
Slezská 7120 
00  Praha 2

IČO 148 88 
220č.ú. 122 
01 504/0600

+420 227 010 
354

info@cmszp.c
z

www.cmszp.cz

ČMSZP
Českomoravský svaz
zemědělských podnikatelů

Zápis z jednání ČMSZP       v Praze dne 

29.3.2018

Program jednání:

1. Zahájení předsedy svazu, schválení jednacího řádu 

 diskuze

2.     Zpráva o činnosti svazu za rok 2017 a Výroční zpráva 2017

3.     Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2017

4.     Zpráva o hospodaření v roce 2017, schválení účetní závěrky za 2017, schválení 

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017

5.     Volba nového předsednictva svazu 

6.     Volba dozorčí rady

7.     Diskuse

8.     Přerušení jednání valné hromady, 

 odděleně volba předsedy

 úzkého vedení

 volba předsedy dozorčí rady

9.  Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté: 1.     Ing. Jiří Milek, ministr zemědělství 

2.     Ing. Pavel Sekáč Ph.D., náměstek pro řízení sekce pro fondy EU, vědu, 

výzkum a vzdělávání 

3.     Ing. MBA. Martin Šebestyán, ředitel Státního zemědělského 

intervenčního fondu

4.     Petr Dolejší, jednatel společnosti CrossEurope Consulting se zaměřením na 

poradenství v rámci politiky EU

5.     Lubomír DufekViceprezident Evropské federace odborových svazů 

pracovníků v zemědělství, potravinářství a turismu, Brusel (1999 – dosud)

Člen Evropského hospodářského a sociálního výboru od 1.10.2015
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Valná hromada

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

K bodu č. 1  Zpráva o činnosti svazu za rok 2017 a Výroční zpráva 2017
Zahájení jednání VH provedl předseda ČMSZP František Winter a přivítal hosty. Následně

byla zvolena mandátová a návrhová komise.

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

usnášeníschopnost Valné hromady. Předseda, proto se postupoval dle čl. 10, písmena d)
stanov ČMSZP. V rámci vyplnění časové proluky proběhlo vystoupení hostů, které není

součástí tohoto zápisu.

Volební a návrhová komise byla zvolena:  Ing. Bartošová Anna 
Ing. Mgr. Balint Václav

Mandátová komise: Ing. Karolína Menclová

K bodu č. 2  Zpráva o činnosti svazu za rok 2017 a Výroční zpráva 2017

Seznámil přítomné s členskou základnou: 102 členů

Zaměření úzkého vedení:

- TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA
- PODPORA CHOVU SKOTU V LFA/ANC OBLASTECH

5 základních přístupů k SZP 2020+, které budou v rámci SZP 2020+ nadále prosazovány 

1. Udržení krajiny a životního prostředí, včetně snížení dopadů zemědělské výroby na 
jeho stav. 

2. Udržení a zlepšení stavu zemědělské půdy, a to mj. zajištěním dostatku organické 
hmoty do půdy, což může ve větším rozsahu poskytnout pouze živočišná výroba. 

3. Zajištění kvalitních povrchových i podzemních zdrojů pitné vody. 
4. Zlepšení životních podmínek obyvatel venkova. 

5. Zajištění kvalitních potravin pro obyvatele ČR i na export.

Realizace projektů 
Realizace projektů 10 D – zejména uhrazeny poplatky na členské příspěvky ELO, GEOPA

NNO 2017 – Podnikavý zemědělec – aktivity a výtupy jsou na webových stránkách
Projekt s Odborovým svazem – 2.rokem, v roce 2019 končí
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Partneři a spolupráce s vládními i nevládními organizacemi

 Aktivní účast na jednotlivých Pracovních skupinách
 Aktivní účast a vydávání stanovisek k dokumentům MZe
 Vyjednávání o kolektivní smlouvě – navýšení základních tarifů původně bylo o 8 %, tento

návrh se podařilo ponížit na 5,2%.

 Aktivní spolupráce – SPÚ, UZEI, MZE, SZIF, CSV, Odborový svaz, atd.
 Partneři – AK, ASZ, SMO, SMA ČR i ZS – jednání probíhají v průběhu celého roku 
 Jednání s SPÚ, SZIF apod. Vyzval celou členskou základnu k otevření otázek, které je 

trápí ať svaz může zastupovat všechny.
 Pracovní skupina (PSú– poděkování zaznělo zejména k  

PS LFA/ANC Burkoň a Vráblík – velké poděkování a
 PS CC Šreiber (ZEAS Sedmihorky)

Zastoupení svazu

 Poradce ministra
předchozí ministr – poradce za ČMSZP – Kratochvíl
nynější ministr - poradce za ČMSZP – Burkoň

 ABK – Burkoň
 MV PRV  – Winter
 Koordinační síť pro CSV  - Winter

Zastoupení MEZINÁRODNÍ – reprezentovala i nás společnost CrossEurope Consulting
- COPA GEOPA 
- ELO

Od roku 2017 se ředitelka svazu dostala do úzkého vedení COPA GEOPA.

Svaz jsme prezentovali v rámci 

TV Zemědělec 
 Spolu vyhlašovatel Zemědělec roku

Youtube videa
Výstavy, konference

 Slovenská konference za účasti ministryně a předsedy AK – téma marginální oblasti
 Agrokomplex (předseda AK Slovenska a náměstkem ministryně slovenské republiky);
 Země živitelka+ Večer venkova
 Konference Zemědělského svazu – svaz zastoupen p.Buchta
 Skalský dům – na závěr listopad 2018 s tématem Zemědělství v klimatické změně

Stránky svazu jsou aktivní, můžete zde nalézt co potřebujete, máme i facebookové stránky a
youtube kanál. 

Byly vydány Farmářské listy – 5 čísel naleznete na našich stránkách a v tištěné podobě. 
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Informatorium na emailové adresy, co se za poslední týden stalo. Nastavovanost bych chtěl
zvýšit

Zhodnocení činnosti 

– obsazení PS se podařilo, mnoho našich požadavků se nám podařilo. 
- připomínkování dokumentace probíhá 
- pracovní místo se nám podařilo udržet. 
- prohloubení spolupráce s ostatními neziskových organizací – přizvání k jednomu stolu. 
- Návštěvy našich členů a farem a našich členech – budeme pokračovat, nepodařilo se 

nám všechny navštívit

Stále se nám nedaří prosadit zvýšení sazby u LFA oblastí na 80%. Nadále budeme Přehlasování 
u preferenčních kritérií LFA i EKO zemědělství došlo k snížení bodů na úkor navýšení bodů 

v oblastí postižených suchem.

K bodu č. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2017

Pan Winter předal slovo panu Burkoňovi. Pan Burkoň jako předseda dozorčí rady Svazu

informoval o činnosti dozorčí rady. Členové DR byly v roce 2017 velice aktivní, a to především
v Předsednictvu, kde měli 100% účast, na úzkém vedení skoro 100%. Dozorčí rada (4členná)

dle slov svého předsedy nenašla při kontrolách žádné pochybení v dokumentech jí
předkládaných. Potvrzuje, že hospodaření Svazu bylo poctivé a správné. Jedinou připomínku

měla DR a to je ta, že v rámci účetnictví při kontrole rozdělit samostatně pro urychlení kontroly.
Při  posledním  výjezdním  zasedání  byly  předneseny  návrhy  na  novou  kandidaturu.

Předseda DR se rozhodl  nekandidovat  do DR.  Pokud bude DR zvolena dle kandidátky,
budeme mít mladou, perspektivní DR.

Svaz by na jednáních mělo zastupovat více subjektů než doposud.

K bodu č. 4 Zpráva o  hospodaření  v  roce  2017,  schválení  účetní  závěrky  za  2017,
schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017

Účetnictví vedl pan Buchta. Bohužel z důvodu nemoci nemohl být přítomen. 

Finanční zprávu představil pan Burkoň.

Hospodářský  výsledek  je  za  rok  2017  celkem  318 058,35  Kč.  Celkové  výnosy  činily
2 468 783,99 Kč.  Celkové  náklady  pak  2 150  725,64  Kč.  Následovalo  podrobné  čtení

jednotlivých sumarizovaných položek účetnictví (např. cestovné, mzdové náklady, příspěvky,
pohledávky ap.)1.

1 Podrobněji viz Výroční zpráva za rok 2017 (k dispozici např. na stránkách Svazu či kanceláři 
Svazu)
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Následně  byla  podána  informace  o  hospodaření  jednotlivých  středisek,  vedených
samostatně v účetnictví.  V souladu s ustanovením článku 7) odstavce 2) písmena f)  Stanov

Svazu  VH jednomyslně schválila roční účetní závěrku za rok 2017 s hospodářským
výsledkem ve  výši  318  058,35  Kč.  S tím,  že  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.

 
Prezentace Svazu se posunul dál a strašně bych si přál, aby se nám podařilo. Všichni 

předsedové ze Svazu odešli a mnoho lidí udělal a lidé by se měli na to ohlížet. Velmi rád bych 
viděl, aby mladí lidé byli aktivní členi a hájit zájmy našeho svazu a využívat k tomu všech 

možných prostředků. Jelikož aktivita členů je slabší a chci, aby se v dalším období toto změnilo.

K bodu č. 5  Volba předsednictvo 
Byly rozdány kandidátky – celkem v předsednictvu má být 16-ti členné. Výběr proběhl 

kroužkovací metodou. Před volbou předseda vyvolal jednotlivé kandidáty. Následně po sečtení 
hlasů proběhlo jednání Předsednictva, kde byl zvolen nový předseda a nový místopředsedové.

Novým předsedou byl zvolen Ing. František Winter

K bodu č. 6  Volba dozorčí rada
Byly rozdány kandidátky – celkem v dozorčí rada má být 3členná. Výběr proběhl kroužkovací 
metodou. Před volbou předseda vyvolal jednotlivé kandidáty. Následně po sečtení hlasů 

proběhlo jednání, kde byl zvolen nový předseda Dozorčí rady.

Novým předsedou DR byl zvolen Ing. Kamil Surovík

K bodu č. 7  Diskuze
Diskuze proběhla v rámci vystoupení hostů.

K bodu č. 8  Přerušení jednání valné hromady
Viz. bod č.5 a č.6 
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Závěr

Nově zvolený předseda seznámil přítomné s návrhem na usnesení, kdy VH schválila:

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.

Nově zvolený předseda svazu ukončil jednání v 15:00 hodin.

Zapsal: Ing. Menclová Karolína
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