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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. Karolína Menclová, ředitelka svazu 

Email:  info@cmszp.cz  

Telefon:  +420 227 010 354 

Mobil: +420 602 542 602 

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 



································································································································
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 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. KRATOCHVÍL 
JAROSLAV 

Místopředseda Plzeňský 

ING. VINOHRADNÍK 
PAVEL 

Místopředseda Moravskoslezský 

ING. JUNGWIRTH 
VÁCLAV 

Místopředseda Praha 

ING. BÍLEK VÁCLAV, 
CSC. 

Člen Plzeňský 

BURKOŇ LUBOŠ Člen/ poradce ministra Královéhradecký 

FILIPI PAVEL Člen Pardubický 

ING. KRÁLÍK JAROSLAV, 
PH.D. 

Člen Zlínský 

KROČIL PAVEL Člen Moravskoslezský 

LUXOVÁ MARIE Člen Pardubický 

ING. PROCHÁZKA 
MIROSLAV 

Člen Praha 

RYŠAVÝ JOSEF Člen Ústecký 

ING. VRÁBLÍK 
MIROSLAV 

Člen Praha 

ZEMANOVÁ ROMANA Člen Liberecký 

 

Tabulka 2 Dozorčí rada 

JMÉNO ČLENA FUNKCE KRAJ 

ING. SUROVÍK KAMIL Předseda Olomoucký 

KUBAL PETR Místopředseda Plzeňský 

ING. OPAT JIŘÍ Člen Ústecký 

 

V rámci oku 2018 proběhla volební Valná hromada. Výše jsou uvedeny nově zvolení 
členové. V rámci roku došlo také k další změně, Ing. Miroslav Jan Buchta, 1. 
místopředseda svazu rezignoval ze své funkce prvního místopředsedy dne 17. října 
2018 ze zdravotních důvodů. Dále zastává pozici místopředsedy svazu.  



································································································································
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

Svaz má k 31. 12. 2018 celkem 106 členů (viz Tabulka 3). Jedním ze členů je i Český svaz 
chovatelů masného skotu (http://www.cschms.cz). Ten má k 31. 01. 2019 celkem 1072 
členům. 

 

V tomto roce ve věku 83 let zemřel Karel Skácel, jeden z dlouholetých členů 
Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů a jeho čestný předseda. 

 

Tabulka 3 Počet členů ČMSZP  a ČSCHMS k 31. 12. 2018 

KRAJ 
POČET 
ČLENŮ 
ČMSZP 

KRAJ 
POČET 
ČLENŮ 
ČMSZP 

JIHOČESKÝ 11 PARDUBICKÝ 4 

JIHOMORAVSKÝ 11 PLZEŇSKÝ 15 

KARLOVARSKÝ 1 PRAHA 2 

KRÁLOVEHRADECKÝ 2 STŘEDOČESKÝ 7 

LIBERECKÝ 5 ÚSTECKÝ 12 

MORAVSKOSLEZSKÝ 9 VYSOČINA 5 

OLOMOUCKÝ 20 ZLÍNSKÝ 2 
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Procentické zastoupení členů dle 
jednotlivých krajů k 15.2.2019
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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 2018 se Valná hromada sešla dvakrát a to 22. LEDNA 2018 v sídle a 29. BŘEZNA 
2018 ve Vestci. Hosty byli Ing. Jiří Milek, ministr zemědělství; Ing. Pavel Sekáč Ph.D., 
náměstek pro řízení sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání; Ing. MBA. Martin 
Šebestyán, ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu; Petr Dolejší, jednatel 
společnosti CrossEurope Consulting se zaměřením na poradenství v rámci politiky EU a 
Lubomír Dufek, Viceprezident Evropské federace odborových svazů pracovníků v 
zemědělství, potravinářství a turismu a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru. 

 



································································································································
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Veškerá schválená usnesení z 22.1.2018: 

 

1. Změna Stanov, přidán čl.10 písmeno h) 

 

Veškerá schválená usnesení z 29.3.2018: 

 

1. Zprávu o činnosti Svazu za rok 2017 a Výroční zprávu za rok 2017 

2. Zprávu o činnosti dozorčí rady Svazu za rok 2017 

3. Zprávu o hospodaření Svazu v roce 2017 

4. Účetní závěrku Svazu za rok 2017 s hospodářským výsledkem ziskem ve výši 318 058,35 
Kč 

5. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017: částka 3 420 Kč bude uhrazena jako daň 
z příjmu právnických osob a částka 314 638,35 bude převedena na účet 931 16 nerozdělený 
zisk roku 2017. 

6. Výsledek volby předsednictva, úzkého vedení a dozorčí rady 2017 

7. Valná hromada vyslovuje souhlas k zastupování ČMSZP na pracovních skupinách k PRV 

8. Valná hromada pověřuje úzké vedení ČMSZP k zastupování svazu při jednáních v 
připomínkách k Společné zemědělské politice po roce 2020 na MZe ČR 

9. Valná hromada pověřuje předsedu a úzké vedení k vyvolání společných jednání s 
ostatními zemědělskými nevládními organizacemi, které mají stejné či obdobné portfolio 
zájmů jako ČMSZP. 
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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 2018 se úzké vedení sešlo celkem sedmkrát.  

 

Tabulka 4 Jednání Úzkého vedení Svazu 

TERMÍN MÍSTO JEDNÁNÍ 

11. 01. 2018 PRAHA 

15. 02. 2018 PRAHA 

29.3.2018 VESTEC 

18. 04. 2018 PRAHA 

15. 05. 2018 PRAHA 

19.07.2018 PRAHA 

05. 12. 2018 PRAHA 
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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 2018 sešlo celkem čtyřikrát. 

 

Tabulka 5 Jednání Předsednictva Svazu 

TERMÍN MÍSTO JEDNÁNÍ 

29.3. Praha 

18.6. Praskačka 

23.10 Praha 

4.11 Skalský dvůr 
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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 byl zvolen KAMIL 
SUROVÍK. Dozorčí rada se pravidelně účastnila porad úzkého vedení i předsednictva. 

PŘEDSEDA SVAZU 

Předsedou svazu byl znovu zvolen ING. FRANTIŠEK WINTER. 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. 
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ZASTOUPENÍ SVAZU 

NÁRODNÍ ZASTOUPENÍ 

Svaz měl svého zástupce v poradním sboru ministra zemědělství. Lubomír Burkoň byl po dobu 
působení obou ministrů (Milek, Toman) v poradním orgánu ministra zemědělství. 

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. Karolína Menclová.  

Svaz má také své zástupce při jednání tzv. Kulatého stolu, které pořádá ministr zemědělství.  
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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 2017 byli zástupci v této 

skupině Ing. František Winter a Ing. Karolína Menclová. 

 

V rámci voleb se Ing. Karolíně Menclové podařilo získat místo v úzkém vedení, kde hlavní 
otázkou bylo řešení mzdových nákladů na zemědělský sektor a analýza odlišnosti mzdových 
nákladů v jednotlivých státech EU. V rámci roku 2018 jsme se účastnili několika jednání 
Evropského parlamentu, který si pozvat sociální partnery k diskuzi nad tématem vytvoření 
nové struktury „inspektorátu práce“ na úrovní EU, který by měl mít pravomoc zasahovat 
v jednotlivých členských státech bez nutnosti informovat inspektorát členského státu. 
Významná diskuze se rozvinula z pohledu nelegálního zaměstnávání a možnostech jeho 
potlačení. Z jednání vyplynula nutnost definovat nelegální zaměstnávání, který je 
jednotlivými členskými státy definován odlišně. 

 

 

 

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 
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schopnost dělat toto vše zajišťuje ELO svou jedinečnou pozici mezi skupinou odborníků ze 
zemědělství, životního prostředí a z oblasti venkova. 

 

V rámci spolupráce se Slovenskými i rakouskými kolegy jsme se účastnili celkem 5-ti 
výjezdů. Kromě milého uvítání rakouské agrární komory a představení místního producenta 
mléka do škol jsme přijali i pozvání do Polska. Zdejší organizace sdružující mladé začínající 
zemědělce nás pozvala na konferenci, kde byla shrnuta polského hospodaření. Zástupci 
dozorčí rady také navštívili Brusel a nesmíme zapomenout na návštěvu dánských kolegů. 
Kromě prasečí farmy jsme navštívili ekologický chov dojeného skotu. V rámci našeho 
týdenního newsletteru a facebookových stránek se nám podařilo Vás informovat o aktivitách 
a aktualitách z těchto jednání. Kromě toho jsme vyzývali za pomoci těchto médií členskou 
základnu k účasti na těchto výjezdech a k prezentaci vlastní farmy.  

ZEMĚDĚLEC ROKU 2018 

Slavnostní vyhlášení 18. ročníku soutěže proběhlo 27. listopadu 2018 v Betlémské kapli v 
Praze na Starém Městě. 

Během slavnostního odpoledne byly uděleny tituly v řadě kategorií. Kromě ocenění pro 
nejlepší zemědělce v jednotlivých krajích byly uděleny i ceny speciální, a to v kategoriích 
Malá farma do sta hektarů, Ekologický zemědělec, Farmářku roku, Mladý zemědělec roku, 
Objev roku a Společensky zodpovědný zemědělce roku (v kategoriích právnická a fyzická 
osoba). 

ČMSZP byl jedním z organizátorů a předseda dozorčí rady Ing. Kamil Surovík, předával 
ocenění krajským vítězům. Jsme velice rádi, že se v kategorii Společensky odpovědný 
Zemědělec roku se jako finalisté umístili hned 2 naši členové, tím byla ekofarma Zemanových 
a rodinná ekofarma Bílkových. Gratulujeme! 
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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 1 223 520 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 pracuje na projektu 
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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Svaz byl na konci roku 2017 požádán o pokračování spolupráce na dalším chystaném projektu 
a to zejména při sběru dat v průběhu roku 2018. V průběhu roku 2018 se nám podařilo zajistit 
šetření na 3 středních školách a v rámci roku 2018 byla podána žádost na nový projekt, který 
byl schválen. 

PROJEKT AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC 

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

Místo realizace: celá Česká republika 

Cíl projektu: 

Projekt si klade za cíl shromáždit reálné příklady expertů z oblasti zemědělství a oblastí 
souvisejících se zemědělstvím a životem zemědělce jako životní prostřední, zdraví welfare 
zvířat, dotační možnosti, aktuality z EK vztahující se k problematice zemědělství zejména z 
České republiky a Slovenska atd. Při výběru respondentů budou upřednostňováni převážně 
subjekty z řad ekologických farmářů, a to z důvodu jejich hospodaření, při kterém je kladen 
velký důraz na kladný vztah ke zvířatům, půdě, rostlinám a obecně k přírodě. Pro srovnání 
budou jako respondenti navrženi i zemědělci z řad neekologických zemědělců. Tyto příběhy 
budou následně prezentovány formou článků v elektronickém časopisu, na webových 
stránkách a další vhodnou formou (například prezentací na výstavách a veletrzích). . 

Projekt měl umožnit zemědělským subjektům prezentovat své názory na konferencích, 
týkajících se dané problematiky prostřednictvím zvolených zástupců se zemědělské veřejnosti 
a zvýšit povědomí obyvatel České republiky o možných příčinách důsledcích rozdílného 
hospodaření. 

  

 

Farmářské listy – byly vydány celkem 3 elektronická čísla v tištěné verzi Vám byli k dispozici 
celkem 2. V projektu bylo osloveno přes 25 respondentů, nejzajímavější rozhovory pak byli 
vybrány do Farmářských listů.  

 

Farmářské listy č.1/2018 

Farmářské listy č. 2/2018 

Farmářské listy č. 3/2018 

 

Videa – v rámci aktivit projektu jsme požadovali část nákladů na tvorbu videa, bohužel tento 
bod byl z rozpočtu odstraněn z důvodu ponížení finanční alokace. 
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AKCE SVAZU 

SPOLUPRÁCE CSV 

Na konci roku 2017 se podařilo prodloužit smlouvu s CSV, při které budou zajištěny 
vzdělávací akce s názvem „MEZIGENERAČNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V AGRÁTRNÍM 
SEKTORU“, jež se koná ve 4 různých NUTS 2. v průběhu února a března proběhly celkem 
čtyři workshopy s exkurzemi na zemědělské podniky. 

 

Pořádány byly v kraji JIHOČESKÉM, JIHOMORAVSKÉM a KRÁLOVEHRADECKÉM 
a  MORAVSKOSLEZSKÉM. 

     

Významnou roli hraje i spolupráce CSV a ČMSZP na organizaci setkání konaného na 
Skalském dvoře. Ten je rozepsán samostatně. 
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TECHAGRO 2018 

 

Svaz se prezentoval 2018 na TECHAGRU. Brněnský komplex zemědělských a lesnických 
veletrhů potvrdil své postavení evropské veletržní akce. Vystavovatelé ročníku 2018 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. Akce se zúčastnili manažer projektu, který zde prezentoval projekt Aktivní 
zemědělec.  

Zemědělské a lesnické veletrhy v Brně byly v roce 2018 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. 

AGROKOMPLEX 2018 

Nitře se pořádal již 45. ročník Agrokomplexu. Výstaviště zaplnila hospodářská zvířata i 
vyspělá technika pro živočišnou i rostlinnou výrobu. Účastnili se nejen mnoho farmářů a 
zemědělců, ale své zastoupení zde mělo i Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova 
Slovenské republiky. Akce se zúčastnili i dobrovolníci předseda ing. František Winter a 
manažer projektu, který zde prezentoval projekt Aktivní zemědělec. 
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ZEMĚ ŽIVITELKA 2018 

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. České Budějovice se opět v letošním roce 
staly centrem nejen pro zemědělskou veřejnost. Šestidenní mezinárodní agrosalon Země 

živitelka, který měl podtitul: 100 let českého zemědělství. Představeny 
byly novinky obnovy a rozvoje venkova, rostlinné a živočišné výroby, 
zemědělské techniky, potravinářské výroby, lesního a vodního 
hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, služeb pro zemědělství i 
ostatních návazných odvětví se zapsal do podvědomí zemědělců 

 

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. a KEZ o.p.s., představil na veletrhu širokou 
škálu ochutnávek biopotravin. Poděkování patří také 
Ekofarmě Babiny, která dala k dispozici ochutnávku 
sušeného BIO ovoce.  

Produkty ekologického hospodaření byly dále 
prezentovány na již desátém ročníku Večera venkova, 
který zahájil ministr zemědělství pan Miroslav Toman. 
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“, 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. 

Kromě toho je potřeba zmínit i významné partnery při tvorbě propagačních materiálů a těmi 
byly společnost: 

 KUHN CENTER CZ A.S.,  
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TOPAGRI A.S.  

   

 ČSOB 

 

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, Národní 
síť Místních akčních skupin ČR, Národná sieť rozvoja vidieka SR, Svazu měst a obcí České 
republiky a dalších.  

Stánek navštívili významné subjekty z řad Ministerstva zemědělství ČR, Státního 
zemědělského intervenčního fondu a zástupci odborných i neodborných organizací a 
jednotlivců. Ať již prezident Agrární komory, předseda Zemědělského svazu či členové svazu. 

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 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.  

V rámci této sedmidenní akce byl prezentován projekt – Aktivní zemědělec, který byl 
kofinancován z prostředků MZe a výsledky tohoto projektu jsou Vám k dispozici na 
webových stránkách. 
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SKALSKÝ DVŮR 2018 

Na začátku prvního listopadového týdne se uskutečnilo každoroční setkání zemědělských 
podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s 
Ministerstvem zemědělství a 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 profesorem Žaludem, který představil projekt Intersucho. 

Přednáška přinesla pohled na to, že zadržet vodu v krajině je pro nás klíčové, řekl profesor 
který se zabývá vlivem klimatické změny na zemědělství. Česká krajina je bohužel na sucho 
náchylná a vyzdvihl nutnost prosadit změny, které napomohou zadržování vody. Jedním 
z důvodů, který uvedl je osmdesáti procentní podíl polí, na kterých hospodaří nájemci. 

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. 

       

Jednal se již o 25.ročník konference, měli jsme příležitost seznámit se s oblastí, která  žádnému 
zemědělci není lhostejná, a to je jeho budoucnost.Konference se zaměřila nejen na trvale 
udržitelný rozvoj zemědělství, ať už z pohledu dotačních možností a politických kroků směrem 
z Evropské komise (Aktuality ve vyjednávání v Bruselu k SZP 2020+,), ale i témata jako je: 

Analýza dat se zaměřením na budoucí SZP 2020+ (2021+) v oblastech sucha, organické hmoty 
a eroze od paní  Šejnohové z oddělení Agro-environmentální politiky, UZEI  (Skalský 
dvůr_5_11_2018_ÚZEI_HS). 

Stabilita příjmů a životaschopnost farem – výtah z analytických dokumentů od pana Jelínka z 
UZEI:  Příprava SZP na období 2021-27 dále pak Dotační možnosti zemědělců – MAS, které 
přednesla Ing. Bartošová Anna z MAS Horní Pomoraví.  
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Dále byly představeny dotační příležitosti v roce 2018 a návrh roku 2019 od pan Gallase.  

Název programu 

Rok 2019  

Dotace k hospodář. 
výsledku(neinvestiční) 

Dotace na pořízení dlouhodobého 
hmotného majetku (kapitálové 
výdaje) 

 v tisících Kč v tisících Kč 

Podpora včelařství 100.000  

Podpora vybudování kapkové závlahy  35.000 

Podpora restrukturalizace ovocných sadů  95.000 

Podpora restrukturalizace ovocných sadů v 
ekologickém zemědělství 

 15.000 

Udržování a zlepšování genetického potenciálu 
vyjmenovaných hospodářských zvířat 

220.000  

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 162.000 18.000 

Genetické zdroje 75.000  

Nákazový fond 774.600  

Poradenství a vzdělávání 137.700 700 

Podpora evropské integrace nevládních organizací 20.000  

Podpora technologických platforem v působnosti 
rezortu MZe 

23.000  

Podpora zpracování zemědělských produktů  500.000 

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 84.000  

Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů 22.000  

Podpora činnosti potravinových bank a dalších 
subjektů s humanitárním zaměřením 

30.000 25.000 

Podpora na účast producentů a zpracovatelů 
zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ 

400.000  

Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských 
zvířat 

885.000  

Podpora sektoru mléka 50.000  

Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata 
umístěná do náhradní péče 

3000  

Výkrm skotu 125.000  

 3,111.300 688.700 

C e l k e m 3,800.000  
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Problematiku organické hmoty, ochrana vody a půdy přednesl Ing. Miroslav Florián, Ph.D. – 
zástupce vedoucího služebního úřadu a ředitel Sekce zemědělských vstupů, ÚKZUZ 

 

A neopomněli jsme téma klimatických změn, resp. sucha. 

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. – profesor na Mendelově univerzitě v Brně a vedoucí Ústavu 
agrosystémů a bioklimatologie, vědecký pracovník ÚVGZ AV ČR, v. v. i. 

 

 

Ve večerní disuzi přispěl i MVDr. Gabriel Csicsai, PhD. – štátny tajomník Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
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Další den nás kromě novinek z Bruselu, které přednesl pan Němec Stanislav ze Stáleho 
zastoupení ČR pro EU.  Obnovy a přísevy trvalých travních porostů od Oldřicha Zavřela ze 
společnosti SEED SERVICE také zaujaly. A v neposlední řadě přednášku pan David Černý z 
PGRLF a,s, – prezentace 2018 Skalský dvůr.pptx (~12 MB) 

V průběhu celé konference byl představován projekt Aktivní zemědělec vč. tištěných čísel, 
která si návštěvníci mohli odnést. 
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FINANČNÍ ZPRÁVA 

ZPRÁVA O ČERPÁNÍ ROZPOČTU 

ZPRÁVA O ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ OD 1. 1.2018 DO 31. 12. 
2018. 

VÝNOSY         2 129 891, 12 KČ 

Členské příspěvky 2018 - PO       350 526, 00 Kč 

Členské příspěvky 2017 – FO       117 895, 00 Kč 

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

Propagační služby KUNH Center a TOPAGRI     11 000, 00 Kč 

Propagační služby ČSOB       5 000, 00 Kč 

Seminář Skalský dvůr 2018       43 250, 00 Kč 

Služby pro AGROKOMPLEX 2018      3 113, 00 Kč 

Služby pro SZIF – brožura       60 000, 00 Kč 

Exkurze, workshopy        97 500, 00 Kč 

Ostatní výnosy (GEOPA - COPA)      1 114, 38 Kč 

Úroky z BÚ měsíční        65, 74 Kč 
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Realizace projektů 1 420 427, 0 Kč z toho: 

Dotace MZe - AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC 2018  400 000, 00 Kč 

Dotace MZe – 10.D. 2018  1 020 427, 00 Kč 

 

NÁKLADY  1 830 944, 32 KČ 

Spotřeba kancelářského materiálu  3 578, 00 Kč 

Spotřeba ostatního materiálu  3 041, 00 Kč 

Cestovné  55 474, 00 Kč 

Občerstvení na akcích ČMSZP  18 295, 00 Kč 

Náklady na reprezentaci  2 366, 00 Kč 

Nájem nebytových prostor  65 490, 00 Kč 

Služby spojené s nájmem n. p.  22 195, 79 Kč 

Telekomunikační služby  1 321, 77 Kč 

Webové a webhostingové služby  5 502, 50 Kč 

Grafické a tiskařské služby  60 600, 70 Kč 

Poštovné, poštovní služby  1 556, 00 Kč 

Propagační materiály  14 638, 00 Kč 

Přepravné na exkurze  3 225, 00 Kč 

Zabezpečení workshopů, exkurzí  75 075, 00 Kč 

Služby spojené se zastoupením při EU  120 000, 00 Kč 

Ostatní náklady j. n.  7 455, 68 Kč 

Mzdové náklady  489 635, 00 Kč 

Zákonné sociální náklady OSSZ  122 410, 00 Kč 

Zdravotní pojištění VoZP  44 066, 00 Kč 

Pojištění zaměstnanců KOOPERATIVA  2 057, 00 Kč 

Daň silniční  450, 00 Kč 

Daň z kapitálových příjmů srážková  12, 49 Kč 

Pojištění majetku  3 578, 00 Kč 

Náklady peněžního styku  8 973, 81 Kč 

Úroky z kontokorentního úvěru  15, 32 Kč 

Kurzové ztráty  32, 26 Kč 

Příspěvky COPA - COGECA 2018  162 079, 50 Kč 

Příspěvky ELO 2017  533 640, 00 Kč 
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Daň z příjmů právnických osob 2017  4 180, 00 Kč 

Hospodářský výsledek  298 946, 80 Kč 

 

ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ OD 1. 1.2018 DO 31. 12. 2018. 

Stav na bankovním účtu (MMB - 12201504/0600)  696 516,33 Kč 

Stav na bankovním účtu (ČSOB - 276770129/0300)  247 855,27 Kč 

Stav na spořícím účtu (ČSOB – 286786300/0300)  500 000,00 Kč 

Stav pokladny - hlavní  1 682,00 Kč 

Stav pokladny - Slezská  300,00 Kč 
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SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

 
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ 
INTERVENČNÍ FOND 

 
 
 
 
 

 
AGRÁRNÍ KOMORA ČR 

 
 
 

 
 
 
 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ 
MASNÉHO SKOTU 

 

 
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR 

 
SVAZ MARGINÁLNÍCH OBLASTÍ 

 
 

 
 
 
SPOLEČNOST MLADÝCH 

AGRÁRNÍKŮ ČR 

 
 
NÁRODNÍ SÍŤ MÍSTNÍCH AKČNÍCH 

SKUPIN 
 
 

 
 

 
 

KONTROLA EKOLOGICKÉHO 
ZEMĚDĚLSTVÍ 
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ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ 
ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŽIVY ČR 

 
 
 
 
 
 

ASOCIACE SOUKROMÉHO 
ZEMĚDĚLSTVÍ ČR 

 

 
 

 
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ČR 

 

 

 

 

 
ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY 

A INFORMACÍ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOPAGRI 

 

 
 
 
 

KUHN CENTER CZ 
 

 
 

ČSOB 
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