad.  

 

V závěru svého vystoupení zhodnotil činnost Svazu za rok 2015. Co se podařilo v bodech: 

 

• dopracovat všechny základní dokumenty Svazu, tak abychom je dali do souladu s novou legislativou, 

tak jak nám to uložila VH 21.1.2015 

• obsadit všechny pracovní skupiny, které ustanovilo ministerstvo zemědělství 

• mít své místo v Monitorovacím výboru PRV 

• připomínkovat materiály PRV a SZP jak v pracovních skupinách jednotlivými našimi zástupci, tak 

prostřednictvím poradce ministra zemědělství 

• podávat návrhy a reagovat na výzvy ministerstva zemědělství k materiálům SZP, PRV a Strategie 2030 

• obsadit pozici tajemníka Svazu 

• získat nové zázemí blíže ministerstvu zemědělství 

• aktualizovat členskou základnu 

• dát o sobě vědět navenek a to nejen prostřednictvím Farmářských listů, ale i díky prezentaci na 

výstavách a akcích 

• když to byla potřeba, spojit se s ostatními zemědělskými nevládními organizacemi a prosazovat 

společné zájmy 

• realizovat projekt podpořený MZe, „Farmáři farmářům“  prostřednictvím nového webu a Farmářských 

listů 

• lépe a aktivněji informovat členskou základnu 

• byli jsme jedním z iniciátorů myšlenky vrátit „Kulaté stoly“ ministra zemědělství s NNO. Tyto Kulaté 

stoly však již nejsou ve stejném duchu jako dříve. Většina přítomných se bojí pronést svůj názor.  

 

Co se nepodařilo v bodech: 

 

• prosadit všechny naše připomínky do programových dokumentů MZe 

• dohodnout se s AK ČR na společném postupu při tvorbě komise „Hory a podhory“ 

• mít zastoupení v této komisi svými členy 

• dohodnout se s AK ČR a Zemědělským svazem ČR na zvýšení podpory LFA oblastí 

• dohodnout se s AK ČR a Zemědělským svazem ČR na zvýšení podpory ekologického zemědělství 

• prosadit zvýhodněná preferenční kritéria v hodnocení projektů PRV pro LFA a EZ 

• zvýšit aktivitu členské základny a širší zapojení předsednictva do běžné činnosti Svazu 
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V rámci prezentace předsedy Svazu si vzal slovo pan Kratochvíl, který přiblížil situaci, která vznikla 

v poradním sboru ministra zemědělství. 11. ledna 2016 se poradní sbor ministra změnil. Ministr již nechtěl 

zástupce nevládních organizací, ale pouze fyzické osoby. V poradním sboru jsou tedy nyní Belada, Fantyš, 

Šnejdrle, Toman, Kratochvíl, Kučera, Šustek, Koutný, Řezáč a Jandejsek. Poprosil přítomné, zda někdo nezná 

ženu, která pracuje v zemědělství a má přibližně kolem 100 ha a dělá rostlinou a živočišnou výrobu, aby ho o 

tom zpravil. Dále upozornil, že se stále vnímá jako zástupce Svazu. Bude prý i nadále zastávat zájmy Svazu.  

Pan předseda si následně znovu vzal slovo a na závěr své řeči mluvil o Agrární komoře, která dle jeho 

slov již nehájí zájmy většiny členů Svazu. Poukázal na liknavý přístup komory k podpoře LFA oblastí, podpoře 

chovu krav bez tržní produkce mléka a chovu masných telat. ČMSZP nebyl Agrární komorou přizván k tvorbě 

pracovní skupiny LFA oblastí a ČMSZP také ztratil svého zástupce v ekonomické komisi Agrární komory ČR, 

kde byl Svaz původně zastoupen. Požádal proto přítomné, aby zvážily členství Svazu v AK ČR a aby výstupem 

z VH bylo buď vystoupení či zachování členství v AK. Upozornil také na to, že i ostatní NNO vnímají dualitu 

Svazu negativně (členství v AK a přitom zastávání mnohdy jiných názorů než AK). Informoval také o tom, že AK 

ubývají členové z hor a podhor. Dle jeho slov není adekvátní, co z členství v  AK ČR Svaz získává.  

Pan Buchta následně poděkoval panu předsedovi a dal hlasovat o schválení Zprávy o činnosti Svazu 

za rok 2015, která je též zpracována ve formě Výroční zprávy 2015 a zvěřejněna na stránkách Svazu. Zpráva 

byla jednomyslně přijata. 

 

K bodu č. 5 Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2015 
 

Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2015 přednesl předseda dozorčí rady pan Burkoň. Informoval o 

tom, že vzhledem k mnoha změnám (odchod paní Linhartové, zpracovávání celé řady nových dokumentů, 

změna účetnictví), nemohla dozorčí rada dle jeho slov plně vykonávat svou náplň tak, jak bylo dříve zvykem, a 

to každý měsíc kontrolou dokladů a dalších náležitostí. Na druhou stranu se však členové dozorčí rady 

účastnili veškerých jednání úzkého vedení a představenstva, což vidí jako velice pozitivní. V pololetí, kdy byla 

dosavadně vedená daňová evidence převedena účetnictví podle platných zákonů, dostala DR veškeré 

podklady. Stejně tak tomu bylo na konci roku 2015. Dozorčí rada dle slov svého předsedy nenašla při kontrolách 

žádné pochybení. Potvrzuje, že hospodaření Svazu bylo poctivé a správné.  

Pro rok 2016 jsou domluveni s účetním panem Buchtou na tom, že každý měsíc budou předávány 

předsedovi DR výsledovky a stav, co se v účetnictví odehrálo.  

 

K bodu č. 6 Zpráva o hospodaření v roce 2015, schválení účetní závěrky za rok 2015, schválení 

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015   
 

Pan Buchta informoval o historii vedení účetnictví, kdy do konce roku 2014 byla vedena pouze daňová 

evidence (jednoduché účetnictví). Bylo prováděno externě. Od března 2015 přebral tuto činnost pan Buchta, 

který své služby poskytuje Svazu bezplatně. Pro rok 2014 ještě musel udělat daňové přiznání a pro přechod 

z jednoduchého účetnictví na podvojné musel být vytvořen převodový můstek (zahajovací rozvaha, vycházející 

z celé historie). Od 1. ledna 2015 je vedeno podvojné účetnictví. Hospodářský výsledek je za rok 2015 celkem 

83 806, 43 Kč. Následně byla podána informace o hospodaření jednotlivých středisek, vedených samostatně v 

účetnictví.  
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Jde o střediska: 

 

1. Činnost ČMSZP,  

2. Projekt „Farmáři farmářům“,  

3. Copa Cogeca,  

4. Seminář Skalský dvůr.  

 

Dále byly přečteny výsledky za celý svaz. Celkové výnosy činily 1 210 593, 33 Kč. Celkové náklady pak  

1 126 786, 90 Kč. Stav na bankovním účtu byl 706 484, 47 Kč, stav na pokladně činil 5.827,00 Kč. 

Významný nesplacený závazek byl pouze MZe za vrácení poměrné části dotace z projektu Farmáři 

farmářům (138 815,86 Kč).  

Pan Buchta informoval také o plánovaném projektu s Odborovým svazem, který by pro Svaz také mohl 

přinést nějaké prostředky. 

Následně vyzval přítomné k dotazům a dal hlasovat o schválení hospodářského výsledku. 

 

VH jednomyslně schválila roční účetní závěrku za rok 2015 s hospodářským výsledkem ve výši 83 806, 

43 Kč a souhlasila s převedením tohoto výsledku na účet 931 nerozdělený zisk minulých let.  

 

K bodu č. 7 Plán hospodaření na rok 2016 
 

Předseda Svazu Winter v rámci tohoto bodu poukázal na to, že je důležité, zda-li se nám podaří získat 

dotaci pro rok 2016 na projekt Farmáři farmářům. Znovu mluvil o projektu, který se připravuje s Odborovým 

svazem pracovníků zemědělství a výživy, kde by bylo možné získat na společnou spolupráci nějaké finanční 

prostředky na období tří roků. Svaz se hodlá účastnit akce Země živitelka, TECHAGRO 2016 apod. Na těchto 

výstavách se pokusí mít svůj stánek s propagačními materiály.  

 

Dále se prý pokusí oslovit a získat další členy do Svazu. 

Také se bude pokračovat s Farmářskými listy. Již to nebude měsíčník, ale bude mít jinou frekvenci 

vydávání.   

  

K bodu č. 8 Diskuze 
 

Diskuzi otevřel Jiří Opat, který upozornil na téma vystoupení Svazu z AK ČR a požádal přítomné o vedení 

diskuze na toto téma. Zazněl názor, že pokud AK nic nepřináší, buďme pro vystoupení z této organizace. Pan 

Buchta následně informoval o svém názoru na stav v AK, kdy vedení AK si utváří vlastní politiku a nižší 

organizační složky (OAK) na ni nemají vliv. Upozornil i na návrh zákona o nabývání vlastnictví k 

zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, zpracovaný AK ČR, který 

v posledních dnech vzbudil rozepře v agrárním sektoru. Vedení AK je prý odtrženo od své členské základny.  

Do diskuse se zapojil pan Burkoň. Požádal, aby usnesením z VH bylo vyjádření hlubokého nesouhlasu o 

navrhovaném zákonu o předkupním právu k pozemkům vlastníků. Dle jeho názoru je to hrubé porušení 

vlastnických práv. Za tímto zákonem dle jeho slov stojí velké podniky. Požádal, aby navenek šlo vyjádření, že 
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Svaz nesouhlasí, aby tento zákon vstoupil v platnost. Dále zmínil, že MZe špatně přerozdělilo finanční 

prostředky, které má na roky 2015-2020. Objem těchto prostředků je však v pořádku. Živočišná výroba není 

přes ujišťování MZe dostatečně podporována. Prostředky, které dostávají zemědělci v podobě dotací, nekončí 

u zemědělců, ale u dodavatelů zemědělců jako jsou např. banky, pojišťovny a vlastníci pozemků.  

Dále pan Burkoň popsal situaci na druhém Kulatém stole, který byl u pana ministra, kdy veškeré 

nevládní organizace byly zajedno v otázce LFA (včetně AK). Jediný, kdo byl proti, byl zástupce Zemědělského 

svazu ČR pan Pýcha. Také zmínil jeho znepokojení nad ÚZEI, kdy většina výstupů jsou na politickou 

objednávku. Nejlépe by bylo, kdyby byl zrušen. Na závěr svého vystoupení připomněl, že 80% dobytka je 

z oblastí LFA. Také osvěžil slova ministra, který slíbil, že finanční prostředky z degresivity dostanou tímto 

postižení zemědělci nazpět. To se však většinou nestalo. 

Pan Winter navrhl, aby zástupci pracovní skupiny k LFA oblastem a faremním systémům byly pan 

Burkoň a pan Vráblík. Oba jmenovaní mandát přijali a VH s tím vyjádřila svůj souhlas.  

Dalším řečníkem v rámci diskuze byl Bohumil Kudla, který se vrátil k tématu vystoupení Svazu z AK. 

Vyjádřil svou obavu nad vystoupením Svazu z AK. Upozornil, že MZe nebere v potaz návrhy, které vycházejí 

odjinud než z AK. Svaz by dle jeho názoru vystoupením velice oslabil.  

Slovo si vzal předseda Svazu a upozornil, že se z jeho strany nejedná o kampaň proti AK. Znovu uvedl 

skutečnosti ohledně AK. Svaz nemá svého zástupce v LFA oblastech (kromě Ústeckého kraje), nemá již ani 

svého zástupce v Ekonomické komisi AK (13 zástupců krajů + 3 zástupci akademické sféry).  

Bohumil Kudla navrhl, aby Svaz vyslal své zástupce za prezidentem AK. 

Pan Vráblík uvedl, že je již třeba se oprostit od nadějí, že se něco ve vztahu k AK zlepší. Dle jeho názoru 

nebudou brát představitelé AK v potaz, co se na nižších organizačních složkách v rámci AK dohodlo. AK se 

jasně rozhodla podporovat produkční oblasti. Tam je většina členů AK.  

Pan Buchta pak uvedl svou zkušenost z Ekonomické komise AK, kde usnesení, která se v rámci této 

komise vytvořila a byla předána do Předsednictva AK, tak se jimi Předsednictvo ani nezaobíralo. 

Pan Kratochvíl se následně vrátil k návrhu zákona o nabývání vlastnictví k zemědělských pozemkům. 

Uvedl, že na poradě ministra bylo uvedeno, že ministr se k němu nebude vyjadřovat. 

Další názor, který zazněl, konstatoval, že ve Svazu nejsou pouze subjekty působící na horách a 

podhorách, ale i subjekty z nížin. V oblastech z hor a podhor měly tyto subjekty snazší přístup k získání půdy. 

Ceny pozemků jsou v nížinách daleko vyšší. 

Pan Burkoň reagoval, že nechce stavět zemědělce proti sobě. Chce však spravedlivé rozdělení 

finančních prostředků.  

Řídící valné hromady vyzval všechny přítomné k vyjádření svého názoru k probíraným otázkám, je 

třeba dosáhnout širší názorové shody. Po přednesení příspěvků dal následně hlasovat o následujícím 

usnesení: 

„Valná hromada ČMSZP vyjadřuje zásadní nesouhlas s návrhem zákona o nabývání vlastnictví 

k zemědělským pozemkům a o změně zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.“ 

S uvedeným usnesením byl vysloven jednomyslně souhlas.  

 

Pan Kratochvíl pak ještě informoval o novinkách z MZe a pan Šuhájek pozval přítomné na Výstavní 

dny SOME, které se jako každoročně konají v Jindřichově Hradci a kde je Svaz jedním z aktivních účastníků.  
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Poté Kamil Surovík vznes návrh o hlasování o vystoupení z AK ČR. Pan Buchta uvedl svou obavu, aby 

někdo neměl pocit, že byl donucen hlasovat o tomto návrhu. Nikdo z přítomných však proti hlasování o 

vystoupení nevystoupil. Pan Buchta dal proto hlasovat o vystoupení Svazu z AK. Hlasování bylo následující: 

 

Pro návrh: 12  (52,17%) 

Proti návrhu: 4 (17,39%) 

Zdrželo se: 7 (30,43%) 

 

„Valná hromada souhlasí s vystoupením ČMSZP z Agrární komory.“ 

 

Pan Jiří Opat jako člen návrhové komise pak všechny přítomné seznámil se souhrny usnesení, které 

byly VH přijaty.  

 

 

K bodu č. 9 Závěr 
 

Předseda svazu ukončil jednání v 16:00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Novopacký        Ověřil: Ing. Buchta 
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Přílohy: 
1. Stanovy ČMSZP 

2. Jednací řád ČMSZP 

3. Vnitřní směrnice ČMSZP 

4. Výroční zpráva ČMSZP za rok 2015 
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Vnitřní směrnice  
Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů 


(dále také Svaz) 
 


Právní forma:   Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. 
Organizace zapsána:  spisová značka L 1074 vedená u Městského soudu v Praze.  Sídlo:    Slezská 7, 120 00 Praha. 
Kancelář:   Slezská 7, 120 00 Praha.   
IČ:    148 88 220. 
Statutární orgán:  předseda Svazu. 
Podpisové právo:  předseda Svazu. 
Hlavní činnost:   Hájí a prosazuje hospodářské, sociální a jiné zájmy svých 
                                                         členů. 
 
Směrnice: 
1. Oběh účetních dokladů. 
2. Pořizování, nakládání s majetkem a odpisový plán. 
3. Zásady pro účtování nákladů a výnosů, dohadných účtů, tvorbu opravných položek, 


pro přepočet valut a deviz na českou měnu. 
4. Provádění inventarizace majetku a závazků. 
5. Limit pokladní hotovosti. 
6. Cestovní náhrady při pracovních cestách. 
7. Stanovení výše členských příspěvků. 
 
Přílohy:     
1. Stanovy Svazu. 
2. Jednací řád. 
3. Členská přihláška. 
 
Základní pojmy 
Účetní jednotka: v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 písm. a), resp. § 1b odst. 1 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění je Českomoravský svaz zemědělských 
podnikatelů právnická osoba, která má sídlo na území České republiky, a je mikro účetní 
jednotkou. 
Pracovník: člen Svazu, statutární zástupce nebo zaměstnanec (pokud není v textu 
konkretizováno), ustanovení směrnice se vztahuje na každou osobu, která má vůči účetní 
jednotce členský nebo pracovně-právní vztah (členský vztah platí pro období, kdy účetní 
jednotka nemá zřízenou kancelář a nezbytné úkony vykonávají členové jako dobrovolníci). 
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Směrnice č. 1. 
 


Oběh účetních dokladů 
 


1. Význam a účel plánu oběhu účetních dokladů 
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví rozsah, způsob a 
průkaznost vedení účetnictví. Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, musí být vždy 
doloženy účetními doklady. 
Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: 


a) označení účetního dokladu, 
b) obsah účetního případu a jeho účastníky, 
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,  
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není - li shodný s datem podle písmene d), 
f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a 


podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. 
Plán oběhu účetních dokladů vymezuje podmínky pro oběh dokladů, které jsou účetními 
doklady nebo jsou součástmi účetních dokladů nebo na ně vzhledem k povaze použití 
navazují. 
Plán oběhu účetních dokladů je základním dokumentem, který je součástí vnitřního 
kontrolního systému, vymezuje způsob a formy kontroly věcné a formální správnosti a 
stanovuje pravidla pro úplné, průkazné a správné vedení účetnictví. Zabezpečuje úkoly 
vyplývající ze zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění platném po novele č. 221/2015 Sb. 
a dalších platných právních předpisů (ZDP, účetní standardy, atd.).  
Plán oběhu účetních dokladů rozlišuje účetní doklady a postup oběhu od vydání až po 
zaúčtování včetně přezkušování. Pracovníci jsou povinni plánovaný oběh účetních dokladů 
dodržovat, a to jak z hlediska obsahu, tak i z hlediska postupů a termínů. 
 


2. Způsob ověřování věcné správnosti účetních dokladů 
Ověřování věcné správnosti je součástí přezkušování účetních dokladů a zajišťuje věrohodnost 
a správnost údajů, které vstupují do účetní evidence. Věcnou správnost ověřují pracovníci, 
kteří o hospodářské operaci rozhodli nebo ji schválili. 
Ověřováním věcné správnosti se rozumí především: 


- ověřovat soulad údajů na účetním dokladu se skutečným stavem, tzn. soulad se 
smlouvou, objednávkou, dodacími podmínkami;  


- opatřit doklad písemným vysvětlením, pokud jsou potřebná pro správné zaúčtování 
účetních případů; 


- dokládat účetní doklady před zaúčtováním příslušnou dokumentací, např. uzavřenou 
smlouvou, u vnitřních účetních dokladů např. rozpisem, odůvodněním; 
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- přezkušovat přípustnosti účetních operací, tzn., zda nejsou v rozporu s vnitřními 
předpisy účetní jednotky a se závaznými právními předpisy; 


- dodržování ustanovení § 35 zákona o účetnictví o opravách písemností, aby opravy 
chyb v účetních dokladech a souvisejících písemnostech byly úplné, průkazné, 
správné a trvanlivé. 


Pokud pracovník pověřený kontrolou zjistí, že účetní doklad neodpovídá stanoveným 
podmínkám pro věcnou kontrolu, je povinen učinit opatření k nápravě chybného stavu, aby se 
předešlo nedostatkům v účetnictví a případným následkům. Pracovník má povinnost 
informovat nadřízeného pracovníka nebo orgán Svazu. 
Není-li jmenovitě určeno, kdo věcnou kontrolu provádí, odpovídá za její provedení pracovník 
pověřený schválením účetní operace. Věcná kontrola je doložena souhlasem, podpisem 
odpovědného pracovníka a datem ověření věcné správnosti. 
 


3. Způsob ověřování formální správnosti 
a) účetních dokladů 


Formální správností se rozumí vyplnění dokladů všemi předepsanými údaji a povinně 
stanovenými náležitostmi, jde-li o účetní doklady. Součástí kontroly formální správnosti je též 
kontrola správnosti výpočtů, kompletnost přiložené přílohy, oprávnění a správnost podpisů 
pracovníků na účetních dokladech, kteří doklad, popř. jiné písemnosti ověřili a schválili apod. 
Za přezkoušení formální správnosti odpovídá ten pracovník, který doklad vyhotovil nebo 
pořídil data pro vyhotovení počítačem. Potvrzení formální správnosti je tedy realizováno 
podpisem osoby, která doklad vyhotovila. 
V externích účetních dokladech (dodací list, faktura, pokladní doklad apod.) zodpovídá za 
provedení kontroly formální správnosti ten pracovník, který doklad pořizuje do evidence. 
Účetní doklady jsou originální písemnosti a musí obsahovat náležitosti podle §11 zákona o 
účetnictví. 


b) vedení účetnictví 
Za formální správnost vedení účetnictví odpovídá osoba odpovědná za účetnictví. Tzn., 
odpovídá zejména za:  


- správnost sestavování předvah podle účtů hlavní knihy za účelem souhlasu shody 
údajů a obratů na syntetických a analytických účtech; 


- správnost účetních výkazů, tj. na schválených vzorech formulářů ministerstva financí, 
popř. tištěných za pomoci výpočetní techniky, a odpovídajících těmto schváleným 
vzorům formulářů; 


- správnost a provázanost účetních závěrek na údaje účetnictví a na údaje posledních 
předcházejících účetních závěrek, to znamená, zda je dodržena bilanční kontinuita. 


 
V účetní jednotce se vyhotovují účetní knihy podle § 13 zákona o účetnictví. 
 
Seznamy používaných číselných řad jednotlivých dokladů, popř. jiných zkratek a symbolů: 
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Název dokladu       Číselná řada 
Faktury (daňové doklady) odběratelské (vystavené faktury)   
                           pořadové číslo - variabilní symbol                               0000000          (rrrrččč) 
                           pořadové evidenční číslo v účetnictví                          115…              (1rrččč) 
 
Faktury (daňové doklady) dodavatelské (přijaté faktury) 
                           pořadové evidenční číslo v účetnictví                215…             (2rrččč) 
 
Pokladní doklady  
                            příjmové                                                                      POP15….         (rrmmčč) 
                            výdajové                                                                      POV15….        (rrmmčč) 
     
Bankovní výpisy       GEMB2015..   (rrrrčč) 
 
Zaúčtování mezd                                                                                      315…               (3rrččč) 
 
Vnitřní účetní doklady                                                                             VÚD2015…     (rrrrččč) 
 
Daňové doklady jsou číslovány stejným systémem jako užívané číslování účetních dokladů. 
V případě chybného užití čísla (vynechání nebo duplicita) je povinnost odpovědného 
pracovníka zaznamenat rozsah oprav a změn a kopii uložit v účetnictví účetní jednotky.  
 


4. Podpisové vzory 
Směrnice obsahuje vymezení osob, které schvalují a kontrolují účetní operace. Podepisování 
za účetní jednotku se děje připojením jména a vlastnoručního podpisu oprávněné osoby. 
Oprávnění podepisovat za účetní jednotku má předseda, 1. místopředseda nebo jiný zástupce, 
popř. jiný pracovník účetní jednotky na základě plné moci předsedy. 
Podpisové vzory s uvedením časové platnosti jsou přílohou této směrnice a jsou uloženy 
v kanceláři účetní jednotky. 
Za aktualizaci podpisových vzorů odpovídá předseda Svazu. 
 


5. Podmínky pro provedení roční účetní závěrky 
V průběhu účetního období je nutné provádět kontrolu účtovaných případů a jejich 
oprávněnosti. První místopředseda Svazu nebo pověřený pracovník zajistí v termínu do 30. 
dne následujícího měsíce po skončení každého čtvrtletí sestavení přehledu účtovaných 
dokladů (účetní deník, hlavní kniha analytické evidence). Tento bude předložen předsednictvu 
Svazu na jeho nejbližším jednání s možností nahlédnutí do prvotních účetních dokladů.  
Obdobně budou přehledy účtovaných dokladů předkládány měsíčně dozorčí radě Svazu. 
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Hlavním cílem přípravy roční účetní závěrky je ověřit, zda jsou v účetnictví zachyceny 
všechny účetní případy uplynulého hospodářského roku. 
Pro kontrolu zajištění zaúčtování všech účetních případů a vyjádření reálné majetkové situace 
účetní jednotky musí být dodrženy tyto zásady: 


a) konkrétní opatření k zabezpečení realizace roční závěrky jsou navržena do 15. 
prosince běžného roku účetním účetní jednotky, schvaluje předseda účetní jednotky; 


b) opatření musí být zaměřena zejména na: 
- podchycení všech dodavatelských faktur týkajících se běžného roku; 
- podchycení provedených, ale nevyfakturovaných dodávek na dohadné účty 


(aktivní i pasivní); 
- vyfakturování všech prosincových zakázek zákazníkům; 
- odsouhlasení přírůstků a úbytků hmotného majetku do konce roku s účetními 


doklady; 
- vyhodnocení inventarizací uskutečněných za rok a zúčtování inventurních rozdílů; 
- zhodnocení potřeby změn ocenění majetku (pohledávky, zásoby, hmotný 


majetek); 
- stanovení termínů pro předání a zúčtování samostatně evidovaných agend. 


 
6. Archivace účetních dokladů 


Za archivaci účetních dokladů odpovídá účetní jednotka. Při archivaci se řídí §31 a §32 zákona 
o účetnictví. Prostory pro archivaci jsou v kanceláři Svazu. 
Schránky archivovaných dokladů (šanony, krabice) označí pracovník odpovědný za 
archivování těchto dokladů: 


- obdobím, kterého se týkají, 
- číslem dokladů a druhem dokladů, 
- datem skartace. 


 
7. Oběh nejdůležitějších účetních dokladů a písemností 


a) vystavené faktury 
Na základě předložených podkladů pro fakturaci vystaví odpovědná osoba fakturu. Faktura 
bude neprodleně zapsána do knihy vydaných faktur (zaevidována v účetním programu). 
Originál bude zaslán dodavateli, 1. kopie zaúčtuje odpovědná osoba a založí do účetnictví  a 
2. kopie (nebo elektronický záznam) bude založena k příslušné akci. 
 


b) přijaté faktury 
Přijatá faktura bude zapsána do knihy přijatých faktur (zaevidována v účetním program) a 
podrobena formální a věcné kontrole (provádí pracovník, který objednal dodávku, resp. 
provedení prací a služeb). Z textu faktury musí být zřejmé, o jakou dodávku se jedná, nestačí 
pouze odkaz na dodací list. V rámci věcné kontroly se zkoumá, zda realizovaná dodávka 
odpovídá objednávce, resp. uzavřené smlouvě s dodavatelem, a to co do rozsahu, kvality a 
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fakturované částky. Pokud neodpovídá, vyhotoví doklad o reklamaci vůči dodavateli a kopii 
reklamace předá předsedovi a účetnímu. Jestliže fakturované množství, rozsah, kvalita a cena 
odpovídají realizované dodávce, potvrdí tuto skutečnost, předá fakturu předsedovi, ten zajistí 
v souladu se schváleným rozpočtem úhradu podle data splatnosti. Faktura bude poté předána 
odpovědnému pracovníkovi k zaúčtování. 


c) objednávky 
Objednávky vystavuje předseda nebo pověřený pracovník. Objednávku lze vystavit pouze na 
schválenou akci, po předložení a odsouhlasení rozpočtu (schvaluje úzké vedení). 
Objednávky na realizaci projektů Svazu nebo realizaci aktivit ve spolupráci s ministerstvy či 
jinými partnery (podložené objednávkou nebo smlouvou) může vystavit předseda nebo jím 
pověřená osoba bez souhlasu úzkého vedení. 


d) drobná vydání (pokladní doklady) 
Za drobná vydání jsou považovány výdaje do 5 000 Kč. Ostatní platby se přednostně hradí 
bezhotovostní transakcí. V účetní jednotce jsou peníze v hotovosti sledovány v jedné hlavní 
pokladně (pokladní kniha vedená v účetním programu). Pokladnu vede předseda, popř. jím 
pověřený pokladník, vystavuje příjmové i výdajové pokladní doklady, odpovídá za věcnou 
správnost, vede pokladní knihu. 
Předseda i jím pověřený pokladník mají sepsanou hmotnou odpovědnost. Pokladní doklady 
jsou průběžně předávány odpovědné osobě k zaúčtování.  Fyzická inventura pokladní 
hotovosti se provádí dvakrát v průběhu účetního období, z toho nejméně jedenkrát namátkově. 
O inventuře je pořízen zápis, jehož přílohou je výčetka platidel. 


e) bankovní výpisy 
Ke styku s bankou je oprávněn předseda nebo pověřený člen předsednictva nebo pověřený 
pracovník. Výpisy z bankovního účtu jsou předány odpovědné osobě k zaúčtování. Po 
zaúčtování je výpis založen. 
Příkazy k výběru peněz v hotovosti vypisuje předseda, popř. jím pověřený pracovník. 
Podpisové právo k výběrům z bankovního účtu má předseda, 1. místopředseda, popř. 
pověřený pracovník, každý samostatně. Součástí bankovního účtu může být platební bankovní 
karta. Za její používání odpovídá předseda Svazu.  
 
 


f) mzdy 
Předseda nebo pověřený pracovník vede na základě uzavřených pracovních smluv a dohod 
měsíční přehled o počtu odpracovaných hodin pro jednotlivé pracovníky. Tento přehled je 
bezprostředně po skončení měsíce předán účetnímu, který provede výpočet mezd, jejich 
zaúčtování a tisk výplatních lístků. Úhrady mezd jsou prováděny přednostně formou 
bezhotovostní. 
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Přehled o přezkušování účetních dokladů podle kompetencí a podpisových vzorů: 
 


Doklad Věcná správnost Formální správnost 
Přijaté faktury odpovědná osoba, předseda odpovědná osoba 
Vydané faktury podklady odpovědný pracovník  


věcně odpovídá odpovědná osoba odpovědná osoba  
Pokladní doklady odpovědná osoba, pověřený 


pracovník odpovědná osoba 
Bankovní výpisy příkazy k úhradě předseda, 


odpovědná osoba odpovědná osoba 
Mzdy  předseda nebo odpovědná osoba odpovědná osoba 
Zaúčtování účetních dokladů odpovědná osoba odpovědná osoba 
Pořizování majetku v jednotkové pořizovací ceně: 
do 3 000 Kč pověřený pracovník odpovědná osoba 
do 25 000 Kč Předseda odpovědná osoba 
nad 25 000 Kč předseda a předseda DR odpovědná osoba 
Poskytování záloh 
dodavatelům a 
zaměstnancům  


odpovědná osoba, předseda interní   
odpovědná osoba / předseda 


Zúčtování s institucemi 
sociálního a zdravotního 
pojištění   


odpovědná osoba, předseda interní   
odpovědná osoba / předseda 


   
            
Tato směrnice nabývá účinnosti dne xx.xx.2015. 


 
 
Ing. František Winter 


                           předseda Svazu  
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Směrnice č. 2. 
 


Pořizování majetku, nakládání s majetkem a odpisový plán 
 


1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
Nově pořízený dlouhodobý hmotný majetek (dále jen DHM) a dlouhodobý nehmotný  majetek 
(dále jen DNM) ve smyslu zákona o účetnictví se zatřídí do příslušných odpisových skupin 
podle § 30 a přílohy k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a po zařazení do užívání je 
odepisován zrychlenými odpisy ve smyslu výše citovaného zákona. Podkladem pro vyřazení 
je vyřazovací nebo likvidační protokol. 
 
Drobným nehmotným majetkem se rozumí nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 
60 000 Kč. Tento majetek bude účtován při pořízení na příslušnou analytiku, bez dalšího 
sledování v operativní evidenci.  
 
Drobným hmotným majetkem se rozumí hmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 40 
000 Kč a dobou použití delší než 1 rok. Tento majetek bude při pořízení účtován na příslušnou 
analytiku účtu 501. O majetku v pořizovací ceně vyšší než 3 000 Kč vede odpovědný 
pracovník  operativní evidenci až do jeho vyřazení. 
 


2. Oceňování 
Investiční majetek je oceňován pořizovací cenou ve smyslu příslušných ustanovení zákona o 
účetnictví. Pořizovací cena je tvořena cenou pořízení (cena podle kupní nebo jiné smlouvy o 
nabytí majetku) a vedlejšími pořizovacími náklady. Pořizovací cena i vedlejší pořizovací 
náklady jsou definovány zákonem o účetnictví. Mezi vedlejší pořizovací náklady patří 
zejména náklady na dopravu, clo, montáž, úroky do doby uvedení do provozu apod. 


3. Pořizování 
O pořízení investičního a drobného hmotného a nehmotného majetku rozhoduje: 


1. zodpovědný pracovník o majetku v jednotkové pořizovací ceně do 3 000 Kč (včetně 
DPH); 


2. předseda o majetku v jednotkové pořizovací ceně do 25 000 Kč (včetně DPH); 
3. předseda a předseda dozorčí rady o majetku v pořizovací ceně nad 25 000 Kč (včetně 


DPH). 
4. Odpisování majetku 


Odpisování majetku se řídí vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u 
kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, podle §38 a §39. 
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Tato směrnice nabývá účinnosti dne xx. xx. 2015 
 


 
Ing. František Winter 


                            předseda Svazu 
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Směrnice č. 3. 
 


Zásady pro účtování nákladů a výnosů, dohadných 
účtů, tvorbu opravných položek a pro přepočet valut a 


deviz na českou měnu 
 


1. Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů 
Náklady a výnosy se účtují v zásadě do období, se kterým časově a věcně souvisejí. 
Nevýznamné a pravidelně se opakující výdaje či příjmy, které záměrně nesledují zkreslení 
hospodářského výsledku, se účtují na konci účetního období do nákladů či výnosů bez 
časového rozlišení.  
Jedná se zejména o: 


- předplatné novin a časopisů, 
- nákupy kalendářů a diářů na příští rok, 
- silniční známky nakoupené v prosinci, 
- pojistné. 


Za nevýznamné se považují částky nepřevyšující 2 000 Kč. 
 
Časové rozlišení je nutné u nákladů a výnosů u částek od 2 000 Kč, a to: 


a)  náklady příštích období, zejména: 
- předem placené nájemné včetně finančního pronájmu; 
- předem placené pojištění majetku (motorových vozidel apod.); 


b) výdaje příštích období: 
- veškeré náklady placené pozadu, např. nájemné; 


c) výnosy příštích období: 
- příjmy za plnění poskytovaná v pozdějším období (kromě záloh), 


např. dohodnuté předem placené příjmy z úroků, nájemného; 
d)  příjmy příštích období: 


- dodané nevyúčtované a nevyfakturované výnosy. 
 


2. Zásady pro tvorbu dohadných položek 
Ke stanovení výše dohadných položek se použije podle možností a charakteru položky odhad, 
stanovený na základě co nejpřesnějšího propočtu – např. z údajů ze stejného období minulého 
roku se zohledněním cenového vývoje, z údajů ze smlouvy, objednávky apod. 
 


a) dohadné položky aktivní, a to zejména: 
- nepotvrzený nárok náhrady od pojišťovny; 
- nepotvrzené a nepřijaté úroky z vkladů; 


b) dohadné položky pasivní: 
- dodavatelem dodané nevyfakturované výkony či zboží. 
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Na dohadné položky je nutné náklady a výnosy proúčtovat koncem roku podle dostupných 
informací. V následujícím období se proúčtuje na tyto účty doklad potvrzující závazek či 
pohledávku. Rozdíl oproti skutečnosti vzniklý určitou nepřesností odhadu se proúčtuje na 
příslušný účet nákladů a výnosů běžného roku a je daňově účinný. 


 
3. Přepočet valutových a devizových operací na českou měnu 


 
Pro přepočet devizových a valutových operací je používán v průběhu roku aktuální kurz České 
národní banky. Pro přepočet peněžních prostředků, pohledávek a závazků v cizí měně se 
použije kurz České národní banky platný k 31. 12. běžného roku, pokud není stanoveno 
závazným právním předpisem jinak. 


 
4. Zásady pro tvorbu a čerpání rezerv a opravných prostředků 


 
Tvorba rezerv se řídí zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem 593/1992 Sb., o rezervách 
a dalšími předpisy. V úvahu přichází tvorba rezerv na opravy hmotného majetku a kurzové 
ztráty. 
Tvorba opravných položek se řídí zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 504/2002 
Sb. Vychází z inventarizace majetku, a to především pohledávek a hmotného majetku 
vedeného v účetnictví účetní jednotky.  
 
 
 
Tato směrnice nabývá účinnosti dne xx. xx. 2015 
 
 
 
 


Ing. František Winter 
                             předseda Svazu 
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Směrnice č. 4. 
 


Provádění inventarizace majetku a závazků 
 


Inventarizace majetku a závazků je upravena zákonem č. 563/1991Sb., o účetnictví. Řádně 
provedená inventarizace je podmínkou pro dodržení podmínky průkaznosti účetnictví účetní 
jednotky. 
Inventarizaci podléhá veškerý majetek a závazky vedené v účetnictví na rozvahových účtech, 
podrozvahových účtech a v operativní evidenci. Inventarizace se provádí v průběhu 
posledních tří měsíců účetního období nebo v prvním měsíci následujícím po tomto období 
v termínech a ke dni stanovenému z příkazu úzkého vedení Svazu. Ke dni roční účetní závěrky 
se zjištěné stavy majetku upraví o příslušné přírůstky a úbytky. 
U hmotného majetku lze inventarizaci provádět jednou za dva roky. Peněžní prostředky 
v hotovosti se inventarizují dvakrát do roka. Ostatní majetek a závazky vždy jedenkrát za rok 
ke dni účetní závěrky. 


1. Postup při provádění inventarizace 
Postup při provádění inventur se organizuje tak, aby byly zjištěny skutečné stavy majetku a 
závazků. Inventury provádí inventarizační komise jmenovaná úzkým vedením Svazu. Při 
inventurách je třeba zjišťovat, zda je stanovena odpovědnost za svěřený majetek. 
 


2. Inventury 
Skutečné stavy majetku hmotné a nehmotné povahy se ověřují fyzickou inventurou, při 
kontrole hmotného investičního majetku se kontroluje i jeho příslušenství. Stavy závazků a 
ostatních složek majetku inventurou dokladovou, kde se skutečný stav majetku a závazků 
ověřuje podle dokladů a zápisů v účetní nebo operativní evidenci. Při inventuře pohledávek je 
nutné se přesvědčit, zda mezi nimi nejsou pohledávky nezaplacené ve lhůtě splatnosti a zda 
byla učiněna patřičná opatření k jejich vymáhání. 
Stavy majetku a závazků se zaznamenávají v inventurních soupisech, které musí být 
podepsány osobami odpovědnými za provedení inventarizace. Za inventarizaci stavu majetku 
a závazků, který se ověřuje dokladovou inventurou, odpovídá odpovědná osoba. 
Inventarizační komise vyčíslí v závěrečném protokolu případné inventurní rozdíly, uvede 
majetek, který svou současnou hodnotou neodpovídá účetnímu stavu, a navrhne další řešení 
(např. vyřazení hmotného majetku z používání, tvorba opravných položek, přehodnocení 
účetních odpisů ve vztahu k době upotřebitelnosti určitého druhu majetku). Závěrečný 
protokol předá úzkému vedení Svazu a dozorčí radě Svazu. 
Termíny provedení inventarizací a jmenování inventarizačních komisí stanoví úzké vedení 
Svazu. Hmotně odpovědný pracovník může být členem komise, ne však jejím vedoucím. 
 
 
Tato směrnice nabývá účinnosti dne xx.xx.2015 
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Ing. František Winter 
                             předseda Svazu 
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Směrnice č. 5. 
 


Limit pokladní hotovosti 
 
 
V účetní jednotce jsou peníze v hotovosti sledovány v jedné hlavní pokladně, vedené 
v účetním programu. Maximální výše hotovostní pokladny je stanovena na 20 000 Kč. 
Pokladnu vede předseda nebo jím pověřený pokladník, to znamená, že vystavuje příjmové i 
výdajové pokladní doklady, odpovídá za věcnou správnost, vede pokladní knihu.  
 
Předseda i jím pověřený pokladník mají sepsanou hmotnou odpovědnost. Inventura pokladní 
hotovosti se provádí nejméně dvakrát do roka. 


 
Tato směrnice nabývá účinnosti dne xx.xx.2015 
 
 
 
 
 
 
 


Ing. František Winter 
                                předseda Svazu 
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Směrnice č. 6 
 


Cestovní náhrady při pracovních cestách 
 


Pracovní cestou se rozumí: 
- vyslání pracovníka k výkonu práce na jiném místě než je jeho pravidelné pracoviště, 
- zastupování Svazu na pracovních nebo reprezentačních akcích, 
- pracovní cesty statutárního zástupce nebo jeho zástupců v rámci činnosti pro Svaz, 
- pracovní cesty členů orgánů na základě vyslání orgánů Svazu nebo dozorčí rady Svazu. 


 
Podmínky a průběh pracovní cesty musí být určeny před jejím započetím, a to ve formě 
písemně potvrzeného povolení k pracovní cestě (možný je např. e-mail, fax). 
Po ukončení a vyúčtování pracovní cesty je písemné povolení součástí vyplněného 
„Vyúčtování pracovní cesty“. Povinností pracovníka je po ukončení pracovní cesty vyhotovit 
zprávu z pracovní cesty. 
 


1. Tuzemské pracovní cesty 
Pracovní cestou se rozumí doba od nástupu na pracovní cestu až do návratu. Pracovníkovi po 
dobu pracovní cesty náleží náhrady cestovného a stravného podle Zákoníku práce. 
Sazby stravného jsou stanoveny takto (od 01/2015): 


Doba trvání cesty  stravné 
5 – 12 hod.     69 Kč 
12 – 18 hod.   104 Kč 
nad 18 hod.   163 Kč 


Bude-li na pracovní cestě plně zabezpečeno bezplatné stravování, stravné se nevyplácí. Bude-
li stravování zabezpečeno částečně, stravné se krátí z určené výše stravného za každé 
poskytnuté jídlo, které má charakter:  


- jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší 
mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu dle podle Zákoníku práce. 


Sazba stravného bude každoročně upravena podle příslušné směrnice MPSV 
číslovaným dodatkem ke Směrnici č. 6.  
Náhrada prokázaných výdajů za ubytování: pracovník je povinen v ubytovacím zařízení 
nahlásit vystavovateli daňového dokladu veškeré náležitosti. V případě ztráty dokladu nelze 
uznat čestné prohlášení, pracovník musí doložit duplikát vystavený ubytovatelem. 
Zaměstnanci přísluší náhrada výdajů za ubytování, které doloží dokladem, maximálně však do 
výše 1 500 Kč za osobu a noc. 
Náhrada prokázaných jízdních výdajů: pracovníkovi bude proplaceno prokázané jízdné ve 
výši ceny jízdného při využití autobusové dopravy, při cestách vlakem je poskytována náhrada 
pouze do výše běžné ceny za jízdné ve druhé třídě, pokud není určeno jinak.   
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Náhrada za používání soukromých motorových vozidel: soukromým vozidlem se rozumí 
vozidlo FO. Dohodne-li se nadřízený oprávněný podepisovat cestovní příkaz s pracovníkem, 
že při pracovní cestě použije soukromé motorové vozidlo, přísluší mu: 


- sazba základní náhrady ve výši stanovené vyhláškou MPSV,  
- náhrada výdajů za pohonné hmoty podle cen pohonných hmot, platných v době 


použití vozidla a přepočtených podle spotřeby, vypočtené aritmetickým průměrem z údajů 
uvedených v technickém průkazu vozidla.  
Cenu pohonné hmoty je zaměstnanec povinen doložit dokladem, jehož datum je shodné s 
datem uskutečněné pracovní cesty.  
Použít soukromé vozidlo ke služební cestě může pouze ten zaměstnanec nebo vyslaná 
osoba, který se zúčastnil proškolení a přezkoušení o odborné způsobilosti řidičů, které je součástí předpisů BOZP. Pro pracovní cesty mohou být použita jen vozidla havarijně 
pojištěná, aby nemohlo dojít ke sporům o odpovědnost příkazce cesty v případě dopravních 
nehod. 
 


2. Zahraniční pracovní cesty 
Zahraniční pracovní cestou se pro účely této směrnice rozumí doba pracovní cesty z ČR do 
zahraničí, doba pracovní cesty v zahraničí a zpět do ČR. Rozhodná doba pro vznik náhrady v 
cizí měně je překročení české státní hranice nebo plánovaný odlet a přílet při letecké přepravě. 
Pracovníkovi vzniká zákonný nárok na stravné, pokud doba na území cizího státu je alespoň 
v délce trvání jedné hodiny.  
Pracovník je povinen se před uskutečněním zahraniční pracovní cesty pojistit. Aby 
doklad byl uznatelný, musí být na pojistné smlouvě typ cesty pracovní (služební). Nelze využít 
soukromé cestovní pojištění.  
 
Pracovníkovi vyslanému na zahraniční služební cestu přísluší:  
 
Stravné: výše stravného v cizí měně je stanovena ze základní sazby stravného stanovené pro 
stát, ve kterém pracovník stráví v kalendářním dni nejvíce času. Základní výši stanovuje 
Ministerstvo financí vyhláškou a je vyhlášeno vždy s účinností od počátku roku. Bylo-li 
zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty v zahraničí poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší 
zaměstnanci zahraniční stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu uvedenou 
v příslušné vyhlášce. 
Kapesné: neposkytuje se. 
Náhrada prokázaných výdajů za ubytování: pracovník je povinen v ubytovacím zařízení 
nahlásit vystavovateli daňového dokladu veškeré náležitosti. V případě ztráty dokladu nelze 
uznat čestné prohlášení, pracovník musí doložit duplikát vystavený ubytovatelem. 
Zaměstnanci přísluší náhrada výdajů za ubytování, které doloží dokladem, maximálně však do 
výše 100 EUR za osobu a noc. 
Náhrada prokázaných jízdních výdajů: v případě bezhotovostní platby platí stejná 
povinnost jako v předcházejícím odstavci. Jestliže je platba hotovostní, zálohy se nevydávají. 
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Veškeré jízdenky hrazené v zahraničí přiloží k vyúčtování. V případě ztráty dokladu nelze 
uznat čestné prohlášení, pracovník musí doložit duplikát vystavený přepravcem. Při povolení 
využití letecké dopravy musí zaměstnanec rezervovat letenku co nejdříve po 
odsouhlasení cesty k maximálnímu přispění ke snížení nákladů. 
Náhrada výdajů za pohonné hmoty: poskytování náhrad při použití soukromého vozidla je 
stejné jako u tuzemské pracovní cesty. Účetní jednotka uhrazuje sazbu základní náhrady po 
celou dobu pracovní cesty v české měně a po ujetí 350 km na území jiného státu pohonnou 
hmotu podle ceny doložené, průměrné spotřeby motorového vozidla a ujetých kilometrů. To 
znamená, že řidič je povinen načerpat pohonné hmoty v den uskutečnění zahraniční pracovní 
cesty a doklad přiložit k vyúčtování.  
Náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů: zálohy se neposkytují, veškeré výdaje 
se proplácí na základě předložených vyúčtování. 
Drobné poplatky v zahraničí např. výdaje za telefonické (pracovní) hovory, vstupenky, nákup 
odborných publikací - pouze při návštěvě veletrhu, konference, poplatky za parkování, 
garážování vozidla, atd. lze proplatit na základě dokladů předložených pracovníkem a 
potvrzených nadřízeným pracovníkem. V případě, že je pracovník nucen na služební cestě 
směnit hotovost na místní měnu, je povinen k vyúčtování doložit kurz místní měny.  
Po ukončení pracovní cesty předkládá pracovník vyúčtování do deseti dnů.  
 


3. Oprávnění k podpisu 
Oprávnění k podpisu jednotlivých cestovních příkazů (CP) a vyúčtování pracovní cesty (VPC) 
má předseda nebo pověřený pracovník.  


1. Všichni pracovníci jsou povinni před nástupem pracovní cesty si nechat podepsat nebo 
jinak písemně potvrdit povolení k pracovní cestě (např. e-mail) a po ukončení a 
vyúčtování pracovní cesty přiložit toto písemné povolení k „Vyúčtování pracovní 
cesty“, nebo si nechat Cestovní příkaz dodatečně podepsat.  


2. Povolující pracovník podepíše jen vyplněný pracovní příkaz včetně kolonky „určený 
dopravní prostředek“.  


3. Všichni pracovníci jsou povinni po ukončení pracovní cesty, vyhotovit zprávu z 
pracovní cesty.  


 
4. Pracovní cesty členů volených orgánů a externích pracovníků 


Pokud je na pracovní cestu vyslán člen voleného orgánu nebo externí spolupracovník je možné 
vyúčtování pracovní cesty podat formou faktury, jejíž přílohou budou všechny náležitosti, jako 
při vyúčtování pracovní cesty zaměstnance (viz bod 1. a 2.). Faktura musí být před 
proplacením odsouhlasena předsedou či pověřeným pracovníkem. 
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Tato směrnice nabývá účinnosti dne xx.xx.2015  
 
 
 
 
 


Ing. František Winter 
                              předseda Svazu 
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Směrnice č. 7 
 


Stanovení výše členských příspěvků 
 


1. Schvalování výše příspěvku 
V souladu se stanovami je schválení výše příspěvku v kompetenci Valné hromady Svazu. 
 


2. Období platnosti a splatnost 
Členský příspěvek se stanovuje pro období kalendářního roku. Splatnost ročního členského 
příspěvku je každoročně dle splatnosti vydaného avíza (faktury) a to nejpozději do konce 
druhého měsíce kalendářního roku. Nově přijatí členové jsou povinni zaplatit členský 
příspěvek dle splatnosti vydaného avíza (faktury) a to nejpozději do jednoho kalendářního 
měsíce po obdržení vydaného avíza (faktury). Pokud členu Svazu členství zanikne, členský 
příspěvek ani jeho poměrná část se nevrací. 
 


3. Výše členského příspěvku 
Členské příspěvky Svazu jsou stanoveny podle počtu obhospodařovaných hektarů půdy, 
vedené v LPIS. Za 1 ha půdy je výše členského příspěvku 10 Kč, minimální výše členského 
příspěvku je 1 500 Kč. Členové – nehospodařící důchodci mají stanovený členský příspěvek 
v poloviční výši (750 Kč). U kolektivních členů nebo členů zaměřením podnikatelské činnosti 
nezemědělské povahy (neobhospodařujících ha) se výše členských příspěvků stanovuje 
individuálně smluvně.  
 


4. Schválení a účinnost příspěvkového řádu 
Výše členských příspěvků byla schválena na valné hromadě dne xx.xx. 201x.  
 
 


Ing. František Winter 
                                 předseda Svazu 
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Jednací řád  
Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů 


 
Čl. 1  
Účel 


1.      Jednací řád vychází ze stanov Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů 
(dále také Svazu) a upravuje způsob svolávání, řízení, rozhodování, vedení záznamů a 
kontroly závěrů z jednání orgánů Svazu, tj. jmenovitě: 


- valné hromady 
- dozorčí rady 
- představenstva 
- úzkého vedení 


 
2.         Řádná a mimořádná zasedání orgánů Svazu (dále jen zasedání) se řídí stejnými 
ustanoveními jednacího řádu s výjimkou výslovně uvedených odchylek. 
 


Čl. 2  
Jednací a hospodářský rok 


Jednací a hospodářský rok Svazu a jeho orgánů trvá od 1. ledna do 31. prosince kalendářního 
roku. 
  


Čl. 3  
Členství ve volených orgánech Svazu a náhrada výdajů 


1. Členové volených orgánů Svazu vykonávají svoji funkci v zásadě jako čestnou. 
Předsednictvo je oprávněno stanovit určité odškodnění za aktivní účast na akcích orgánů 
Svazu. 
2. Členové volených orgánů můžou požadovat náhradu skutečných výdajů spojených 
s výkonem funkce podle závazných předpisů o náhradě cestovních výdajů podle vnitřní 
směrnice Svazu č. 6. 
3. Náhrada cestovních výdajů náleží i externím pracovníkům členských nebo jiných 
organizací, kteří byli přizváni ke spolupráci, pokud o ní požádají. Předsednictvo může 
rozhodnout o přiznání zvláštní odměny těmto pracovníkům za úspěšné splnění zadaných 
úkolů. 
 


Čl. 4  
Program činnosti Svazu 


1. Činnost Svazu se řídí rámcově podle ročního programu, který vychází z dlouhodobého 
programu. 


2. Dlouhodobý a roční program činnosti zpracovává předsednictvo na základě návrhů členů 
Svazu. Předkládá je dozorčí radě spolu s návrhem ročního rozpočtu k posouzení a valné 
hromadě ke schválení. 
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3. Operativní změny ročního programu, pokud nejsou v rozporu s jeho celkovým 
zaměřením, schvaluje předsednictvo Svazu po vyjádření dozorčí rady. 


 
Čl. 5  


Hospodaření 
1. Hospodaření svazu vychází z ročního programu činnosti a řídí se ročním rozpočtem. 


Finanční hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy. 
2. Návrh ročního rozpočtu a roční účetní uzávěrku zpracovává úzké vedení a předkládá ji 


dozorčí radě k posouzení a předsednictvu ke schválení. 
3. Podklady k posouzení je nutno předložit dozorčí radě k posouzení nejpozději dva týdny 


před konáním předsednictva. 
4. Případné odchylky od schváleného ročního rozpočtu je oprávněno schvalovat v průběhu 


roku předsednictvo se souhlasem dozorčí rady. 
5. Podpisové právo pro styk s finančními ústavy má předseda svazu a 1. místopředseda 


svazu. 
6. Předseda je oprávněn schvalovat pokladní operace do částky 25 000 Kč. Pro výdaje 


přesahující tuto částku je nezbytný předběžný písemný souhlas předsedy dozorčí rady. 
 


Čl. 6  
Příprava zasedání orgánů Svazu  


1. Přípravu zasedání valné hromady, předsednictva a úzkého vedení organizuje a 
zodpovídá za ni předseda Svazu. 


2. Závažné podklady k jednání se zpracovávají zpravidla písemně. Předseda rozhoduje o 
tom, které podklady budou zaslány předem spolu s pozvánkou k prostudování. 


3. Pro zpracování podkladů využívá předseda odborné pracovníky a další členy orgánů 
Svazu. Podle potřeby může přizvat i externí pracovníky. 


4. Podklady určené pro valnou hromadu projednává a schvaluje předsednictvo a předkládá 
dozorčí radě. 


 
Čl. 7  


Řádné zasedání 
1. Předseda Svazu svolává řádné zasedání: 
      a) valnou hromadu – nejméně jedenkrát ročně 
      b) předsednictvo – nejméně čtyřikrát ročně. 
      c) úzké vedení – jednou měsíčně 
2.   Předseda dozorčí rady svolává řádné zasedání dozorčí rady nejméně čtyřikrát ročně. 


 
 
 


Čl. 8  
Mimořádné zasedání 


1. Členové orgánů Svazu se zavazují řešit všechny sporné otázky především jednáním a 
dohodou. Teprve v případech, kdy jednání nevede k pozitivním výsledkům, je 
opodstatněný požadavek na svolání mimořádného zasedání příslušného orgánu. 
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2. Předseda svazu je povinen svolat mimořádné zasedání: 
- do 30 dnů po předložení žádosti valnou hromadu nebo ve stejném termínu požádat 


předsedu dozorčí rady o svolání mimořádného zasedání dozorčí rady, požádá-li o to 
nejméně 1/3 řádných členů,  


- předsednictvo, požádá-li o to dozorčí rada nebo nejméně 5 členů předsednictva a to 
do 3 týdnů po předložení žádosti. 


3. Předseda dozorčí rady je povinen svolat mimořádné zasedání rady, požádá-li o to 
předseda Svazu, nebo nejméně 2 členové dozorčí rady a to do 3 týdnů po předložení 
žádosti. 


4. Žádost o svolání mimořádného zasedání musí být předložena písemně s uvedením 
konkrétního důvodu a podepsána stanoveným počtem členů nebo příslušným předsedou. 


5. Mimořádná zasedání orgánů Svazu mohou projednávat pouze ty otázky, které byly 
uvedeny jako důvod k žádosti o jejich svolání a jsou vysloveně uvedeny na pozvánce. 


6. Jsou-li důvodem žádosti o svolání mimořádného zasedání výhrady k činnosti předsedy, 
pověřuje příslušný orgán řízením tohoto zasedání některého ze svých místopředsedů. 
 


Čl. 9  
Svolání zasedání 


Zasedání orgánů Svazu svolává předseda Svazu, popř. předseda dozorčí rady písemně 
(elektronickou poštou).  
Pozvánka obsahuje, kromě časových a místních údajů, i navržený program jednání.  
Předseda svazu zasílá pozvánku na řádné a mimořádné zasedání: 
a) valná hromada – nejpozději 30 dní před datem konání všem řádným a čestným členům 


svazu, 
b) předsednictvo – nejpozději 7 dní před datem konání všem členům předsednictva a 


dozorčí rady. 
 


Čl. 10  
Účast na zasedání 


1. Valné hromady se zúčastňuje osobně řádný člen Svazu nebo jmenovitě pověřený 
zástupce. Účast čestných členů je při jednání nezastupitelná. 


2. Zasedání volených orgánů Svazu se zúčastňují jejich členové osobně a jejich účast je 
nezastupitelná. 


3. Pokud se některý člen nemůže zúčastnit jednání osobně a omluví se, může svoje 
stanovisko k projednávaným materiálům předložit předsedovi písemně. Taková 
stanoviska se přednesou při jednání a berou se na vědomí, nemají však povahu platného 
hlasu při rozhodování. 


4. Pro sledování účasti se připravuje listina přítomných, ve které stvrzují účastníci svoji 
přítomnost. 


 
Čl. 11  


Řízení zasedání 
Zasedání orgánů Svazu řídí jejich předseda nebo jím pověřený místopředseda. 
Předsedající řídí jednání přísně demokraticky. Přitom zejména: 
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‐ dbá na dodržení stanoveného pořadu jednání a na jeho plynulý průběh, ‐ dbá, aby všichni zájemci se mohli vyslovit k projednávaným otázkám, ‐ neovlivňuje stanoviska ostatních, pokud vyjádří vlastní stanovisko, považuje je 
za rovnocenné stanovisku ostatních členů, ‐ dbá, aby členové obdrželi ke svým připomínkám a dotazům kvalifikované 
vyjádření pokud možno ihned, nebo na nejbližším zasedání, ‐ je oprávněn přerušit diskutující, pokud se jejich připomínky netýkají 
projednávané otázky, nebo jsou neúměrně dlouhé a narušují průběh jednání, ‐ usiluje o dosažení společného stanoviska orgánu, ‐ řídí hlasování k závažným nebo sporným otázkám, ‐ formuluje závěry z jednání pro zápis, ‐ dává hlasovat o předložených návrzích. 


 
Čl. 12  


Rozhodování a jeho závaznost 
1. Orgány Svazu rozhodují o projednávaných otázkách veřejným nebo tajným hlasováním. 


Rozhodnutí o způsobu hlasování přísluší danému orgánu. 
2. Rozhodnutí orgánu je platné, jestliže s jeho přijetím souhlasí nadpoloviční většina 


přítomných členů. Výjimku tvoří rozhodnutí o ukončení činnosti Svazu, pro které se 
vyžaduje 2/3 většina hlasů přítomných členů. 


3. Při rovnosti hlasů je přijato rozhodnutí, pro které hlasoval předsedající. 
4. Členové orgánu mají právo požadovat, aby jejich odlišné stanovisko přednesené  


na zasedání, bylo zaznamenáno v zápise o jednání. 
5. Rozhodnutí orgánů, pokud nepřekračují jejich kompetenci vymezenou stanovami, jsou 


závazná pro všechny členy svazu. 
 


Čl. 13  
Zápis/Záznam jednání 


1. O průběhu a výsledcích jednání a rozhodnutích jednotlivých orgánů pořizuje pověřený 
člen orgánu nejpozději do dvou týdnů zápis/záznam. 


2. Zápis/záznam obsahuje datum, místo a pořad jednání v souladu s pozvánkou, dohodnuté 
změny pořadu, údaje o počtu přítomných a nepřítomných členů a dalších účastníků 
jednání, stručný a výstižný záznam průběhu diskuze, rozhodnutí o způsobu hlasování a 
jeho výsledky a plné znění přijatých závěrů, usnesení a úkolů, včetně osob odpovědných 
za plnění stanovených termínů. Přílohou mohou být projednávané materiály. 


3. Zápis/záznam nabývá platnosti podpisem předsedy a ověřovatele. S jeho zněním je nutno 
seznámit členy orgánů nejpozději na jeho příštím zasedání. Členové volených orgánů se 
mohou dohodnout i na jiné formě a termínech distribuce zápisů ze svého jednání. 


4. Zápisy/záznamy ze zasedání orgánů Svazu musí být neprodleně po podpisu postoupeny 
předsedovi dozorčí rady. 


5. Zápisy/záznamy ze zasedání orgánů uchovává tajemník Svazu, u kterého jsou všem 
členům k dispozici k nahlédnutí. Kromě toho informují volené orgány Svazu valnou 
hromadu o své činnosti a rozhodnutích formou souhrnné roční zprávy. 
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Čl. 14  
Kontrola usnesení     


1. Dozorčí rada má právo kontroly plnění úkolů a rozhodnutí všech orgánů Svazu. 
2. Kontrola plnění úkolů je součástí každého zasedání příslušného orgánu, včetně opatření 


k nápravě. 
3. O výsledcích plnění jednotlivých bodů usnesení, rozhodnutí a jejich kontrole informují 


předsedové valnou hromadu a předsednictvo. 
 


Čl. 15  
Správní a odborná činnost 


1. Předsednictvo může zmocnit předsedu nebo místopředsedy k uzavření písemné dohody 
s jinými právnickými a fyzickými osobami o zajišťování některých odborných nebo 
správních činností pro Svaz. 
 


Čl. 16  
Závaznost a platnost 


1. Tento jednací řád je závazný pro všechny členy Svazu a jeho volené orgány. 
2. Změny a doplňky jednacího řádu lze provést jen po projednání v příslušných orgánech 


Svaz a po schválení valnou hromadou. 
3. Tento jednací řád byl schválen usnesením valné hromady dne xx.xx.2016 a tímto dnem 


vstupuje v platnost. 
 
 
 


Ing. František Winter 
     předseda Svazu  








································································································································
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21.1.2016 


  
  


Výroční zpráva 


2015 
Českomoravský svaz 
zemědělských podnikatelů 


ZPRACOVATEL 


Ing. Jan Novopacký, tajemník svazu 
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ÚVODNÍ SLOVA PŘEDSEDY SVAZU 


Vážené kolegyně, vážení kolegové,  


 


mám tu čest vás letos poprvé provést úvodními řádky Výroční 
zprávy Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů 
(ČMSZP). Jsem si vědom, že s postem nového předsedy 
Svazu jsou spojena určitá očekávání, a to jak ve smyslu 
pokračování v již nastaveném systému a zhodnocení 
dosavadní práce předsednictva, tak i očekávání spojená s 
novými výzvami. Mým hlavním úkolem a úkolem 
předsednictva Svazu bylo a vždy bude prosazovat naše společné zájmy na nejvyšších úrovních. 
Jsem proto velice rád, že mohu ve stručnosti shrnout klíčové aktivity a výstupy naší práce za 
uplynulý rok.  


Podařilo se nám dopracovat všechny základní dokumenty Svazu, tak aby byly v souladu s novou 
legislativou. To nám uložila Valná hromada 21. ledna 2015. Podařilo se nám obsadit všechny 
pracovní skupiny, které ustanovilo ministerstvo zemědělství a také máme své místo v 
Monitorovacím výboru PRV. Připomínkovali jsme (a stále hodláme připomínkovat) celou řadu 
materiálů PRV a SZP, a to jak v pracovních skupinách přes jednotlivé zástupci Svazu, tak 
prostřednictvím poradce ministra zemědělství.  


Daří se nám podávat návrhy a reagovat na výzvy ministerstva zemědělství k materiálům SZP, 
PRV. Jako příklad lze uvést dokument „Strategie MZe České republiky s výhledem do roku 2030“, 
kde si naše připomínky vyžádaly schůzku se zpracovateli této strategie na MZe.  


Aktualizovali jsme členskou základnu a dali o sobě vědět navenek a to nejen prostřednictvím 
Farmářských listů, ale i díky prezentaci na výstavách a akcích. V případech, kdy tomu bylo třeba, 
jsme se vždy úspěšně spojili s ostatními zemědělskými nevládními organizacemi a to 
především za účelem společného prosazování synergických zájmů. Realizovali jsme též projekt 
podpořený MZe „Farmáři farmářům“ a prostřednictvím nového webu (http://cmszp.cz/) a 
Farmářských listů lépe a aktivněji informujeme členskou základnu. Byli jsme též jedním z 
iniciátorů myšlenky vrátit „Kulaté stoly“ ministra zemědělství s NNO.  
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↓ 


Na závěr mi nezbývá nic jiného, než popřát nám všem úspěchy v oblasti naší podnikatelské 
činnosti, protože spokojený, rozvíjející se podnikatel-farmář je pro rozvoj regionů důležitým 
subjektem. Ale i hodně zdaru v našich svazových činnostech, abychom mohly nadále vytvářet, 
co nejvíce přátelské prostředí pro práci farmářů a zároveň vytvářeli pro naše členy pozitivní 
obraz v očích široké veřejnosti, který si bezesporu zaslouží. 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Ing. František Winter 


 předseda ČMSZP 
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PROFIL ORGANIZACE 


ZÁKLADNÍ INFORMACE 


ČESKOMORAVSKÝ SVAZ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ (dále jen Svaz) je založen podle 
ustanovení § 9a zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Svaz 
je samostatnou právnickou osobou, která je dobrovolnou, nezávislou, zájmovou a nepolitickou 
organizací, sdružující právnické a fyzické osoby, které realizují svoji podnikatelskou činnost v 
zemědělské výrobě, ve zpracování, obchodu a ve službách zemědělství. Svaz je dále organizací 
sdružující zejména fyzické a právnické osoby - podnikatele v zemědělství a z tohoto titulu 
vykonává všechny funkce s tím spojené, včetně kolektivního vyjednávání a uzavírání kolektivních 
smluv vyššího stupně.  


SVAZ PŘEDEVŠÍM VYKONÁVÁ TYTO ČINNOSTI: 


• Hájí a prosazuje hospodářské, sociální a jiné zájmy svých členů, obstarává a 
zabezpečuje pro ně informační a poradenský servis. 


• Zastupuje své členy při jednání s Parlamentem České republiky – Poslaneckou 
sněmovnou i Senátem, ministerstvy a Vládou České republiky, s krajskými a obecními 
úřady všech stupňů, s dalšími státními orgány a institucemi. 


• Je zástupcem svých členů v Agrární komoře České republiky, v mezinárodních a jiných 
institucích. 


• Prosazuje rovnoprávné podmínky podnikání v zemědělství vůči ostatním 
podnikatelským subjektům, podporuje vznik a činnost odbytových a zpracovatelských 
družstev a společností, a podílí se na všestranném rozvoji venkova. 


• V zájmu své činnosti a na podporu svého poslání může též podnikat nebo vykonávat 
jinou vedlejší hospodářskou výdělečnou činnost, zejména zprostředkování obchodu a 
služeb pro své členy, nebo poskytování služeb ekonomického, organizačního a 
technického poradenství. 


• Pořádá nebo se podílí na pořádání výstav, vědeckých a osvětových akcí, provozuje 
propagaci a publikační činnost s cílem oslovení a seznamování veřejnosti s 
problematikou českého zemědělství. 


• Zaměřuje se také na mladé zemědělce s cílem posílení Svazu. 
• Předmět činnosti Svazu je průběžně dále konkretizován a specifikován usneseními 


orgánů Svazu, a to zejména Valné hromady a Předsednictva Svazu.  
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KONTAKTÍ INFORMACE 


Název organizace:  Českomoravský svaz zemědělských  


  podnikatelů 


Sídlo: Jankovcova 938/18a, 170 00 Praha 7 


Kancelář svazu: Slezská 7, 120 00 Praha 2 


IČ: 14888220 


Datová schránka: k5o5xa 


Kontaktní osoba: Ing. Jan Novopacký, tajemník svazu 


Email:  info@cmszp.cz  


Telefon:  +420 227 010 354 


Mobil: +420 731 527 923 


Webové stránky:  http://www.cmszp.cz 


Spisová značka:  L 1074 vedená u Městského soudu v Praze 


Datum vzniku: 14. září 1990 


Právní forma:  Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů  


ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 


Nejvyšším orgánem Svazu je VALNÁ HROMADA. Každý člen Svazu v ní může být zastoupen 
svým statutárním nebo zmocněným zástupcem. Valnou hromadu svolává na základě 
rozhodnutí předsednictva předseda Svazu, který řídí její jednání. V jeho nepřítomnosti tak činí 
jeden z místopředsedů nebo jiný pověřený člen předsednictva. Výkonným orgánem Svazu je 
PŘEDSEDNICTVO. To řídí jeho činnost mezi zasedáními valné hromady ve všech věcech, které 
nejsou stanovami svěřeny do výlučné pravomoci valné hromady, nebo jiným orgánům Svazu. 
Předsednictvo ze svého středu volí předsedu Svazu, prvního místopředsedu s dva až čtyři 
místopředsedy. PŘEDSEDA je statutárním orgánem Svazu, je současně předsedou valné 
hromady a předsednictva, řídí jejich jednání a zajišťuje běžnou činnost Svazu. ÚZKÉ VEDENÍ 
Svazu je poradním orgánem Předsedy Svazu a dle stanov je složeno z předsedy Svazu, prvního 
místopředsedy, místopředsedů, předsedy dozorčí rady a tajemníka Svazu. DOZORČÍ RADA je 
nejvyšším kontrolním orgánem Svazu, který provádí průběžný a periodický dozor nad jeho 
činností. Při své činnosti je nezávislá a odpovídá za svoji činnost pouze valné hromadě. 


ORGÁNY SVAZU: 


• Valná hromada 
• Předsednictvo 
• Předseda 
• Úzké vedení 
• Dozorčí rada 
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Tabulka 1 Představenstvo ČMSZP 


JMÉNO ČLENA FUNKCE KRAJ 


ING. WINTER FRANTIŠEK předseda Olomoucký 


ING. BUCHTA MIROSLAV 1. místopředseda Olomoucký 


KRESL DUŠAN místopředseda Královéhradecký 


ING. ŠUHÁJEK OLDŘICH místopředseda Jihočeský 


ING. VINOHRADNÍK PAVEL místopředseda Moravskoslezský 


ING. VRÁBLÍK MIROSLAV místopředseda Praha 


ING. BROM JAROSLAV, CSC. čestný předseda Karlovarský 


ING. BÍLEK VÁCLAV, CSC. člen Plzeňský 


FILIPI PAVEL člen Pardubický 


GOTTVALD JAN člen Olomoucký 


KAŇA FRANTIŠEK člen Jihomoravský 


ING. KOUBEK ZDENĚK člen Jihomoravský 


ING. KRATOCHVÍL JAROSLAV člen Plzeňský 


ING. KRÁLÍK JAROSLAV, PH.D. člen Zlínský 


KROČIL PAVEL člen Moravskoslezský 


KUDLA LUBOŠ člen Ústecký 


LUXOVÁ MARIE člen Pardubický 


RYŠAVÝ JOSEF člen Ústecký 


ING. TŮMA VLADIMÍR člen Karlovarský 


 


Tabulka 2 Dozorčí rada 


JMÉNO ČLENA FUNKCE KRAJ 


BURKOŇ LUBOMÍR předseda Královéhradecký 


KUBAL PETR místopředseda Plzeňský 


ING. OPAT JIŘÍ člen Ústecký 


ING. SUROVÍK KAMIL člen Olomoucký 


ING. VALTR VÁCLAV člen Karlovarský 
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA 


Svaz má k 31. 12. 2015 celkem 103 členů (viz Tabulka 3). Jedním ze členů je i Český svaz 
chovatelů masného skotu (http://www.cschms.cz). Ten má k 31. 12. 2015 celkem 850 členů. 


 


Tabulka 3 Počet členů ČMSZP  a ČSCHMS k 31. 12. 2015 


KRAJ 
POČET 
ČLENŮ 
ČMSZP 


POČET 
ČLENŮ 


ČSCHMS 
KRAJ 


POČET 
ČLENŮ 
ČMSZP 


POČET 
ČLENŮ 


ČSCHMS 


JIHOČESKÝ 10 164 PARDUBICKÝ 4 47 


JIHOMORAVSKÝ 11 24 PLZEŇSKÝ 15 86 


KARLOVARSKÝ 4 34 PRAHA 2 37 


KRÁLOVEHRADECKÝ 2 59 STŘEDOČESKÝ 5 88 


LIBERECKÝ 4 21 ÚSTECKÝ 15 57 


MORAVSKOSLEZSKÝ 9 58 VYSOČINA 5 62 


OLOMOUCKÝ 14 51 ZLÍNSKÝ 3 62 


 


Rozdělení počtu členů je také patrné na mapách na str. 5.  


 
Mapa 1 Počet členů podle krajů k 31. 12. 2015 
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Bližší informace na interaktivní mapě:  
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zQP6vK64H5F4.k82mZpBKrcSw&usp=sharing 


 


 


 
Mapa 2 Počet ha členů Svazu podle krajů k 31. 12. 2015 
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ČINNOSTI ORGÁNŮ 


VALNÁ HROMADA 


Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou za 
kalendářní rok. Mezi hlavní úkoly Valné hromady patří: 


• Schvalovat programové zaměření činnosti Svazu. 
• Volit a odvolávat členy předsednictva a dozorčí rady. 
• Schvalovat stanovy a jejich změny. 
• Stanovit výši členských příspěvků a jejich změnu. 
• Schvalovat rozpočet a výsledek hospodaření Svazu. 
• Schvalovat výroční zprávu předsednictva o činnosti předsednictva a zprávu dozorčí 


rady o hospodaření a činnosti Svazu. 
• Rozhodovat o hospodářské činnosti Svazu. 
• Rozhodovat o podstatných stížnostech členů. 
• Rozhodovat o ukončení činnosti Svazu. 


 


V roce 2015 se Valná hromada sešla jednou a to 22. LEDNA. 2015 ve Vestci. Hosty byli Ing. 
Martin Šebestyán (ředitel SZIF) a Ing. Pavel Sekáč (v té době vrchního ředitele MZe a nyní 
náměstek Sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU). Na Valné hromadě 
odstoupil Ing. Pavel Vinohradník z funkce 1. místopředsedy Svazu. Z předsednictva Svazu 
odstoupil Lubomír Burkoň a Ing. Kamil Surovík, kteří byli následně zvoleni do dozorčí rady Svazu. 
Předsedou dozorčí rady se stal Lubomír Burkoň.  


Předsedou Svazu se stal Ing. František Winter, 1. místopředsedou byl zvolen Ing. Miroslav 
Buchta a místopředsedou byl zvolen Ing. Miroslav Vráblík. 


ÚZKÉ VEDENÍ 


Úzké vedení Svazu je poradním orgánem Předsedy Svazu. Mezi jeho hlavní úkoly patří 
zpracovávat plán práce Svazu, navrhovat zastoupení jednotlivých členů Svazu v komisích, 
radách a dalších orgánech, kde má Svaz zastoupení, ať už v MZe, AK ČR nebo i jiných 
organizacích a připravuje program a konání předsednictva. V roce 2015 se úzké vedení sešlo 
celkem jedenáctkrát. 
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Tabulka 4 Jednání Úzkého vedení Svazu 


TERMÍN MÍSTO JEDNÁNÍ 


22. 01. 2015 Vestec 


16. 02. 2015 Jindřichův Hradec 


23. 03. 2015 Praha 


22. 04. 2015 Praha 


21. 05. 2015 Trutnov 


26. 06. 2015 Brno 


23. 07. 2015 Praha 


17. 09. 2015 Praha 


14. 10. 2015 Malá Morava 


01. 11. 2015 Skalský Dvůr 


02. 12. 2015 Praha 


 


PŘEDSEDNICTVO 


Předsednictvo je výkonným orgánem Svazu a řídí jeho činnost mezi zasedáními valné hromady 
ve všech věcech, které nejsou stanovami svěřeny do výlučné pravomoci valné hromady, nebo 
jiným orgánům Svazu. K realizaci jeho poslání a úkolů zřizuje sekretariát, který řídí 
předsednictvem jmenovaný tajemník. Do pravomoci předsednictva zejména náleží: 


• Připravovat a zajišťovat zasedání Valné hromady. 
• Volit a odvolávat ze svého středu předsedu a místopředsedy Svazu. 
• Vytvářet pomocné orgány Svazu, nezbytné k zajištění činnosti předsednictva a Svazu. 
• Schvalovat funkce v aparátu včetně tajemníka Svazu a rozhodovat o zaměstnaneckých 


vztazích. 
• Stanovit návrh odměn členům orgánů Svazu. 
• Rozhodovat o všech věcech Svazu, které nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady. 
• Organizovat a řídit provozování vlastní podnikatelské činnosti Svazu. 
• Zřídit pro zajištění své činnosti Svazovou kancelář. 


Předsednictvo se v roce 2015 sešlo celkem třikrát (viz. Tabulka 5). 


Tabulka 5 Jednání Předsednictva Svazu 


TERMÍN MÍSTO JEDNÁNÍ 


22. 01. 2015 Vestec 


21. 05. 2015 Trutnov 


15. 10. 2015 Malá Morava 
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DOZORČÍ RADA 


Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem Svazu, který provádí průběžný a periodický dozor 
nad jeho činností. Při své činnosti je nezávislá a odpovídá za svoji činnost pouze valné hromadě. 
Dozorčí rada se vyjadřuje k plnění rozpočtu a k účetní závěrce, k návrhům na rozdělení zisku 
nebo na úhradu ztráty Svazu. Předsedou dozorčí rady je LUBOMÍR BURKOŇ. 


Tabulka 6 Jednání Dozorčí rady Svazu 


TERMÍN MÍSTO JEDNÁNÍ 


22. 01. 2015 Vestec 


21. 05. 2015 Trutnov 


14. 10. 2015 Malá Morava 


 


PŘEDSEDA SVAZU 


Předseda Ing. František Winter je statutárním orgánem Svazu, je současně předsedou Valné 
hromady a předsednictva, řídí jejich jednání a zajišťuje běžnou činnost Svazu.  Vystupuje, jedná 
a činí závazné právní úkony jménem Svazu. Řídí a organizuje práci sekretariátu Svazu. Dle 
stanov je zástupcem Svazu v představenstvu Agrární komory České republiky. 







································································································································
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ZASTOUPENÍ SVAZU 


NÁRODNÍ ZASTOUPENÍ 


Svaz měl svého zástupce v poradním sboru ministra zemědělství. Zástupcem byl Ing. Jaroslav 
Kratochvíl. Za Svaz je v ABK Lubomír Burkoň, který je dále společně s předsedou Svazu Ing. 
Františkem Winterem i členem Monitorovacího výboru PRV. Zápisy z ABK jsou na stránkách 
Svazu (http://cmszp.cz/antibyrokraticka-komise-ministerstva-zemedelstvi-abk/) 


V Koordinačním výboru Celostátní sítě pro venkov byl pak Ing. Pavel Vinohradník, Ing. František 
Winter a Ing. Jan Novopacký. V Agrární komoře ČR byli v tomto roce zástupci Svazu v 
Představenstvu AK ČR (Bohumil Kudla) a Ekonomické komisi AK ČR (Ing. Miroslav Buchta).  


MEZINÁRODNÍ ZASTOUPENÍ 


Na mezinárodní úrovni je Svaz zastoupen v COPA-COGECA-GEOPA. GEOPA-
COPA je skupina, sdružující zaměstnavatele z profesních zemědělských 
organizací v Evropské unii. V roce 2015 byli zástupci v této skupině Ing. Zdeněk 


Koubek a Ing. Pavel Vinohradník. Pro rok 2016 by novými zástupci měli být Ing. Jan Novopacký 
a Ing. František Winter. 







································································································································
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PROJEKTY SVAZU 


FARMÁŘI FARMÁŘŮM 


Cílem projektu bylo, na základě příkladů z praxe, přijatelnou formou 
informovat o činnosti farmářů s důrazem na horské a podhorské 
oblasti. Projekt byl zaměřen na sesbírání příkladů dobré praxe 
hospodaření farmářů v horských a podhorských oblastech se 
zaměřením na udržitelné hospodaření – modernizaci, finalizaci, 
diverzifikaci. Témata k předávání zkušeností byly regionální 
produkce a výroba, zvýšení zaměstnanosti a motivace 
zaměstnanců popřípadě sociální podnikání v zemědělství, 
finalizace produktů, minimalizace prodejního řetězce, regionální 
značky a značení produktů, využití starých zemědělských objektů 
v rámci diverzifikace nezemědělské činnosti a spolupráce se 
subjekty na venkově jako jsou místní akční skupiny (MAS). 


Výsledkem projektu byly mimo jiné Farmářské listy. Bylo vydáno celkem sedm čísel z toho jeden 
v tištěné podobě. 


E-vydání je k dispozici na stránkách ČMSZP (http://cmszp.cz/farmarske-listy/). 


Speciální číslo v tištěné podobě bylo zasláno na všechny členy ČMSZP na konci roku 2015. 


NÁRODNÍ DOTACE D10 


Národní dotace D10 má za účel zlepšení efektivnosti a odborné úrovně činnosti nevládních 
organizací formou podpory integrace v rámci EU. Pro Svaz toto znamená refundaci nákladů na 
členství a činnost v COPA-GEOPA. Dotace byla vyčerpána ve výši 131 TIS. KČ na členské 
příspěvky. 







································································································································
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AKCE SVAZU 


VÝSTAVNÍ DNY SOME 2015 


Počátkem února 2015 se v Jindřichově Hradci konaly již tradiční Výstavní 
dny SOME. Jednalo se o 17. ročník této výstavy, jejímž pořadatelem je 
člen Svazu a to SOME CZ, s.r.o. zastoupený Ing. Oldřichem Šuhájkem. 
Jako prvním prezentujícím byl 1. místopředseda Svazu ING. MIROSLAV 
BUCHTA s tématem „Současné postavení a budoucnost Svazu pro 


zemědělskou veřejnost“. 17. ročník se však od těch předešlých výrazně 
lišil. S ohledem na dvacáté výročí, které si jindřichohradecká společnost 
připomíná, doplnil hojně navštěvovanou výstavu moderní zemědělské 
techniky široký odborný program. Během čtyř dnů si návštěvníci jarních 
dnů mohli vyslechnout řadu zajímavých přednášek a nutno dodat, že se pořadatelé do 
odborných témat trefili – přednáškový sál byl stále plný. 


Největší zájem byl o přednášky týkající se společné zemědělské politiky EU, nastavení SZIF v 
novém plánovacím období 2015, aktuálních problémů ovocnářů a dotací pro rok 2015, nové 
legislativní povinnosti třídit odpad i zpracování směsného komunálního odpadu. Z oblasti 
zemědělské praxe patřily k vyhledávaným tématům zpracování půdy, novinky při zakládání 
porostů a sklizně pícnin či navigace pro přesné zemědělství. 


V současnosti má společnost SOME v nabídce zemědělské stroje a lesní či 
komunální techniku mnoha značek, které v České republice a na Slovensku nabízí 
prostřednictvím vlastních regionálních středisek a obchodních partnerů. Velký 
důraz klade na profesionalitu zaměstnanců, rychlé dodávky náhradních dílů, 


kvalitní servis a také financování. A tak není divu, že technicky vyspělé stroje oslovují čím dál 
více spokojených uživatelů. Nejen ti si mohli v Jindřichově Hradci prohlédnout především 
traktory Same a Lamborghini, kde dominovaly stříbrné modely Lamborghini Mach a 
Lamborghini Nitro, ale také techniku na zpracování půdy, setí a sklizeň pícnin Pöttinger. Pozorný 
návštěvník objevil mezi žluto-červenými stroji dvě novinky, a to dvourotorový shrnovač TOP 662 
a sběrací vůz Faro 5010. Široké zastoupení měla mezi exponáty i dopravní technika Oehler a 
Kirchner, mulčovače Agrimaster a Bomford, nebo rosiče a postřikovače Caffini. 


Po celé čtyři dny bylo pro návštěvníky přichystáno bohaté občerstvení a tombola. (zdroj: 
http://mechanizaceweb.cz/) 


  







································································································································


 


 


13 


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


ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 


Na základě Smlouvy o propagaci mezi KEZ o.p.s. a 
Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ze 
dne 15. 8. 2015 se na mezinárodní výstavě Země živitelka 
2015 v Českých Budějovicích ve dnech 27. 8. – 1. 9. 
2015 uskutečnila propagační akce na podporu produktů 
z ekologického zemědělství. 


Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů se ve 
spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Celostátní 
sítí pro venkov a místními akčními skupinami prezentoval 
na mezinárodní výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích v pavilonu Z. 


Společná expozice podpořila zvýšení informovanosti o rozvoji venkova, 
zemědělství, ekologickém zemědělství a udržitelnosti hospodaření. 
ČMSZP, ve spolupráci se zemědělskou společností M A R W I N, v.o.s., 
Svazem PRO-BIO a KEZ o.p.s., představil na veletrhu širokou škálu 
biopotravin, kuchařku z bioproduktů nebo podmínky zemědělského 
hospodaření. 


Produkty ekologického hospodaření byly prezentovány na sedmém ročníku Večera venkova, 
který zahájil ministr zemědělství pan Marian Jurečka. Podávány byly steaky a párky z hovězího 
masa v BIO kvalitě. Prezentace ČMSZP zajištěním odborníků z praxe a zejména ochutnávka 
bioproduktů byla spolufinancovaná kontrolní organizací ekologického zemědělství KEZ o.p.s. 
Chrudim.  


BIO produkty byly k ochutnání nejen na společné expozici, ale i v zázemí celého 
pavilonu Z, které bylo společné pro partnery Celostátní sítě pro venkov při MZe 
ČR, SPOV ČR, Agrární komoře ČR, Národní síť Místních akčních skupin ČR, 
Národná sieť rozvoja vidieka SR, Svazu měst a obcí České republiky a dalších. 


Zde se také přijímaly návštěvy, mezi které v roce 2015 patřil ministr 
zemědělství Marian Jurečka se svým doprovodem, předseda senátu Milan 
Štěch, ministrině pro místní rozvoj Karla Šlechtová, ředitel SZIF Martin 
Šebestyán, předseda NS MAS Václav Pošmurný nebo předseda Svazu měst a obcí František 
Lukl. Celá akce se setkala s velkým ohlasem jak politiků tak zejména u spotřebitelů (návštěvníků 
výstavy) a naplnila představy organizátorů. Prezentace ČMSZP ve spolupráci s KEZ a Svazem 
PRO-BIO přispěla k prezentaci zdravého životního stylu, neměla nouzi o návštěvníky a naplnila 
očekávání. 
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NÁVŠTĚVA MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ 


V odpoledních hodinách 1. dubna se předseda Svazu František Winter se 
svými kolegy Lubomírem Burkoňem a Jaroslav Kratochvílem setkali s 
ministrem zemědělství ING. MARIANEM JUREČKOU v Poslanecké 
sněmovně. Na jednání byla pouze dvě hlavní témata, a to Novela zákona o 
prodeji státní půdy a degresivita plateb v LFA oblastech. 


Nejdříve se Svaz dotazoval na vysvětlení či potvrzení zveřejňované 
informace, že Státní pozemkový úřad (SPÚ) má zakázáno prodávat státní 
půdu. Ministr vysvětlit, že není zastaven prodej státní půdy, jen je určena 
minimální státní rezerva a zákaz prodeje půdy v katastrech s probíhajícími 
pozemkovými úpravami nebo plánovanou liniovou stavbou. Zemědělec, který má zájem koupit 
pozemky včleněné do jeho obhospodařovaných parcel, může za účelem scelení svého 
hospodářství, podat žádost o odprodej na SPÚ. 


K druhému tématu se vázala delší diskuze. Na 
základě dřívějších jednání s ministrem zemědělství 
se předseda Svazu dotazoval, zda stále platí 
informace, že finance z degresivity plateb z LFA 
oblastí typu H se v budoucích letech navrátí do 
těchto oblastí. Ministr upozornil na více možných 
cest k využití financí z degresivity plateb z LFA 
oblastí. Jednou z nich je počkat na nutnou redefinici 
LFA, kde nakonec budou jen dva typy oblastí a do 
těch poté tyto finance směřovat. Druhou variantou 


je hned v roce 2016 navrátit finance zpět do LFA jako povýšenou sazbu. Model pouze do oblastí 
typu H, který podporuje Svaz, je však nutné propočítat a následně vést diskuzi. 


Ministr zástupce Svazu ještě informoval, že vyjednává podporu činnosti zemědělců zvýšením 
národního kofinancování PRV z 25% na 35 %. 


V závěru jednání zástupci Svazu poděkovali za setkání a pozvali ministra na jedno z budoucích 
jednání předsednictva Svazu. 


Bližší informace jsou v červencovém vydání Farmářských listů. 


(http://cmszp.cz/content/uploads/2015/07/Farmarske-listy-1_2015.pdf) 
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SKALSKÝ DVŮR 2015 


Na začátku prvního listopadového týdne se uskutečnilo každoroční setkání zemědělských 
podnikatelů pořádané Českomoravským Svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s 
Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU v rámci 
aktivit Celostátní sítě pro venkov. Konference se těšila značnému zájmu odborné veřejnosti, o 
čemž také svědčí nebývale vysoký počet účastníků. Ti měli možnost zapojit se do diskuze, 
popřípadě získat odpovědi na otázky od erudovaných přednášejících v čele s ministrem 
zemědělství panem Marianem Jurečkou. 


   


Pan ministr ve svém úvodním slově zmínil důvody nastavení současného Programu rozvoje 
venkova a navýšení příspěvku ze státního rozpočtu o 13 miliard. Tyto prostředky by dle jeho slov 
měly být získány mimo jiné zavedením tzv. degresivity v přímých platbách. Dále odůvodnil 
navýšení finančních prostředků na 1. kolo PRV 2014-2020 potřebou podpořit živočišnou výrobu. 
Informoval též o zákoně k zelené naftě, který má být v průběhu ledna schválen sněmovnou a 
měl by přinést zemědělcům dalších 380 – 400 miliónů korun. Svou úvodní řeč zakončil tématem 
sucho a jeho snahou pomoci najít kompenzační řešení zemědělcům. 







································································································································
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FINANČNÍ ZPRÁVA 


ZPRÁVA O ČERPÁNÍ ROZPOČTU 


ZPRÁVA O ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ OD 1. 1.2015 DO 31. 12. 2015. 


Stav na bankovním účtu (GE Money Bank - 12201504/0600) 706 484, 47 Kč 


Stav pokladny - hlavní 122, 00 Kč 


Stav pokladny – Slezská 5 715, 00 Kč 


 


Výnosy 1 210 593, 33 Kč 


 Členské příspěvky 2015 - PO  307 249, 00 Kč 


 Členské příspěvky 2015 – FO 106 095, 00 Kč 


 Členské příspěvky za rok 2014 15 600, 00 Kč 


 Branding ČSOB na www stránkách 5 000, 00 Kč 


 Propagační služby KEZ o.p.s. 20 000, 00 Kč 


 Seminář Skalský dvůr 2015 147 950, 00 Kč 


 Prezentace ČSOB Skalský dvůr 10 000, 00 Kč 


 Prezentace RENOMIA Skalský dvůr 5 000, 00 Kč 


 Úroky z BÚ měsíční /2015 89, 19 Kč 


 


Realizace projektů 731 546, 00Kč 


z toho: 


 Dotace MZe - Farmáři farmářům  462 064, 14 Kč 


 Dotace MZe - COPA-COGECA 2015  131 546, 00 Kč 
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Náklady 1 126 786, 90 Kč 


 Spotřeba kancelářského materiálu 4 834, 00 Kč 


 Pořízení drobného dlouhodobého HM (do 40.000,00) 45 162, 00 Kč 


 Cestovné 28 921, 00 Kč 


 Občerstvení na akcích ČMSZP 23 296, 00 Kč 


 Náklady na reprezentaci 20 724, 00 Kč 


 Nájem nebytových prostor 58 260, 00 Kč 


 Služby spojené s nájmem n. p. 28 229, 20 Kč 


 Telekomunikační služby 14 630, 03 Kč 


 Webové a webhostingové služby 31 955, 90 Kč 


 Grafické a tiskařské služby 135 084, 80 Kč 


 Účetní služby, daňové poraden. 19 234, 00 Kč 


 Poštovné, poštovní služby 4 690, 00 Kč 


 Propagační předměty  21 463, 00 Kč 


 Předplatné novin a časopisů 816, 00 Kč 


 Ostatní služby J.N. 8 700, 00 Kč 


 Skalský dvůr-poskytnuté služby  98 708, 00 Kč 


 Mzdové náklady  267 508, 00 Kč 


 Dohody o provedení práce  25 000, 00 Kč 


 Zákonné sociální náklady OSSZ 66 878, 00 Kč 


 Zdravotní pojištění VZP  24 075, 00 Kč 


 Pojištění zaměst. KOOPERATIVA 1 224, 00 Kč 


 Silniční daň roku 2015 225, 00 Kč 


 Daň z kapitál. příjmů srážková 16, 93 Kč 


 Náklady peněžního styku 5 114, 87 Kč 


 Příspěvky COPA-COGECA 2015 131 546, 95 Kč 


 Příspěvky Agrární komora 2015 60 400, 00 Kč 


 


Hospodářský výsledek 83 806, 43 K č 
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SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 


SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
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S T A N O V Y 
Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů 


 


Úvodní ustanovení 
 


1) Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (dále jen „Svaz“) je svojí právní formou korporací - spolkem ve smyslu ustanovení § 214 až 302 a § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 2) Svaz je samostatným právním subjektem. Je právnickou osobou, která je dobrovolnou, nezávislou, zájmovou a nepolitickou organizací, sdružující právnické a fyzické osoby, které realizují svoji podnikatelskou činnost v zemědělské výrobě, ve zpracování, obchodu a v zemědělských službách. 3) Svaz je organizací sdružující zejména fyzické a právnické osoby - podnikatele v zemědělství a z tohoto titulu vykonává všechny funkce s tím spojené, včetně kolektivního vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně.  
Článek 1 


Název a sídlo Svazu 
 


1)  Název Svazu zní:          Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů  2)  Zkrácený název Svazu zní:    ČMSZP  3)  Název v anglickém jazyce zní:   Czech Moravian Union of Agricultural Entrepreneurs                            4)      Identifikační číslo:                           148 88 220 
5)      Sídlo Svazu:     Slezská 7, 120 00 Praha 
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Článek 2 
Předmět činnosti Svazu 


1) Předmětem činnosti Svazu je obhajovat a prosazovat hospodářské, sociální a jiné zájmy svých členů, obstarává a zabezpečuje pro ně vzdělávání, informační a poradenský servis. 2) Zastupuje své členy při jednání s Parlamentem České republiky - Poslaneckou sněmovnou  i Senátem, ministerstvy a Vládou České republiky, s krajskými a obecními úřady všech stupňů, s dalšími státními orgány a institucemi. 3) Je zástupcem svých členů v národních, v mezinárodních a jiných institucích. 4) Prosazuje rovnoprávné podmínky podnikání v zemědělství vůči ostatním podnikatelským subjektům, podporuje vznik a činnost odbytových a zpracovatelských družstev a společností, a podílí se na všestranném a udržitelném rozvoji zemědělství a venkova. 5) V zájmu své činnosti a na podporu svého poslání může též podnikat nebo vykonávat jinou vedlejší hospodářskou výdělečnou činnost, zejména zprostředkování obchodu a služeb pro své členy, nebo poskytování služeb ekonomického, organizačního a technického poradenství. 6) Pořádá nebo se podílí na pořádání výstav, vědeckých a osvětových akcí, provozuje propagaci a publikační činnost s cílem oslovení a seznamování veřejnosti s problematikou českého zemědělství. 7) Zaměřuje se také na mladé zemědělce s cílem posílení Svazu. 8) Předmět činnosti Svazu je průběžně dále konkretizován a specifikován usneseními orgánů Svazu, a to zejména valné hromady a předsednictva Svazu.    Článek 3 Členství ve Svazu  1) Členem Svazu se mohou stát české fyzické nebo právnické osoby, podnikající v zemědělství, ve zpracovatelském průmyslu, obchodu a službách pro zemědělství. Členství ve Svazu je dobrovolné. 2) O členství ve Svazu požádají fyzické nebo právnické osoby podpisem členské přihlášky, v níž se zaváží přijmout stanovy Svazu a do jednoho měsíce od přijetí do Svazu uhradit poměrnou část stanoveného členského příspěvku na příslušný kalendářní rok. 3) Členství ve Svazu vzniká dnem podání přihlášky a zaplacením členských příspěvků. 4) Práva člena Svazu - právnické osoby - vykonává fyzická osoba, která je statutárním orgánem členské právnické osoby, nebo jiná fyzická osoba, která je k tomuto účelu vybavena písemným zmocněním statutárního orgánu člena Svazu. 5) Členství ve Svazu zaniká:  
 ukončením členství,  
 vyloučením člena, 
 úmrtím člena (fyzické osoby), 
 zánikem členské organizace, 
 ukončením činnosti Svazu. 


6) O uzavření dohody o ukončení členství, nebo o vyloučení člena rozhoduje předsednictvo Svazu. 7) Zánik členství, s výjimkou ukončení činnosti Svazu, se realizuje bez náhrady vložených členských příspěvků nebo jiných finančních prostředků, složených na společnou činnost.  
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Článek 4 Rejstřík členů 
1) Svaz vede průběžně rejstřík svých členů, který uchovává tajemník Svazu. 2) Rejstřík obsahuje název (jméno) a adresu členské organizace, resp. člena, jméno pověřeného zástupce organizace, datum vzniku členství, datum a důvod zrušení členství a záznam druhu a data změn. 3) Rejstřík členů je přístupný k nahlédnutím stávajícím a bývalým členům Svazu v sekretariátu Svazu. Ostatním osobám je seznam členů přístupný k nahlédnutí po předchozím souhlasu úzkého vedení Svazu. Výše uvedené nebrání Svazu, aby seznam svých současných i bývalých členů zpřístupnil na svých internetových stránkách, jsou-li zřízeny a udělí-li k tomu člen Svazu svůj souhlas.   Článek 5 Práva a povinnosti členů  Všichni členové Svazu mají rovná práva a povinnosti. Mezi základní práva člena patří zejména: 


a) podílet se na činnosti Svazu, b) navrhovat, volit a být volen do orgánů Svazu, c) podávat návrhy a připomínky k činnosti Svazu a jeho orgánů, d) být informován o činnosti a hospodaření Svazu, e) právo na obhajobu a ochranu svých oprávněných zájmů, f) požadovat od Svazu pomoc a služby, patřící do jeho působnosti, g) mít účast na hospodářské činnosti Svazu a na podílu z této činnosti plynoucí. 
Mezi základní povinnosti člena náleží zejména: 


a) aktivně přispívat k plnění programových cílů Svazu, prosazovat koncepce a programy schválené Svazem, b) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů Svazu (valné hromady a předsednictva), c) ve stanoveném termínu platit členský příspěvek, d) šířit dobré jméno Svazu v rámci občanské společnosti, médií i orgánů státní správy a samosprávy, e) plnit dobrovolně přijaté závazky vůči Svazu, f) poskytovat služby, informace a součinnost směřující k zajištění činnosti Svazu a společných zájmů jeho členů.   Článek 6 Vyloučení člena 
Důvodem k vyloučení je zejména: 
 závažné porušení stanov Svazu, které je nepřijatelné pro další setrvání člena ve Svazu, 
 opakovaná a neomluvená neúčast na jednání orgánů Svazu, 
 závažné porušení povinnosti při výkonu funkce ve Svazu nebo v jeho orgánech, 
 ohrožení nebo poškození dobré pověsti Svazu, 
 neuhrazení členského příspěvku do třiceti dnů od prokazatelné upomínky. 
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O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo Svazu a to na návrh předsedy, některého z členů předsednictva nebo člena dozorčí rady.  
Návrh na vyloučení člena Svazu může být podán písemně i ústně a musí obsahovat důvody  pro vyloučení.  
Rozhodnutí o vyloučení člena Svazu musí být členovi předáno osobně nebo mu musí být prokazatelně doručeno na adresu, kterou uvede jako adresu pro doručování. 
Proti rozhodnutí předsednictva Svazu o vyloučení se člen může odvolat k nejbližší valné hromadě Svazu. 
 


Článek 7 Orgány Svazu  1)       Orgány Svazu jsou: 
o valná hromada 
o předsednictvo 
o předseda 
o úzké vedení 
o dozorčí rada 
V případě právnických osob může být členem orgánu Svazu zvolen nebo kooptován statutární orgán nebo jím zmocněný zástupce člena Svazu. 
Členství v orgánech Svazu v průběhu volebního období zaniká:  
 dnem vzdání se funkce,  
 úmrtím,  
 odebráním zmocnění,  
 v případě právnických osob odchodem (odvoláním) fyzické osoby ze statutárních orgánů člena, 
 ukončením členství ve Svazu.  2)  Valná hromada 
Nejvyšším orgánem Svazu je celostátní valná hromada. Každý člen Svazu v ní může být zastoupen v případě fyzických osob pouze svou osobou, v případě právnických osob svým statutárním nebo zmocněným zástupcem. 
Valná hromada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok nejpozději do konce šestého měsíce kalendářního roku. Valná hromada musí být svolaná do 30 dnů, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů nebo dozorčí rada. 
Valnou hromadu svolává na základě rozhodnutí předsednictva předseda Svazu, který řídí její jednání. V jeho nepřítomnosti tak činí jeden z místopředsedů nebo jiný pověřený člen předsednictva. 
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Valná hromada může jednat a rozhodovat ve všech věcech Svazu. Mezi její výlučné pravomoci patří zejména: 
a) schvalovat programové zaměření činnosti Svazu, b) volit a odvolávat členy předsednictva a dozorčí rady Svazu, c) schvalovat stanovy Svazu a jejich změny, d) stanovit výši členských příspěvků a jejich změnu, e) schvalovat rozpočet a výsledek hospodaření Svazu, f) schvalovat výroční zprávu o činnosti a zprávu dozorčí rady o hospodaření a kontrolní činnosti Svazu, schvalovat roční účetní závěrku a rozdělení hospodářského výsledku, g) rozhodovat o hospodářské činnosti Svazu, h) rozhodovat o podstatných stížnostech členů Svazu, i) rozhodovat o ukončení činnosti Svazu.    3)         Předsednictvo  


 Předsednictvo je výkonným orgánem Svazu a řídí jeho činnost mezi zasedáními valné hromady ve všech věcech, které nejsou stanovami svěřeny do výlučné pravomoci valné hromady, nebo jiným orgánům Svazu.  
K realizaci jeho poslání a úkolů zřizuje sekretariát, který řídí předsednictvem jmenovaný tajemník. 
Do pravomoci předsednictva zejména náleží: 
a) připravovat a zajišťovat zasedání valné hromady Svazu, b) volit a odvolávat ze svého středu předsedu a místopředsedy Svazu, c) vytvářet pomocné orgány Svazu, nezbytné k zajištění činnosti předsednictva a Svazu, d) schvalovat funkce v aparátu včetně tajemníka Svazu a rozhodovat o zaměstnaneckých vztazích, e) stanovit návrh odměn členům orgánů Svazu, f) rozhodovat o všech věcech Svazu, které nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, g) organizovat a řídit provozování vlastní podnikatelské činnosti Svazu, h) zřídit pro zajištění své činnosti svazovou kancelář. 
Předsednictvo Svazu má nejméně 15 členů, v jeho čele stojí předseda.  
Předsednictvo se schází dle potřeby, nejméně však čtyřikrát za kalendářní rok. 
Předsednictvo ze svého středu volí: 


 předsedu Svazu, 
 prvního místopředsedu, 
 dva až čtyři místopředsedy. 


           Předsedu Svazu v jeho nepřítomnosti zastupuje první místopředseda Svazu, nebo některý z místopředsedů v souladu s jeho pověřením. 
Předsednictvo odpovídá za svoji činnost valné hromadě Svazu, které skládá ze své činnosti účty.  
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      4)       Předseda 
Předseda je statutárním orgánem Svazu, je současně předsedou valné hromady a předsednictva, řídí jejich jednání a zajišťuje běžnou činnost Svazu.  
Vystupuje, jedná a činí závazné právní úkony jménem Svazu.  
Řídí a organizuje práci sekretariátu Svazu. 
Je zástupcem Svazu v představenstvu Agrární komory České republiky. 
Svolává dle potřeby úzké vedení Svazu. 
 
 5)  Úzké vedení  
Je poradním orgánem předsedy Svazu a je složeno z předsedy, prvního místopředsedy, místopředsedů, předsedy dozorčí rady a tajemníka svazu. 
Schází se minimálně jedenkrát za měsíc. 
Do jeho působnosti patří zejména: 
- zpracovávat plán práce Svazu, 
- navrhovat zastoupení jednotlivých členů Svazu v komisích, radách, výborech a dalších orgánech, kde má Svaz zastoupení, ať už v MZe ČR, AK ČR nebo i v jiných organizacích, 
- připravuje program a konání předsednictva. K odborným otázkám si může předseda přizvat k jednání úzkého vedení hosty.  6)       Dozorčí rada 


           Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem Svazu, který provádí průběžný a periodický dozor nad jeho činností. Při své činnosti je nezávislá a odpovídá za svoji činnost pouze valné hromadě. 
Dozorčí rada se vyjadřuje k plnění rozpočtu, k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Svazu. 
Dozorčí radu tvoří nejméně 3 členové.  
Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.  
Předseda dozorčí rady se zúčastňuje zasedání předsednictva s hlasem poradním a rovněž je členem úzkého vedení.  
Ostatní členové dozorčí rady mají právo zúčastňovat se zasedání předsednictva bez hlasovacího práva.  
Dozorčí rada se schází nejméně čtyřikrát do roka. 


 Článek 8 Čestný předseda  
Jako ocenění významných zásluh pro Svaz může být jmenován čestný předseda Svazu. Čestný předseda Svazu je členem předsednictva s právem zúčastňovat se jednání předsednictva Svazu. Je jmenován předsednictvem Svazu. 
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      Článek 9 Hospodářská činnost a majetek Svazu 
Svaz hospodaří podle rozpočtu schváleného valnou hromadou a jeho majetek je spravován pod dohledem předsednictva a dozorčí rady. 
Svaz může provozovat na podporu své činnosti vedlejší hospodářskou činnost, k jejíž realizaci může zřizovat účelové organizace nebo zařízení. 
Majetek Svazu je tvořen zejména: 


a) členskými příspěvky, b) dobrovolnými příspěvky, c) výnosy z vlastní hospodářské činnosti, d) účelovými příspěvky, dary a dědictvím, e) úroky z vkladů a dividendami, f) dalšími zdroji. 
Výši členských příspěvků, které tvoří základní zdroj příjmů, stanoví valná hromada Svazu, která může zmocnit předsednictvo k jejich zpřesnění. 
Při zániku členství se vložený členský příspěvek nevrací. Finanční prostředky získané hospodářskou činností Svazu se mohou dle usnesení valné hromady rozdělit členům dle jejich členských příspěvků. Obdobným způsobem se rozdělí majetek v případě ukončení činnosti Svazu. 
 Článek 10 Obecná ustanovení 


a) Funkční období volených orgánů Svazu je tři roky, člen orgánů může být volen i opakovaně. b) Orgány Svazu jsou usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. K platnosti usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčují počet vyšší. c) Orgány Svazu mohou mimo svá řádná zasedání rozhodovat v písemné formě (per rollam) elektronickou poštou (e-mail). Návrh usnesení zašle osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům orgánu na e-mailové adresy, které k tomuto účelu nahlásili sekretariátu Svazu. a. Návrh usnesení bude obsahovat: 1. text navrhovaného usnesení a jeho zdůvodnění, 2. podklady potřebné pro jeho přijetí, 3. adresu osoby oprávněné ke svolání členské schůze, 4. e-mail, na který je potřeba vyjádření doručit, 5. lhůtu pro doručení vyjádření člena orgánu.  b. Nedoručí-li individuální člen ve lhůtě určené v návrhu osobě oprávněné ke svolání členské schůze souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.  c. Rozhodnutí je přijato, jakmile dojde ve stanovené lhůtě ke kladnému vyjádření posledního člena orgánu, kterým bylo dosaženo potřebné většiny. Rozhodná většina se pro účely hlasování per rollam počítá z celkového počtu členů orgánu.  d. Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí Svaz nebo osoba, která hlasování per rollam vyvolala, neprodleně všem členům orgánu, a to postupem pro svolání orgánu.    
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      e. Výsledek rozhodování per rollam, včetně znění přijatého usnesení, bude písemně zaznamenán v zápisu z nejbližšího zasedání orgánu.  f.    Rozhodovat per rollam nelze o změnách stanov, zrušení Svazu s likvidací nebo o jeho přeměně, členech orgánů Svazu, jakož i o rozpočtu, roční účetní závěrce a rozdělení hospodářského výsledku Svazu. d) Nedostaví-li se na valnou hromadu Svazu do stanovené doby nadpoloviční většina všech členů, může valná hromada Svazu po uplynutí jednohodinové čekací lhůty jednat a přijímat usnesení  i s nižší než nadpoloviční účastí svých členů. e) O průběhu jednání a rozhodnutí formou usnesení se pořizuje zápis, který podepisuje předseda orgánu, ustanovený zapisovatel a ověřovatel zápisu. f) Orgány Svazu jsou voleny a volí způsobem, který si určí svým usnesením valná hromada. g) Orgány Svazu mohou v případě potřeby provést doplňovací volby, nebo kooptaci členů orgánů, a to až do výše 1/3 počtu členů orgánu. h) Členské subjekty mají právo vytvářet vlastní regionální nebo zájmové skupiny Svazu, stejně jako mohou být členy jiných organizací, pokud jejich činnost neohrozí zájmy Svazu.   Článek 11 Zrušení Svazu a likvidace  1. Svaz může být zrušen rozhodnutím valné hromady dvoutřetinovou většinou zaregistrovaných členů v rejstříku členů Svazu. Svaz může být zrušen s určením právního nástupce (např. fůzí s jinou, obdobně zaměřenou organizací) nebo s likvidací. V případě zrušení Svazu s určením právního nástupce přechází na právního nástupce veškeré jmění Svazu a všechna jeho práva a závazky. 2. V případě zrušení Svazu s likvidací valná hromada určí jednoho nebo více likvidátorů. 3. Likvidace Svazu se přiměřeně řídí ustanovením § 269 až 273 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.    Článek 12 Závěrečná ustanovení 
a) Svaz je samostatným právním subjektem a v právních vztazích vystupuje, jedná a činí závazné právní úkony vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. b) Svaz je ve smyslu § 3, odst. 5 zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, doplněného zákony č. 121/1993 Sb., 223/1994 Sb. a 259/1996 Sb. společenstvem Agrární komory České republiky. c) Tyto „Stanovy Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů“ byly schváleny valnou hromadou konanou dne ………………………….        Ing. František Winter     předseda Svazu 
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