Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
kancelář: Slezská 7, 120 00 Praha 2

Zápis z jednání předsednictva a dozorčí rady
Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů
konaného dne 21. 5. 2015 v Trutnově (Penzionu U Pěti Buků)
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Ing. Vinohradník Pavel, Ing. Brom Jaroslav, CSc., Kaňa František, Ing. Koubek Zdeněk, Luxová
Marie, Ing. Tůma Vladimír
Nedostavil se: Ing. Králík Jaroslav, Ph.D.
Předseda Ing. František Winter zahájil jednání v 15.10 hod. a seznámil s programem:
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Zpráva o činnosti svazu za období od posledního zasedání předsednictva
Informace o provozu nové kanceláře svazu
Informace o postupu zpracování základních dokumentů svazu (Stanovy, Jednací řád,
Organizační řád, Příspěvkový řád)
5. Informace o realizaci projektu svazu
6. Diskuze
7. Závěr
Program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy předsednictva.

1. Zahájení
Předseda Ing. František Winter přivítal předsednictvo a dozorčí radu. Konstatoval, že jednání je
usnášeníschopné, kdy je přítomno 12 členů z 19 členů předsednictva. Dozorčí rada přítomna v plném
počtu.
Předseda uvedl, že jednání je plánováno do 17 hod. s tím, že na závěr bude domluva na večerní jednání
a poté ubytování.

2. Zpráva o činnosti svazu za období od posledního zasedání předsednictva
Předseda informoval o uplynulých jednáních úzkého vedení, které byla v únoru, březnu, dubnu a dnes
před jednáním.
ÚNOR – Jindřichův Hradec, firma SOME
Možnost svaz představit veřejnosti na otevřených dnech firmy SOME. Díky svazu byly na akci odborné
přednášky na téma PRV 2014-2020 a Jednotné žádosti. Celkově se účastnilo na 400 lidí za celý
prezentační týden.
Hlavním tématem jednání byl prodej státní půdy, kdy půda je stále na prodej, ale omezení je
v katastrech, kde je stavba veřejného zájmu. Žádosti o prodej pozemků, které jsou uvnitř pozemků
zemědělce a jsou menší jak pozemky okolní, je potřeba podat co nejdříve, než bude změna pravidel.
Ing. Jaroslav Kratochvíl doplnil, že MZe má požadavek na MŽP o informaci, na co blokované pozemky
využijí. Dále je možné, že bude možná směna a také vykup půdy.
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Diskuze o členství v Agrární komoře. Členská základna bude dotazována, zda být nebo nebýt členem
AK ČR a na základě toho poté valná hromada rozhodne.
Diskuze na téma spolupráce s ostatními zemědělskými nevládními organizacemi. Kdo se vyčlenil
názorově od našeho svazu je Zemědělský svaz a Agrární komora ČR, které hory a podhory nepodporují.
Plánovaná změna webových stránek a členská základna svazu. Dále také byla zvolena hlavní témata
svazu, která jsou na webu:



Trvale udržitelný rozvoj zemědělství a venkova.
Podpora chovu skotu v LFA oblastech.

Byly stanoveny jednotlivé kompetence v úzkém vedení pro připomínkování materiálů viz příloha č. 1
Za svaz byli do MV PRV 2014-2020 nominováni na základě příkladu Zemědělského svazu dva zástupci.
Bohužel ministr tomuto z kapacitních důvodů nevyhověl a nominován byl Lubomír Burkoň a náhradník
Ing. František Winter.
BŘEZEN - Praha
Poslední jednání v kanceláři na Jankovcově ulici. Diskuze o sněmu Agrární komory ČR, který byl
v Olomouci. Bohumil Kudla jako zástupce za svaz v AK ČR zhodnotil jednání podstatné jenom v bodě
volby viceprezidentů, kde byl navržen jeden za hory a podhory za Liberecký kraj, který neprošel.
Prezident dal svoji zprávu jen písemně.
Účetnictví svazu převzal Ing. Miroslav Buchta jako 1. místopředseda a bude vedeno zdarma.
1. místopředseda přednesl informaci o účetním období 2014. Daňová evidence byla vedena externě.
V roce 2014 byl příjmy 654 629 Kč a výdaje 574 349 Kč, rozdíl je 80 280 Kč.
Stav na účtech byl k 31. 12. 2014 ve výši pokladna 6 186 Kč, banka 450 741 Kč a majetek 156 000 Kč.
Daňové přiznání bylo podáno v řádném termínu. Vzhledem k osvobození NNO, respektive odečtu do
300 tis. Kč, se daň nehradila.
V účetnictví byl od 1. 1. 2015 přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví. Toto vyplývá i
z podmínek dotace MZe pro NNO. Správce daně zůstal FÚ pro Prahu 7. S ohledem na zaměstnance
v pracovním poměru na plný úvazek byla vytvořena mzdová účtárna v Hanušovicích a registrace u
OSSZ a Všeobecné zdravotní pojišťovny v Šumperku.
V rámci podvojného účetnictví je přechod na aktiva a pasiva, kdy svaz měl k 1. 1. 2015 aktiva ve výši
459 273 Kč (pokladna, BÚ, 1 neuhrazená pohledávka za rok 2014) a pasiva (mzdové náklady za
prosinec, časové rozlišení poplatku banky) a nerozdělený zisk z minulých let byl 463 214 Kč
Do účetnictví byly zavedeny veškeré doklady za rok 2015 a nastaven přechod z roku 2014 z daňové
evidence na podvojné účetnictví v roce 2015 – z příjmů a výdajů na náklady a výnosy (aktiva a pasiva).
K 20. 5. byly zaúčtovány výnosy ve výši 1 029 tis. Kč (členské příspěvky a dotace MZe) a náklady ve výši
297 tis. Kč (materiál, nájem, služby spojené s nájmem, telekomunikační služby, webhosting, mzda a
odvody, členský příspěvek do COPA – GEOPA a AK ČR). Majetek byl pořízen již v minulých letech,
evidence ve třech kategoriích: 300 Kč – 1 000 Kč, 1 000,01 Kč – 3 000 Kč a 3 000,01 Kč – 40 000 Kč.
Pokladna hlavní je k 20. 5. se zůstatkem 1 064 Kč, BÚ 1 148 769 Kč a pohledávky (nezaplacené členské
příspěvky) jsou u právnických osob 52 097 Kč a fyzických osob 28 650 Kč. Závazek (splátka členských
příspěvků) je vůči AK ČR ve splatnosti.
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Na základě realizace projektu byla přijata do pracovního poměru tajemnice Mgr. Olga Špiková do
31. 12. 2015 Současně však předseda informoval, že tajemnice koncem roku odchází na mateřskou
dovolenou. Byl zadán úkol zajistit asistentku a následně možnou tajemnici svazu.
Úkol: zajistit asistentku/asistenta svazu.
Pracovní náplň tajemníka:

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

řídí hospodaření a vnitřní správu organizace v rozsahu stanoveném úzkým vedením svazu;
zastupuje svaz při jednáních se státními úřady a nadřízenými orgány;
vykonávat analytické a administrativní práce pro chod kanceláře svazu (vede evidenci pošty,
reaguje na dotazy, dohlíží na plnění zadaných úkolů a dodržování termínů);
koordinuje součinnost jednotlivých orgánů svazu;
zajišťuje aktualizaci webových stránek svazu, zveřejňuje aktuální informace z činnosti svazu;
vede agendu týkající se přistupování nových členů a aktualizaci dat členů stávajících;
připravuje podklady pro jednání, zpracovává zápisy z jednání, dohlíží na prezenci členů na
jednání orgánů svazu;
vede přehled o stavu financování, zpracovává dílčí i závěrečné zprávy;
podílí se na přípravě akcí pořádaných svazem;
chystá podklady pro smlouvy a jejich evidenci;
je pověřen realizací projektů svazu;
plní úkoly uložené předsedou a místopředsedy svazu.

Dále byl úzkým vedením schválen plán práce na rok 2015:
18. – 19. 6. LeaderFEST Náchod (účast tajemnice za ČMSZP, informace o svazu - náklady vložné 1 700
Kč, cestovné a ubytování v rámci projektu)
20. – 23. 8. Agrokomplex 2015 (účast tajemnice a předsedy Františka Wintera za ČMSZP - náklady
tajemnice cestovné a ubytování v rámci projektu), do diskuze účast dalších zástupců svazu)
27. 8. – 1. 9. Země živitelka (účast tajemnice jako spolupořadatele pavilonu Z za ČMSZP, možnost
jednání úzkého vedení i předsednictva (sdílené prostory s NS MAS), účast na Večeru venkova 28. 8.
(pozvat členskou základnu svazu))
xx. 10. Národní konference VENKOV 2015 (účast tajemnice za ČMSZP, informace o svazu - náklady
vložné, cestovné a ubytování v rámci projektu), dle tématu pozvat členskou základnu svazu)
2. – 3. 11. Konference Skalský dvůr (jednání úzkého vedení svazu na neděli 1.11., první přípravy
rezervace hotelu leden 2015 paní Linhartová, výběrové řízení na hotel diskuze s CSV (paní Dvořáková),
co nejdříve jak bude vybrán hotel informovat členy a hosty a další partnery, plán programu akce)
Odsouhlasena změna kanceláře na Slezská 7 a přestěhování do prostor Veterinární správy.
Dále proběhlo jednání 1. 4. s ministrem zemědělství viz zpráva na webu:
http://www.cmszp.cz/informace/450-zastupci-cmszp-jednali-s-minis
Hlavním bodem jednání byla informace, že finance z degresivity plateb z LFA oblastí typu H se
v budoucích letech nevrátí do těchto oblastí, ale do oblastí typu O od roku 2018. Dříve projednáno na
MZe, že platby z LFA budou zpět do LFA, jiný postup je pro svaz nepřijatelný. Svaz navrhl, zhodnotit LFA
oblasti a v rámci redefinice by se snížila jejich výměra. Dále informace ministra o snahách o zvýšení
národního kofinancování z 25% na 35%. Lubomír Burkoň doplnil, že je potřeba z navýšení
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kofinancování směřovat část do LFA. Dále doplnil, že je povědomí i v AK ČR, že v LFA chybí 300 mil. Kč a
je potřeba toto dorovnat na platby minulého roku.
DUBEN - Praha
Jednání v nové kanceláři, oficiální sídlo je stále na Jankovcově. Jednání o ÚZEI, nových nájemních
smlouvách a pachtovném, kdy původní návrh vycházel z dotací a ne z výnosů. Momentálně se jedná o
výši 3,7% z ceny půdy pro všechny. Diskuze o průběhu podávání jednotných žádostí. Diskuze k
nastavení aktivního zemědělce. K PRV diskuze o spuštění prvního kola investic, za svaz je podpora až
v srpnu. Zapojení do připomínkování zákona o myslivosti. Diskutován návrh rozpočtu na rok 2015, kde
jeho největší položkou je realizace projektu.
Úkol: zaslání rozpočtu předsednictvu
Informace o realizaci projektu Farmáři-Farmářům, kdy je díky němu zajištěno financování chodu svazu,
jako je kancelář, telefon, úprava webu a Zpravodaj.

3. Informace o provozu nové kanceláře svazu
Tajemnice informovala o nové kanceláři, kde je přítomna 1-2x týdně. Na webu jsou zveřejněny
kontaktní informace jak na novou kancelář, tak mobil na tajemnici. Současně informovala i o své
aktivitě pro NS MAS, která byla odsouhlasena úzkým vedením. Nově je již zaveden mailling na doménu
cmszp.cz
Kancelář je vybavena pro zasedání až 20 osob.

4. Informace o postupu zpracování základních dokumentů svazu (Stanovy, Jednací řád,
Organizační řád, Příspěvkový řád)
Tyto materiály jsou zpracovávány. Nově jsou vytvořeny vnitřní směrnice k oběhu účetních dokladů
s návazností na kontroly dozorčí rady. Dále je nastaveno cestovné nebo upřesnění příspěvkového řádu.
Stanovy a jednací řád svaz má, jen se musí zaktualizovat z důvodu nového občanského zákona.
Současně změna sídla musí být uvedena ve stanovách a schválena valnou hromadou.
Na jednání v červnu úzkého vedení bude již projednáváno. Předsednictvo materiál dostane před dalším
jednání.

5. Informace o realizaci projektu svazu
Svaz realizuje dva projekty.
Národní dotace D10 na účel zlepšení elektivnosti a odborné úrovně činnosti nevládních organizací
formou podpory integrace v rámci EU, pro svaz toto znamená úhrada nákladů na členství a činnost
v COPA-GEOPA. Dotace byla přidělena ve výši 174 tis. Kč z toho 130 tis. Kč na členství a zbytek na
náhradu účasti na jednání.
Národní dotace pro NNO z MZe na realizaci projektu Farmáři-farmářům, kdy byla udělena 70%
dotace na výši projektu cca 800 tis. Kč. Náplní projektu je více otevřít svaz veřejnosti, vydávat
zpravodaj, upravit web apod. Důležité je předávání informací mezi sebou a osvěta o farmaření.
S novým nastavením byla potřeba i úprava vizuálního vzhledu svazu a také aktualizace webu. V rámci
webu bude zpravodaj a interní sekce.
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6. Diskuze
Lubomír Burkoň informoval o večerním jednání s ministrem, kdy začátek bude exkurzí do provozů
firmy FARMERS spol. s r.o. Trutnov (pastva, kravín a minimlékárna). Po dvou hodinách bude následovat
diskuze s ministrem zemědělství v penzionu na předem daná témata:
1. Redefinice LFA oblastí.
2. Hledat možnosti vyšší podpory ŽV v LFA oblastech se 100% podílem TTP.
3. Revize a vypsání nových dotačních titulů pro ŽV v rámci národních dotačních titulů.
Dále informoval o své farmě a výrobě kde bude exkurze.
Následně se o slovo přihlásil Bohumil Kudla, který se dotazoval na názor vzniku Komise pro hory a
podhory, o kterém zástupce vedení informoval emailem. AK ČR má o tomto vzniku jednat 4.5. na
představenstvu AK. Vznik této komise má návaznost na nezvolení viceprezidenta za hory a podhory.
Ing. František Winter reagoval a doporučil, že pokud nebudou hory a podhory mít svého
viceprezidenta, takto to nemá význam, protože komise nebude mít dopad do nejužšího vedení AK.
Lubomír Burkoň doporučil sednout si k jednomu stolu s prezidentem AK ČR a jednat s ním o
konkrétních návrzích a to navrhnout jmenovat viceprezidenta za hory a podpory přímo prezidentem.
Jinak by navrhl odejít z AK, protože jsou proti horám a podhorám a nic pro ně AK ČR nedělá. Členové
svazu tento návrh podpořili.
Bohumil Kudla doplnil, že na sněmu nebylo dosti lidí a proto se také asi viceprezident nezvolil.
Ing. Jaroslav Kratochvíl doplnil, že je to jedna z možností, jak s AK ČR diskutovat o zájmu posečkat v AK
ČR. Lubomír Burkoň doplnil, že je potřeba dát rovnou nabídku na danou osobnost.
Úkol: Úzké vedení sjedná jednání s prezidentem AK ČR a nabídne mu jmenovat viceprezidenta za
hory a podhory.
Dále byla diskuze o nastavení AK ČR a volbě viceprezidentů jako organizace sdružující zemědělské
nevládní organizace, které zastupují viceprezidenti. Bohužel takovýto systém není v současné AK ČR
nastaven.
Ing. Jaroslav Kratochvíl informoval o jednání Ekonomické komise AK ČR a návrhu na renominování
Ing. Miroslava Buchty za svoji osobu. Zápis z ekonomické komise je na webu a renominace byla
doporučena přestavenstvu AK ČR k odsouhlasení.
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Ing. Miroslav Vráblík v závěru jednání pozval přítomné na národní výstavu zvířat do Brna, kde mají přes
300 přihlášených výstavních kusů. Hodnotitelé jsou z celého světa. V sobotu 27. 6. je oslava 25. výročí
ČSCHMS, který se bude také na akci prezentovat. Dále se k pozvání připojil Ing. Oldřich Šuhájek, který
pozval na stánek SOME.
Dále Ing. Miroslav Vráblík doplnil, že v odbytu skotu se otevřely nové trhy a ruské embargo nebylo
pocítěno.

7. Závěr
Ing. František Winter poděkoval za účast a ukončil jednání v 17:30

Zapsala: Mgr. Olga Špiková, tajemnice

Ověřil:

Ing. Miroslav Buchta,
Ing. Jaroslav Kratochvíl

Potvrdil:

Ing. František Winter, předseda
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