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ÚVODNÍ SLOVA PŘEDSEDY SVAZU 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

 

je za námi další, a troufám si tvrdit, úspěšný rok 
Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. 
Jedná se sice o rok bouřlivý, který v jeho počátcích byl a 
nadále bude spojen s vystoupením Svazu z Agrární 
komory ČR, ale přesto nebo právě proto to byl rok plný 
pozitivních změn. Tento krok možná až přes míru vyvolal 
zájem médií, což odstartovalo vlnu rozporuplných reakcí z řad odborné, ale bohužel 
mnohdy i neodborné veřejnosti. Důvodů pro vystoupení z komory byla celá řada, ale 
klíčovým důvodem byl především liknavý přístup komory k podpoře LFA oblastí, 
podpoře chovu krav bez tržní produkce mléka a chovu masných telat. To jsme jako 
Svaz, který má mezi hlavními body své činnosti podporu chovu skotu v LFA oblastech, 
již odmítali tolerovat. Stejně tak dlouhodobě rozdílný pohled na vlastnická práva k půdě 
a především v posledních letech snaha omezování těchto práv ze strany Agrární 
komory ČR se neslučuje s přesvědčením členské základny Svazu. Jsem rád, že 
členskou základnu Svazu tento akt Valné hromady negativně nepoznamenal, ba 
naopak. V tomto roce se naše řady dokonce rozrostly, a to i přes mírné navýšení 
členských příspěvků. 

Svaz je i nadále plnohodnotným partnerem Ministerstva zemědělství ČR a jeho 
příslušných orgánů, jako je Státní zemědělský intervenční fond, Ústav zemědělské 
ekonomiky a informací, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a řada dalších. 
Jsme členy různých pracovních skupin, které připomínkují celou řadu nařízení a 
pravidel vydávaných ministerstvem. Již v předchozích letech jsme byli členy evropské 
organizace COPA GEOPA, která se zabývá především sociálními aspekty zemědělství 
a řeší zaměstnanost a pracovní podmínky zaměstnanců v členských státech EU. 
V tomto roce jsme se stali též členy ELO (Evropský svaz vlastníků půd), který se, jak již 
název napovídá, zabývá především vlastnickými vztahy k půdě. Jednání těchto 
organizací se zúčastňujeme buď osobně, či prostřednictvím našich zástupců. Zápisy a 
aktuality z těchto jednání zveřejňujeme na stránkách Svazu. Z hlediska informovanosti 
se snažíme každý týden zasílat členům Svazu aktuálně řešená témata společně 
s postojem našeho Svazu. 
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V rámci pracovních skupin, kterých se účastníme, bych rád vyzdvihl pracovní 
skupinu k redefinici LFA oblastí (nově nazývané ANC). Přesto, že v současnosti nejsou 
tyto schůzky ukončeny, již lze konstatovat, že členům, kteří jsou za Svaz do této skupiny 
nominováni, se podařilo obhájit cíle, které byli Svazem vytyčeny. Možná až nad 
očekávání se v rámci jednání Svazu s panem ministrem Marianem Jurečkou podařilo 
dohodnout navýšení rozpočtu tohoto opatření, a to alespoň na úroveň, která by 
dokázala pokrýt 80% vypočtené újmy v těchto oblastech. 

Na webových stránkách Svazu byl zřízen portál, prostřednictvím kterého je 
možné zaslat podněty z řad široké veřejnosti, kterými se operativní složka Svazu 
zřízená z členů předsednictva a dozorčí rady zabývá na svých jednáních. 

Jsme otevřeným Svazem, který je schopen o všem diskutovat a nikdy jsme 
autoritářsky neprosazovali názory členů vedení Svazu. V současné turbulentní době je 
třeba o všem diskutovat a dobrat se společného konsensu. Doba, kdy jen pár 
vyvolených o všem rozhoduje, je již dávno pryč, a proto budeme vždy vítat nové členy 
a nové nápady.  

 

 

 

 

 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. 

• 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: Slezská 7, 120 00 Praha 2 

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. 
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ORGÁNY SVAZU: 

• Valná hromada 
• Předsednictvo 
• Předseda 
• Úzké vedení 
• Dozorčí rada 

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. BÍLEK VÁCLAV, CSC. člen Plzeňský 

FILIPI PAVEL člen Pardubický 

GOTTVALD JAN člen Olomoucký 

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 

 

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. 2016 celkem 105 členů (viz Tabulka 3). Jedním ze členů je i Český 
svaz chovatelů masného skotu (http://www.cschms.cz). Ten má k 31. 12. 2016 celkem 
k 850 členům. 

 

Tabulka 3 Počet členů ČMSZP  a ČSCHMS k 31. 12. 2016 

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 4 88 

LIBERECKÝ 4 21 ÚSTECKÝ 14 57 

MORAVSKOSLEZSKÝ 9 58 VYSOČINA 5 62 

OLOMOUCKÝ 19 51 ZLÍNSKÝ 2 62 

 

Více viz přílohy dokumentu. 
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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 2016 se Valná hromada sešla jednou a to 21. LEDNA. 2016 ve Vestci. Hosty 
byli Ing. Martin Šebestyán (ředitel SZIF) a Ing. Pavel Sekáč (ředitele Sekce pro fondy EU, 
vědu, výzkum a vzdělávání).  

 

Mezi klíčové výstupy z jednání patřilo především rázné odmítnutí návrhu Zákona o 
nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a především vystoupení 
Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů z řad členů Agrární komory. 
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Důvodem byl především 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, kde byl Svaz původně zastoupen. Valná hromada 
ČMSZP vnímá tyto kroky jako postupný rozkol v prioritách obou zemědělských spolků 
a jako vážné překážky v partnerském vztahu. 

Veškerá schválená usnesení: 

• schvaluje stanovy, jednací řád a vnitřní směrnice ČMSZP 
• schvaluje Výroční zprávu o činnosti ČMSZP za rok 2015 
• schvaluje Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMSZP za roky 2015 
• schvaluje Zprávu o hospodaření ČMSZP za rok 2015 
• schvaluje roční účetní závěrku ČMSZP s výsledkem hospodaření za rok 2015 

ve výši 84 080,51 Kč a ponechat tento hospodářský výsledek jako nerozdělený 
zisk minulých let 

• vyjadřuje zásadní nesouhlas s návrhem zákona o nabývání vlastnictví 
k zemědělským pozemkům a o změně zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí 

• souhlasí s vystoupením Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů 
z Agrární komory ČR 

• souhlasí se zastoupením pana Lubomíra Burkoně a Ing. Miroslava Vráblíka 
v pracovní skupině k LFA oblastem a Faremnímu systému 
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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 (např. MZe, UZEI, PGRLF 
SZIF nebo zahraniční organizace ELO a COPA GEOPA). Připravuje program a konání 
předsednictva. V roce 2016 se úzké vedení sešlo celkem jedenáctkrát.  

 

Tabulka 4 Jednání Úzkého vedení Svazu 

TERMÍN MÍSTO JEDNÁNÍ 

21. 01. 2016 Vestec 

01. 02. 2016 Jindřichův Hradec 

16. 02. 2016 Praha 

22. 03. 2016 Praha 

24. 05. 2016 „zrušeno“ * 

07. 06. 2016 Praha 

18. 07. 2016 Praha 

15. 09. 2016 Praha 

05. 10. 2016 Javorník 

06. 11. 2016 Skalský Dvůr 

21. 11. 2016 Praha 

14. 12. 2016 Praha 
* Nedostatečný počet členů 

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. 
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• 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 2016 sešlo celkem dvakrát (viz. Tabulka 5). 

Tabulka 5 Jednání Předsednictva Svazu 

TERMÍN MÍSTO JEDNÁNÍ 

22. 04. 2016 Kolinec 

05. 10. 2016 Javorník 

 

Proběhlo též hlasování per rollam ve věci Rozhodnutí 10. D Podpora evropské integrace 
nevládních organizací. Předsednictvo ČMSZP vyjádřilo souhlas s uzavřením roční 
úvěrové smlouvy s nejvhodnějším poskytovatelem úvěru na částku 1 950 000,00 Kč s 
odpovídající úrokovou sazbou a pověřilo předsedu Svazu Ing. Františka Wintera 
podpisem této smlouvy. 
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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 

21. 01. 2016 Vestec 

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. 
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ZASTOUPENÍ SVAZU 

NÁRODNÍ ZASTOUPENÍ 

Svaz měl svého zástupce v poradním sboru ministra zemědělství. Ing. Jaroslav 
Kratochvíl i nadále v poradním orgánu ministra zemědělství. Je tam však pouze za 
svou osobu. Na poslední VH ČMSZP však uvedl, že bude i nadále zastávat pohled 
Svazu.  

Ing. František Winter a Lubomír Burkoň jsou členy Monitorovacího výboru PRV. 
Monitorovací výbor v rámci systému monitoringu a hodnocení přezkoumává činnosti 
a výstupy spojené s plánem hodnocení programu, účastní se práce Celostátní sítě pro 
venkov za účelem výměny informací o provádění programu a projednává výroční 
zprávy o provádění před jejich odesláním Komisi a vydává k nim stanovisko. 

Monitorovací výbor PRV je složen ze zástupců Řídicího orgánu PRV, SZIF, příslušných 
orgánů veřejné správy, tj. zástupců ministerstev (resp. řídicích orgánů), v jejichž gesci 
jsou oblasti dotčené podporami PRV (např. MMR, MŽP, MPO a další), hospodářských 
a sociálních partnerů, subjektů zastupujících občanskou společnost, jako jsou partneři 
v oblasti životního prostředí, nevládní organizace a subjekty zodpovědné za 
prosazování sociálního začlenění, rovnosti žen a mužů a nediskriminace a s hlasem 
poradním také zástupci Evropské komise. Monitorovací výbor PRV je ustanoven 
Ministerstvem zemědělství. Podrobnosti týkající se složení, organizace a činnosti 
Monitorovacího výboru PRV jsou uvedeny ve Statutu a jednacím řádu Monitorovacího 
výboru PRV. Seznam zástupců ČMSZP v pracovních skupinách MZe je na stránkách 
Svazu: http://cmszp.cz/monitorovaci-vybor-a-pracovni-skupiny-mze/ 

Svaz má též své zastoupení v ABK, a to osobou Lubomíra Burkoně. 

V Koordinačním výboru Celostátní sítě pro venkov byl pak Ing. Pavel Vinohradník, Ing. 
František Winter a Ing. Jan Novopacký.  

Svaz má také své zástupce při jednání tzv. Kulatého stolu, které pořádá ministr 
zemědělství. Tématy jsou například  

• Řešení problematiky na trhu s mlékem a vepřovým masem 
• Harmonogram administrace a vyplácení podpor v rámci SZP 
• Redefinice LFA 
• SZP 2020+ 
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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 2016 byli zástupci 

v této skupině Ing. František Winter a Ing. Jan Novopacký. 

 

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů je od 1. ledna 2016 členem 
Evropského svazu vlastníků půd (ELO – European landowners organisation). 

Organizace ELO usiluje o podporu udržitelného rozvoje a prosperitu krajiny. 
Zároveň s tím dbá na uvědomění vztahů mezi životním prostředím a zemědělských 
náležitostech. Organizace zapojením různých zúčastněných stran má možnost 
vytvářet doporučení pro politiku EU. V rámci ELO se organizují setkání klíčových aktérů 
z různých odvětví a tvůrců politiky venkova na místní, regionální, národní i evropské 
úrovni. Jeho schopnost dělat toto vše zajišťuje ELO svou jedinečnou pozici mezi 
skupinou odborníků ze zemědělství, životního prostředí a z oblasti venkova. 

Prioritní oblasti ELO v roce 2017: 

1. Reforma SZP (nový návrh EK bude předložen pravděpodobně ke konci roku) -  
součástí prvního kola jednání bude otevřena na jaře i veřejná konzultace se 
všemi zainteresovanými stranami (předběžné datum spuštění veřejné 
konzultace v polovině února 2017) 

2. ELO zcela určitě bude definovat pozici, která bude zaslána EK (je dobré, aby 
Svaz byl součástí a mohl ovlivňovat pozici ELO) 

3. Budoucí směřování v klíčových oblastech, a to v rámci ELO a FFA (Forum for 
the Future of Agriculture): 

• ANC/LFA (Areas with Natural Constraints/Less Favoured Areas) 
• EFA/greening (Ecological Focus Areas)  

4. Situace ohledně mléka a cukru – přes ELO je možné být přítomni na klíčových 
jednání CDG (Evropská komise, členské státy, nejvýznamnější zemědělci) – 
opět včasné informace o stavu jednání, problematických bodech a možnost 
ovlivňovat pozici ELO 



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

 

 

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

PROJEKTY SVAZU 

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 a ELO. Dotace byla k dispozici 
ve výši 1 498 576 KČ na členské příspěvky, dopravu a zastupování mandatářem. 

POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU V ZEMĚDĚLSTVÍ 

Společně s o Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - 
Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) Svaz připravuje 
projekt s názvem „Posilování sociálního dialogu v zemědělství v 

oblastech trvale udržitelného rozvoje zemědělství a venkova“.  

Výstupem bude například vytvoření informačních zdrojů a pochopení problematiky s 
využitím odborných podkladů sociálního dialogu v zemích EU, srovnání přístupů k 
sociálnímu a důchodovému zabezpečení zaměstnanců a vytváření optimálních 
pracovních podmínek v odvětví zemědělství.  

Je plánováno uspořádat celkem: 

• 12 workshopů (20 účastníků, celkem 240) 
• 12 kulatých stolů (20 účastníků, celkem 240) 
• 1 mezinárodní konference - 50 účastníků 
• 1 závěrečná konference - 80 účastníků 

Vytvoří se také podpůrné informační materiály zaměřené na aktuální informační 
potřeby zaměstnavatelů a zaměstnanců:  

• Metodická příručka "Práva a povinnosti zaměstnavatele v zemědělství v 
pracovněprávních vztazích"   

• Metodická příručka "Práva a povinnosti zaměstnanců v zemědělství v 
pracovněprávních vztazích" 

Projekt je by měl být ukončen do 28. 02. 2019. 
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AKCE SVAZU 

VÝSTAVNÍ DNY SOME 2016 

Osmnáctý ročník Výstavních dnů SOME proběhl v areálu společnosti 
v Jindřichově Hradci na samém počátku února. 

Pod záštitou významných institucí se zde po čtyři dny setkávali 
odborníci, klienti i zájemci o zemědělskou, lesní i komunální 
techniku.  Společnost SOME  byla založena v roce 1995 a prakticky 
od nuly bez podpory zahraničního kapitálu si vybudovala vlastní silné 
zázemí a svými aktivitami obchodně pokryla celou Českou republiku. 

Jak uvedl Ing. Bohdan Soukup, jeden ze dvou jednatelů společnosti 
SOME, obchodní strategie je postavena na kompletnosti nabídky ve 
všech třech hlavních oblastech techniky (zemědělství, lesnictví, 
komunální sféra). 

Široký výstavní program zahrnoval sortiment firem více než dvaceti firem z celého 
světa, mimo jiné Komptech, Pöttinger, Pezzolato nebo Lamborghini. „Stroje a zařízení 
v našem prodejním programu patří ve své kategorii ke špičce,“ upozornil druhý ze 
společníků SOME, Ing. Oldřich Šuhajek. 

 

Za ČMSZP vystoupil předseda Svazu, který publikum seznámil s činností a prioritami 
Svazu. Vystoupení na téma „Dobrá praxe v PRV“ pak měl tajemník Svazu. 

Další dva zástupci MŽP, Ing. Jan Maršák a Ing. Ladislav Trylč informovali o novém 
zákoně ke zpětnému odběru a o postoji České republiky k nedávno zveřejněnému 
balíčku legislativy pro přechod k odpadovému hospodářství. 
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TECHAGRO 2016 

Svaz se prezentoval 3. - 7. 4. 2016 na TechAgru společně s SMA ČR jako se 
spoluvystavovatel. 

 

Brněnský komplex zemědělských a lesnických veletrhů potvrdil své postavení evropské 
veletržní akce. Vystavovatelé ročníku 2016 obsadili veškerou plochu brněnského 
výstaviště, byla postavena montovaná hala K s plochou 5 tisíc čtverečních metrů. Zvýšil 
se počet zahraničních vystavovatelů i prezentovaných značek, mezi nimiž nechyběl 
žádný ze světových výrobců zemědělské techniky. Díky koncepci doprovodného 
programu s těžištěm v odborných tématech se podařilo zvýšit podíl odborných 
návštěvníků. Za pět dní prošlo branami výstaviště 112 810 návštěvníků. 

Zemědělské a lesnické veletrhy v Brně byly v roce 2016 největší svého druhu v Evropě 
a svým rozsahem i historicky největším veletrhem v České republice a Slovenské 
republice. 

Po celých pět dní probíhal na výstavišti rozsáhlý doprovodný program zaměřený 
především na zemědělské a lesnické odborníky. 
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ZEMĚ ŽIVITELKA 2016 

Na základě Smlouvy o propagaci mezi KEZ o.p.s. a 
Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů 
(ČMSZP) se na mezinárodní výstavě Země živitelka 2016 
v Českých Budějovicích ve dnech 25. 8. – 30. 8. 2016 
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. 

Společná expozice si kladla za cíl podpořit 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 PROBIO a KEZ o.p.s., 
představil na veletrhu širokou škálu biopotravin. 

Produkty ekologického hospodaření byly prezentovány na osmém ročníku Večera 
venkova, který zahájil ministr zemědělství pan Marian Jurečka. Země živitelka je 
jedinou výstavou v republice, která zahrnuje celý zemědělsko-potravinářský sektor. V 
posledních letech nabývá na stále větším významu potravinářská výroba, která 
propojuje linii český výrobce – český zpracovatel – český distributor – český 
spotřebitel. Prezentace kvalitních českých potravin zůstává i nadále jednou z hlavních 
priorit výstavy. Návštěvníci mají možnost ochutnat i zakoupit za zvýhodněné ceny 
potraviny s národní značkou kvality KLASA, potraviny vyrobené v českých regionech z 
českých surovin a oceněné v regionálních soutěžích jednotlivých krajů značkou kvality 
„Regionální potravina“, „Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR“, 
„Chutná hezky Jihočesky“ a značkou „Naše Bio“. 

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 
T, 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.  
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Zde se také přijímaly návštěvy, mezi které letos patřil ministr 
zemědělství Marian Jurečka se svým doprovodem. Stánek navštívili i 
další významné subjekty z řad Ministerstva zemědělství ČR, Státního 
zemědělského intervenčního fondu a zástupci odborných i 
neodborných organizací a jednotlivců. 

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 naše očekávání.  

Každá propagační akce, která přiblíží spotřebitelům produkty ekologického zemědělství 
je přínosem pro producenty biopotravin. 

Díky finanční podpoře kontrolní organizace KEZ o.p.s. měli návštěvníci výstavy Země 
živitelka nejen možnost se něco dovědět o ekologickém zemědělství, ale také mohli 
ochutnat přímo jeho produkty v podobě steaků z BIO hovězího a jehněčího masa. 

. 

SKALSKÝ DVŮR 2016 

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 Evropské unie 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 Ing. Marianem Jurečkou. Zahájení konference provedl svým úvodním 
slovem předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Ing. František 
Winter, který seznámil účastníky s průběhem konference a popřál jim její zajímavý a 
plodný průběh. 

   

První den byla konference rozčleněna do čtyř bloků, v rámci kterých dostali prezentující 
možnost informovat účastníky o nových skutečnostech v rámci  svých rezortů. 
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Hlavním tématem byly LFA oblasti (nově označované jako ANC), v rámci kterých se 
připravují význačné změny v rámci tzv. redefinice. Svou prezentaci na téma I. pilíř SZP 
(přímé platby po prvních dvou letech fungování) přednesl Ing. Vítězslav Vopava. 
Seznámil přítomné s analýzou roku 2015, a to především z pohledu přímých plateb. V 
závěru své prezentace uvedl novinky v rámci Jednotné žádosti 2016, jako je například 
uznávání nových dvou plemen (Montbéliarde a Pinzgavský skot) v rámci opatření VCS 
Masná telata. Následovala prezentace ředitelky odboru přímých plateb paní Ing. 
Kateřiny Bělinové, CIA, která shrnula změny z oblasti DZES, Greeningu a EFA ploch. Na 
téma „Společná zemědělská politika ve vztahu k LFA/ANC“, přednesl prezentaci 
namísto pana Ing. Pavla Sekáče pan Ing. David Kuna. Zdůraznil důvody podpory těchto 
oblastí, kterými jsou zabránění opouštění půdy v zemědělsky znevýhodněných 
oblastech a udržitelným hospodařením přispívat k ochraně přírody a krajiny. Platbou se 
pak má pokrýt úplná nebo částečná kompenzace újmy způsobené přírodními 
znevýhodněními. Dohoda mezi EU a WTO však stanoví, že platby nesmí být 
poskytovány v souvislosti s určitým typem nebo objemem produkce. Také zdůraznil, 
že současná obálka na opatření neumožňuje kompenzovat 100 % vypočtené újmy, ale 
pouze cca 56 %. Odhadovaná finanční náročnost na kompenzaci 80 % újmy by pak byla 
přibližně 2 mld. Kč ročně. K projektovým opatřením v rámci PRV 2014-2020 se 
následně vyjádřil pan Ing. Josef Tabery. Obsahem jeho prezentace bylo Vyhodnocení 
PRV 2007-2013, PRV 2014-2020, CLLD pro zemědělce a změny po roce 2017 a 
budoucnost společné zemědělské politiky. 

Druhý blok otevřel Ing. Petr Kopeček se svou prezentací orientovanou na finanční krytí 
zemědělských projektů. Po této prezentaci následovaly informace k připravovaným 
změnám v možnosti čerpání environmentálních podpor na rok 2017, přednesené Ing 
Davidem Kunou. Závěry z připravené změny LFA oblastí následně prezentovala Ing. 
Marie Perglerová. Nově ponesou tyto oblasti zkratku ANC, protože Evropská komise 
souhrnně označuje LFA s redefinovanými oblastmi jako ANC (Areas with Natural 
Constraints - oblasti s přírodními znevýhodněními). Změna ve vymezení se netýká 
horských LFA, označovaných jako H1 – H5. Sazba se pro oblasti vypočítává z 
aktualizovaného výpočtu újmy zemědělského hospodaření. Újma v ANC je tedy rozdíl 
v zisku ANC vůči nezařazeným oblastem. Na základě biofyzikálních kritérií byly tyto 
oblasti rozděleny do tří kategorií (O1 – O3). 

V rámci své prezentace také informovala, že v průběhu listopadu má být vyvěšen 
seznam nového zařazení k.ú. do ANC. Má být pouze orientační, a proto nezakládá 
právní nárok o dotaci! (není zatím schváleno EK). Finální varianty propočtu dopadu 
zavedení faremního systému s modelovými příklady pak shrnula ve své prezentaci Ing. 
Marie Štolbová, CSc. Odůvodnila v ní zavedení dělící hranice zatížení 0,3 VDJ/ha 
zemědělské plochy. Za Ministerstvo životního prostředí ČR se k problematice oblastí 
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LFA/ANC vyjádřil svou prezentací Bc. Roman Scharf. Uvedl v ní priority MŽP v těchto 
oblastech, kterými jsou: 

• zlepšení vodního režimu krajiny – zejm. zpomalení povrchového odtoku a 
zvýšení infiltrace, 

• udržení tradičního zemědělského využití krajiny – zejm. péče o trvalé travní 
porosty horských a podhorských oblastí, 

• zvýšení podílu organické hmoty v půdě – zlepšuje vodní režim, biofyzikální 
vlastnosti půd a podporuje biodiverzitu, 

• tvorba a obnova krajinných prvků. 

Na konferenci vystoupil Ing. Lukáš Kozák, externí poradce náměstkyně Ministerstva 
financí ČR, JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D. Nosným tématem prezentace byla 
elektronická evidence tržeb neboli EET. Pan Kozák sdělil účastníkům koho, a kdy se 
tato evidence týká. Po krátké přestávce následoval třetí přednáškový blok, který kromě 
příkladů a zkušeností z LFA/ANC oblastí na Slovensku a v ČR obsahoval také 
přednášku na téma podpory citlivých komodit a možnosti jejího navýšení od Ing. Jiřího 
Šíra. Ten ujistil posluchače, že Ministerstvo zemědělství ČR bude iniciovat dopis na 
komisaře EK k navýšení této obálky. Za prezentaci praktických příkladů z hospodaření 
v LFA oblastech v ČR patří velký dík panu Ing. Pavlovi Vinohradníkovi a Ing. Miroslavu 
Buchtovi a ze Slovenska Tomášovi Luchavovi. 

Po večeři byly všichni účastníci pozváni k moderované diskuzi s ministrem zemědělství 
Ing. Marianem Jurečkou. Nosnými tématy byly:  

• redefinice a nastavení financování LFA/ANC oblastí 
• faremní systémy a jejich využití 
• podpora živočišné výroby v LFA/ANC oblastech 
• podpora citlivých komodit a souvislosti s LFA/ANC 

Celý záznam této diskuze je k dispozici na stránkách Českomoravského svazu 
zemědělských podnikatelů na adrese http://cmszp.cz/cmszp/2016/zaznam-z-
konference-cmszp/. Po diskuzi se konala neformální beseda v prostorách restaurace 
spojená s ochutnávkou vína, občerstvením a živou hudbou, kterou zajistila dechová 
kapela DOLINEČKA. 

Druhý den konferenci (8. listopadu) otevřela svou prezentací na téma „Přínos místních 
akčních skupin a metody LEADER (možnost pro spolupráci v území a rozvoj podnikání)“ 
Ing. Renata Baslerová. Za ní následoval se svou prezentací Ing. Jiří Hojer a referoval o 
nejnovějších skutečnostech v oblasti zelené nafty pro živočišnou výrobu. Novela 
zákona o spotřební dani by měla jít do konce roku do senátu ke schválení. Zájem měli 
také účastníci o prezentaci Mgr. Ondřeje Marečeka. Prezentoval závěry z programů 
investičních a provozních úvěrů. Ve své prezentaci také zmínil nejčastější důvody pro 
neposkytnutí úvěrů přes PGRLF, kterými jsou například ztrátové hospodaření či nulová 
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tvorba zdrojů (hospodářský výsledek + odpisy) pro splácení požadovaného úvěru. 
Závěr konference patřil Mgr. Petrovi Dvořákovi a Ing. et Ing. Jiřímu Janotovi, Ph.D, kteří 
se vyjádřili k novele zákona o myslivosti.  

Celá konference se těšila velkému zájmu účastníků, a to především z řad zemědělské 
veřejnosti, která jak věříme, ocenila její zaměření. 

 

ELO – MALTA 

ČMSZP měl jako člen skupiny ELO svého zástupce na jednání, které se pořádalo od 28. 
11 do 1. 12. 2016 na Maltě. Jednalo se o čtyřdenní jednání představitelů zástupců 
organizace ELO (European Landowners organization). ELO vždy volí lokalitu svých 
jednání v návaznosti členský stát, který v danou chvíli předsedá nebo má předsedat v 
radě EU.  

 

Ve výkonu předsednictví v Radě se členské státy EU střídají vždy po 6 měsících a po 
Slovensku, kterému na konci prosince předsednictví, nastupuje Malta, která bude 
usedat v Radě od ledna do června 2017. ELO proto zvolilo tuto lokalitu a pozvalo v 
návaznosti na svá jednání i maltského ministr pro udržitelný rozvoj, životní prostředí a 
změnu klimatu pana (Ministry for Sustainable Development, the Environment and 
Climate Change) José Herreru. Ten přislíbil, že za období svého předsednictví nebude 
upřednostňovat zájmy svého státu a naopak bude řešit potřeby EU jako celku. 

Za organizaci Wildlife Estates vystoupil její ředitel Konstantin Kostopoulos, který ji v 
jeho slovech představil. Organizace klade velký důraz na biologickou rozmanitost v 
krajině. Jsou toho schopni dosáhnout především spolupráce z evropskými zemědělci, 
lesníky, myslivci a rybáři, jakožto nepřímými producenty divoké flóry a fauny. Znak 
organizace WE byl vyvinut s cílem označit ta evropská území, kde činnosti jako lov, 
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střelba nebo rybářství probíhají v souladu s okolní krajinou. Značka je zaměřena na 
vlastníky půd a správce těchto území a vybízí je, aby se připojily k této iniciativě. V České 
republice tuto značku má například Kinský Žd’ár, Maršovy chody či Ekofarma Petr 
Marada. 
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FINANČNÍ ZPRÁVA 

ZPRÁVA O ČERPÁNÍ ROZPOČTU 

ZPRÁVA O ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ OD 1. 1.2016 DO 31. 12. 2016. 

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

Stav na bankovním účtu (ČSOB - 276770129/0300) 0 Kč 

Stav na kontokorentním úvěru (ČSOB – 276876177/0300) - 64,40 Kč  

Stav pokladny - hlavní 6 596, 00 Kč 

Stav pokladny – Slezská 68, 00 Kč 

 

Výnosy 1 559 017, 34 Kč 

 Členské příspěvky 2016 - PO  534 947, 00 Kč 

 Členské příspěvky 2016 – FO 167 690, 00 Kč 

 Branding ČSOB na www stránkách 10 000, 00 Kč 

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

 Seminář Skalský dvůr 2016 35 500, 00 Kč 

 Prezentace ČSOB Skalský dvůr 5 000, 00 Kč 

 Prezentace GEOTRONICS Skalský dvůr 3 000, 00 Kč 

 Přefakturace nákladů ZŽ                                                                    6 000, 00 Kč 

 Úroky z BÚ měsíční  40, 34 Kč 

 

Realizace projektů 776 840, 00 Kč 

z toho: 

 Dotace MZe – ELO 2016  446 818, 00 Kč 

 Dotace MZe - COPA-GEOPA 2016  330 022, 00 Kč 
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Náklady 1 495 923, 08 Kč 

 Spotřeba kancelářského materiálu 4 210, 00 Kč 

 Cestovné 50 742, 00 Kč 

 Občerstvení na akcích ČMSZP 9 780, 00 Kč 

 Náklady na reprezentaci 7 986, 00 Kč 

 Nájem nebytových prostor 48 480, 00 Kč 

 Služby spojené s nájmem n. p. 13 373, 94 Kč 

 Telekomunikační služby 1 513, 23 Kč 

 Webové a webhostingové služby 2 459, 02 Kč 

 Grafické a tiskařské služby 19 845, 00 Kč 

 Poštovné, poštovní služby 5 814, 00 Kč 

 Ostatní služby J.N. 14 741, 95 Kč 

 Skalský dvůr-poskytnuté služby  25 000, 00 Kč 

 Náklady na výstavy, veletrhy                                                           42 074, 00 Kč 

 Služby spojené se zastoupením při EU                                          81 720, 00 Kč  

 Mzdové náklady  442 824, 00 Kč 

 Dohody o provedení práce  9 000, 00 Kč 

 Zákonné sociální náklady OSSZ 110 708, 00 Kč 

 Zdravotní pojištění VZP  39 854, 00 Kč 

 Pojištění zaměst. KOOPERATIVA 1 861, 00 Kč 

 Správní poplatky 30, 00 Kč 

 Daň z kapitál. příjmů srážková 7, 67 Kč 

 Pojištění majetku                                                                               3 578, 00 Kč 

 Náklady peněžního styku 5 633, 69 Kč 

 Náklady peněžního styku – kontokorentní úvěr                                4 100, 00 Kč 

 Úroky                                                                                                    119,40 Kč 

 Příspěvky COPA-GEOPA 2016 132 223, 18 Kč 

 Příspěvky ELO 2016 418 245, 00 Kč 

 

Hospodářský výsledek 63 094, 26 Kč 
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