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1.1.1.1. Zahájení jednání Zahájení jednání Zahájení jednání Zahájení jednání a ka ka ka kontrola plnění usnesení a úkolůontrola plnění usnesení a úkolůontrola plnění usnesení a úkolůontrola plnění usnesení a úkolů    

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Ing. Brom Jaroslav, CSc., Ing. Bílek Václav, Csc., SHR, Kaňa František 

Ing. Miroslav Buchta, 1. místopředseda svazu omluvil předsedu Ing. Františka Wintera ze začátku jednání 

z důvodu naléhavé záležitosti a zahájil jednání v 10.00 hod. Dále omluvil zpoždění pana Králíka.  

Buchta seznámil s programem a vyzval k jeho doplnění a odsouhlasení: 

1. Zahájení jednání a kontrola plnění usnesení a úkolů z minulého jednání 
2. Zpráva předsedy o činnosti svazu za období od posledního jednání  
3. Zpráva Dozorčí rady a přehled hospodaření  
4. Informace o postupu zpracování úprav základních dokumentů svazu (Stanovy, Jednací řád, 

Organizační řád, Příspěvkový řád)  
5. Informace o přípravě konference „České zemědělství v horských a podhorských oblastech“ na 

Skalském dvoře 2. – 3. 11. 2015 
6. Informace o provozu kanceláře svazu a práci tajemníka 
7. Informace o prezentaci svazu na Zemi živitelce 2015 
8. Informace o realizaci projektů svazu  
9. Farmáři farmářům 
10. Podpora evropské integrace COPA-COGECA-GEOPA 
11. Další jednání předsednictva a příprava Valné hromady (leden 2016) 
12. Diskuze 
13. Závěr 

 
Program byl odsouhlasen. 

Buchta vyzval ke kontrole plnění úkolů a usnesení z minulého jednání.    

Úkol: Úzké vedení sjedná jednání s prezidentem AK ČR a nabídne mu jmenovat viceprezideÚkol: Úzké vedení sjedná jednání s prezidentem AK ČR a nabídne mu jmenovat viceprezideÚkol: Úzké vedení sjedná jednání s prezidentem AK ČR a nabídne mu jmenovat viceprezideÚkol: Úzké vedení sjedná jednání s prezidentem AK ČR a nabídne mu jmenovat viceprezidenta za hory a podhory.nta za hory a podhory.nta za hory a podhory.nta za hory a podhory.    

Zodpovídá: předseda – více po příchodu předsedy 

Úkol: zajistit asistentku/asistenta svazu.Úkol: zajistit asistentku/asistenta svazu.Úkol: zajistit asistentku/asistenta svazu.Úkol: zajistit asistentku/asistenta svazu.    

Zodpovídá: předseda – splněno, proběhlo výběrové řízení na tajemníka, vybrán byl Ing. Jan Novopacký, který 

byl na jednání přítomen 

Úkol: Úkol: Úkol: Úkol: zaslání rozpočtu předsednictvuzaslání rozpočtu předsednictvuzaslání rozpočtu předsednictvuzaslání rozpočtu předsednictvu    

Zodpovídá: předseda - splněno 

2.2.2.2. Zpráva předsedy o činnosti svazu za období od posledního jednání Zpráva předsedy o činnosti svazu za období od posledního jednání Zpráva předsedy o činnosti svazu za období od posledního jednání Zpráva předsedy o činnosti svazu za období od posledního jednání     

Z důvodu pozdějšího příchodu pana předsedy nejdříve seznámil předsednictvo se svou činností Kratochvíl, 

poradce ministra zemědělství. 

Zápis z jednání předsednictva Českomoravského svazu zemědělských 
podnikatelů konaného dne 15. 10. 2015 v 10:00 v Malá Morava 
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KratochvílKratochvílKratochvílKratochvíl    (poradce ministra)(poradce ministra)(poradce ministra)(poradce ministra)    

Kratochvíl informoval o aktuálních otázkách týkajících se rezortu zemědělství.  

Připravují se dotace na PGRLF, kde se připravuje program Fond nepojistitelných rizik – na úzkém vedení 

proběhla diskuze se zástupcem PGRLF. Dále se připravuje to, že by PGRLF mohl v budoucnu fungovat jako 

banka, zemědělec by si mohl pořídit úvěr. 

Termíny výplaty dotací jsou zveřejněny na webu SZIF. 

KKKK    jednání se připojiljednání se připojiljednání se připojiljednání se připojil    pan Kpan Kpan Kpan Králíkrálíkrálíkrálík    

Buchta vyzval pana Kudlu k informování o jednání AK ČR, kde je zástupcem za svaz. 

KudlaKudlaKudlaKudla    (jednání představenstva AK ČR)(jednání představenstva AK ČR)(jednání představenstva AK ČR)(jednání představenstva AK ČR)    

Poslední jednání představenstva bylo 7.10. v Praze, kde byla účast náměstků ministra pana Šnejdrly a Sekáče. 

Zápis viz http://akcr.cz/informace-z-jednani-predstavenstva-ak-cr-dne-7-rijna-2015-v-praze.php#obsah  

Návrh AK ČR na návrh aktivního zemědělce, zjišťují, jak to bude v rámci EU k doporučení změny nastavení. 

Sekáč informoval stručně o LFA po roce 2017, které se připravuje - prosazovat se budou faremní systémy, 

mulčování vypadne. Sucho a jeho monitoring  - sledování pomocí platformy INTERSUCHO.cz  

Kurz pro výplatu dotací je stanoven na 27,187 Kč. Informace o velkém vývozu zástavového skotu do Turecka. 

Ze strany AK ČR návrh na podporu plesu Agrární komory – návrh na zajištění 50 tis. Kč, na svaz by měla být 

zaslána smlouva k vyjádření. 

Ze strany AK ČR vznikla Komise LFA –za svaz je člen Valtr Václav. Dále se připravuje změna Ekonomické 

komise AK ČR – jmenují se zástupci z každého kraje. 

Kudla přednesl žádost o připomínky k AKČR, aby mohl na svazu řádně zastupovat názory.  

Dále Buchta požádal o informaci pana Burkoně, zástupce svazu v Monitorovacím výboru PRV. 

BurkoňBurkoňBurkoňBurkoň    (jednání MV PRV)(jednání MV PRV)(jednání MV PRV)(jednání MV PRV)    

Burkoň informoval o proběhlém jednání MV PRV 2007-2013 k ukončení období a následně o jednání MV PRV 

2014-2020 k novému období.  

Oficiální zápis je dostupný na webu viz http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-

obdobi-2014/monitorovaci-vybor/zapisy-z-jednani/zapis-z-1-zasedani-mv-prv-2014-2020.html a dále za „starý 

MV“ viz http://eagri.cz/public/web/file/413807/Zapis_z_18__MV_PRV_finalni_verze.pdf  

Dříve měl svaz hlas pod AK ČR, nově hlas samostatně jako ČMSZP. Na prvním jednání byli členové seznámeni 

s novými principy a podepsány jmenovací dokumenty. V MV zastoupeny všechny instituce - celkem 42 osob. 

Zrušeno zásadní právo VETA a tím pádem není již dle Burkoně jednání efektivní – hlasování většinou. 

Zemědělské organizace mají 13 hlasů ze 42 hlasů – není šance efektivně ovlivnit jednání. O to důležitější je 

činnost v pracovních skupinách MV PRV. Další jednání MV PRV bude 19.11. 

Buchta požádal o příspěvek pana Vráblíka z oblasti chovu masného skotu a materiálu MZe Strategie 2030. 
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VráblíkVráblíkVráblíkVráblík    (ČSCHMS)(ČSCHMS)(ČSCHMS)(ČSCHMS)    

Vráblík informoval, že chov skotu v rámci Strategie  MZe do roku 2030 podceňuje skutečnosti. Čísla, která byla 

nahlášena do Bruselu ke stavu skotu, se neshodují se vstupními stavy ve strategii (reálně jsou o 20 tis. ks 

vyšší). Dnes již stav cca 210 tis. krav BTPM, reálné číslo k roku 2030 je 300-320 tis. krav BTPM. Dále je potřeba 

reagovat na předložené silné a slabé stránky, kdy strategie neakceptuje to, co ministerstvo proklamuje. 

Opakovaná stejná chyba již na počátku přípravy strategie. 

Může se stát to, co se stalo letos s dotacemi na masné tele - špatně odhadnuté číslo na počátku, kdy se díky 

podpoře snížil počet mrtvě narozených zvířat, dále se plní termíny hlášení – polepšení a navýšení = sazba 

skutečně pak snížena o tento špatný propočet. Místo počítaných 120 tis. ks je to více jak 160 tis. ks a tím 

následně snížení původní sazby z 5 500 Kč na cca 3 900 Kč. 

V sektoru masného skotu je přes 200 tis. ks krav a je stoupající trend. Sektor vyváží přes 200 tis. ks za rok – 

ČR je silná země v produkci zástavu a býků (70 tis. ks jatečných, zbytek zástav) – realizace komodity je dobrá. 

EU nebude v produkci masa soběstačná, dnes již nakupuje i v netradičních státech jako je Ghana a Senegal 

apod.). Tradičními státy jsou Kanada, USA, Austrálie nebo Nový Zéland.  

Bez mimořádných obtíží se skot prodává a velmi dobře – momentálně je tahounem Turecko. Nebezpečí je to, 

že může dojít k tomu, že chovatelé přejdou z chovu krav s TPM na BTPM a omezení obálek na počet ks by 

opět způsobil rozmělnění financí.  

Momentálně dostane chovatel na dojnou krávu cca 10 tis. Kč, více se dotují také prasata, ale není přehled kde 

je to vidět (byla investice přes 1 mld. Kč). 

Diskuze k nastavení. 

Buchta doplnil, že se za svaz účastnil VH ČSCHMS. 

3.3.3.3. Zpráva Dozorčí rady a přehled hospodaření Zpráva Dozorčí rady a přehled hospodaření Zpráva Dozorčí rady a přehled hospodaření Zpráva Dozorčí rady a přehled hospodaření     

Burkoň jako předseda DR informoval o činnosti DR. Členové DR se pravidelně účastní jednání úzkého vedení a 

předsednictva. Z důvodu převodu účetnictví a personálních změn bylo zdržení v pravidelné kontrole podkladů k 

hospodaření. Materiály obdržela DR ke kontrole k 30. 9., kdy na jednání DR byla vedena diskuze k položkám 

příjmů a výdajů. DR upozornila na zvýšenou pozornost na financování s ohledem na čerpání dotace poskytnuté 

MZe. V rámci kontroly byly doposud finance vynaloženy dle rozpočtu. Od tohoto měsíce bude již opět měsíční 

kontrola hlavní účetní knihy.  

Dozorčí rada Dozorčí rada Dozorčí rada Dozorčí rada se se se se seznámila s seznámila s seznámila s seznámila s podklady, ve kterých nebyly shledány nedostatky. podklady, ve kterých nebyly shledány nedostatky. podklady, ve kterých nebyly shledány nedostatky. podklady, ve kterých nebyly shledány nedostatky.     

Buchta jako účetní svazu doplnil, že do konce loňského roku bylo vedena daňová evidence, nově, jak z důvodu 

projektu, tak i jiných je vedeno podvojné účetnictví, kdy bylo nutné převést doklady a nastavit zahajovací 

rozvahu. Účetnictví je vedeno bezplatně jeho osobou jako mimořádný příspěvek svazu, čímž se uspoří cca 

20 tis. ročně. 

K 30. 9. byly předloženy sumární čísla hospodaření dle středisek. Jsou vedena na 4 střediska - chod svazu, 

projekt MZe, dotace COPA COGECA, Skalský dvůr. Sumární výsledky jsou výnosy a náklady. Výnosy jsou 

celkem cca 1,214 mil. Kč (členské příspěvky, ČSOB, KEZ propagace, dotace MZe, dotace COPA COGECA, 
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úroky) a náklady jsou celkem cca 0,710  mil. Kč (mzdové náklady, zařízení kanceláře, nájem a služby, telefony, 

grafické a tiskařské práce na projekt Farmářské listy, webhosting a email, příspěvek COPA COGECA, příspěvek 

AK ČR).  

Závazky k 15. 10. - faktura za IV. čtvrtletí nájmu ve splatnosti. 

Pohledávky k 15. 10. - faktury za Skalský dvůr ve splatnosti a členské příspěvky ve výši 36 330 Kč, kde budou 

členům zaslány upomínky. 

Stav na účtu je cca 879 tis. Kč a stav na pokladně je 1 576 Kč. Drobný hmotný majetek svazu je ve výši cca 

190 tis. Kč. 

Buchta nabídl k nahlédnutí kompletní přehled hospodaření svazu a všech dokladů, které bylo na jednání fyzicky 

přítomno. 

4.4.4.4. Informace o postupu zpracování úprav základních dokumentů svazu (Stanovy, Jednací řád, Informace o postupu zpracování úprav základních dokumentů svazu (Stanovy, Jednací řád, Informace o postupu zpracování úprav základních dokumentů svazu (Stanovy, Jednací řád, Informace o postupu zpracování úprav základních dokumentů svazu (Stanovy, Jednací řád, 
Vnitřní směrniceVnitřní směrniceVnitřní směrniceVnitřní směrnice, Příspěvkový řád) , Příspěvkový řád) , Příspěvkový řád) , Příspěvkový řád)     

Buchta informoval, že z důvodu novely občanského zákoníku je potřeba Stanovy primárně upravit, i když svaz 

má jako odborová organizace jiný způsob založení.  

V rámci Stanov jsou navrženy hlavní změny: nové sídlo v kanceláři svazu, neuvádět striktně návaznost na 

AK ČR, vložení informace o vedení rejstříku členů, úprava postu čestného předsedy (bez hlasování na 

předsednictvu), vložení možnosti hlasování per rollam a jeho nastavení. 

Jednací řád – drobné úpravy  

Vnitřní směrnice – nový dokument svazu, který má navrženy kapitoly:  

‐ Oběh účetních dokladů 
‐ Pořizování, nakládání s majetkem a odpisový plán 
‐ Zásady pro účtování nákladů a výnosů, dohadných účtů, tvorbu opravných položek, pro přepočet valut 

a deviz na českou měnu 
‐ Provádění inventarizace majetku a závazků 
‐ Limit pokladní hotovosti 
‐ Cestovní náhrady při pracovních cestách 
‐ Stanovení výše členských příspěvků  

Diskuze k nastavení členských příspěvků proběhla na úzkém vedení – ponechat 10 Kč za ha s navýšením na 

min. 1500 Kč, ostatní organizace smluvně. 

Předložena informace o návrhu úzkéhoPředložena informace o návrhu úzkéhoPředložena informace o návrhu úzkéhoPředložena informace o návrhu úzkého    vedení ke stanovení výše členských příspěvků vedení ke stanovení výše členských příspěvků vedení ke stanovení výše členských příspěvků vedení ke stanovení výše členských příspěvků ––––    ponechání sazby ponechání sazby ponechání sazby ponechání sazby 

10101010    KčKčKčKč    za ha s navýšeníza ha s navýšeníza ha s navýšeníza ha s navýšenímmmm    na min. na min. na min. na min. členský příspěvek členský příspěvek členský příspěvek členský příspěvek ve výši ve výši ve výši ve výši 1500 Kč, ostatní organizace smluvně.1500 Kč, ostatní organizace smluvně.1500 Kč, ostatní organizace smluvně.1500 Kč, ostatní organizace smluvně.    

Postup zpracování a schvalování dokumentů – Buchta do týdne dopracuje a zašle členům úzkého vedení 

dokumenty k připomínkování. Na dalším jednání úzkého vedení (19. 11.) bude doplnění a poté se hned matriál 

rozešle členům celého předsednictva a dozorčí rady. V prosinci bude poslední jednání předsednictva, kdy bude 

mít předsednictvo možnost návrh připomínkovat, projednat a schválit verzi pro předložení na VH. Poté bude 

zasláno jako podklad k jednání členům svazu. 
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5.5.5.5. Informace o přípravě konference „České zemědělství v horských a podhorských oblastech“ Informace o přípravě konference „České zemědělství v horských a podhorských oblastech“ Informace o přípravě konference „České zemědělství v horských a podhorských oblastech“ Informace o přípravě konference „České zemědělství v horských a podhorských oblastech“ 
na Skalském dvoře 2. na Skalském dvoře 2. na Skalském dvoře 2. na Skalském dvoře 2. ––––    3. 11. 20153. 11. 20153. 11. 20153. 11. 2015    

Základní informace o organizaci a rozpočtu přednesla tajemnice – program a přihlášení viz 

http://cmszp.cz/aktuality/2015/konference/ . Spoluorganizace s MZe v rámci aktivit Celostátní sítě pro 

venkov.   

Burkoň doplnil, že program byl sestaven na základě spolupráce s MZe a hlavní oblastí zájmu ze strany MZe, 

kterou je problematika LFA oblastí k první diskuzi. Druhý den je věnován seznámením s aktualitami z SPÚ, 

PGRLF, místních akčních skupin a novely zákona o myslivosti. 

KKKK    jednání se připojil pan předseda Winterjednání se připojil pan předseda Winterjednání se připojil pan předseda Winterjednání se připojil pan předseda Winter    

    

Zpráva předsedy o činnosti svazu za období od posledního jednání Zpráva předsedy o činnosti svazu za období od posledního jednání Zpráva předsedy o činnosti svazu za období od posledního jednání Zpráva předsedy o činnosti svazu za období od posledního jednání     

Předseda informoval o činnosti od posledního jednání předsednictva, kdy proběhla 4 jednání úzkého vedení. 

V červnu (26. 6.) se řešila problematika LFA oblastí, kdy AK ČR ustanovila svou komisi. Do komise byli 

jmenováni zástupci dle krajů. Předcházející jednání s prezidentem AK ČR panem Tomanem mělo být nastavení 

více v koordinaci se společenstvími, za svaz bylo nabídnuto vedení této pracovní skupiny. Ze strany AK ČR bylo 

nastavení komise výhradně pod jejich taktovkou. 

 

Účast na PS MV PRV k jednotlivým opatřením k bodování, ze strany svazu preferována podpora LFA oblastí a 

zvýhodnění ekologického hospodaření. Dále upozorněno na nevhodnost tříštit prostředky do 3 kategorií, ale jen 

2 (do 5 mil. a do 150 mil.). Finální jednání s hlasováním i za účasti ministerských úředníků a tím pádem byly 

patové situace AKČR a ZS oproti dalším NNO podpořeny ze strany nastavení MZe.  
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Zveřejněna společná TZ 12 NNO o podpoře základních bodů pod hlavičkou ASZ. Ostatní následné kroky ASZ 

již nebyly souvislé s tímto prohlášením a podporou ostatních NNO. 

Po MV PRV, kde byly předloženy námitky, byly následně ze strany ministra pozváni předsedové NNO na jednání 

s ministrem - jednání mezi 4 očima, jedním z bodů byla diskuze nad TZ k PRV a postoje NNO. Doporučeno 

obnovit kulaté stoly ministra – v současnosti informace o obnově. Podpora financování LFA (přislíbena 

většina). Za svaz jednání bez konfliktů, k nastavení LFA byla ze strany svazu nabídnuta pomoc. 

Dále na jednání úzkého vedení řešen nový tajemník. Bylo nastaveno výběrového řízení, na jehož základě byl z 3 

zájemců vybrán pan Jan Novopacký. Úzké vedení se zabývalo přípravou konference na Skalském dvoře a 

nastavení participace MZe. 

Další jednání v červenci (23. 7.) na kterém byla zpracována reakce na žádost ministra k podání jednotné 

žádosti. Dále diskutována příprava prezentace svazu a projektu na ZŽ a finalizace návrhu programu na Skalský 

dvůr pro diskuzi s MZe. 

Koncem srpna prezentace svazu na Zemi živitelce a Večeru venkova, kdy ministr zemědělství s ministryní pro 

místní rozvoj a předsedou Senátu navštívili také prezentaci ČMSZP. Prezentace uvedena v TZ viz 

http://cmszp.cz/aktuality/2015/cmszp-se-prezentoval-na-mezinarodnim-agrosalonu-zeme-zivitelka-v-

ceskych-budejovicich/  

Jednání úzkého vedení v září (17. 9.) se zabývalo návrhem SMA o užší spolupráci, kdy svaz s tímto souhlasil, a 

navazují další jednání. Finalizace konference na Skalském dvoře.   

Poslední jednání úzkého vedení bylo včera 14. 10. kde byly předloženy informace z jednání k pracovním 

skupinám MV PRV, diskuze s PGRLF k novému Fondu nepojistitelných rizik a připomínkování Strategie MZe do 

roku 2030. 

Pracovní skupina k přímým platbám. Mulčování jako náhradní pracovní operace ne ta hlavní. Pojem nadužívání 

(pozemek, který se využívá, ale není v žádosti o dotaci) – nedotovaný užívaný pozemek je ze strany MZe 

problém a je návrh na udělení sankcí z důvodu, že kdyby náhodou na takovéto parcele byla udělána skládka 

hnoje, tak kontrola neví, komu daná skládka patří a neví koho postihnout. V dalším roce je předpoklad, že 

pozemky takto definované letos kontrolory, budou opět kontrolovány v roce dalším, již za podmínky sankcí.   

V novele zákona byly navrženy tabulky VDJ (tab. A a B) – skot ve věku nad 1 měsíc – 6 měsíců včetně – různé 

definice 0,2 VDJ a v druhé 0,4 VDJ – byla přislíbena úprava a sjednocení na 0,4 VDJ. Dále ještě řešena 

sportoviště, předvadiště, jezdecké kluby apod. a tím pádem automaticky povinný audit – nutno zrušit aktivity 

v rejstříku – prokázání aktivního zemědělce. 

Za poslední období proběhlo ještě několik dalších jednání pracovních skupin MV PRV k jednotlivým opatřením. 

Ze strany svazu identifikován problém s dokládání finančního zdraví při v.o.s., která končí s nulovým výsledkem 

hospodaření. MMR připomínky k pracovním místům a navýšení bodového ohodnocení z 1 bodu na 3 body. 

Bodové ohodnocení vložení majetku u spolupráce. Zvýhodnění značek - kromě KLASA a regionální potravina, 

návrh navýšení na zařazení BIO a regionálních značek.  

Dále diskuze také v rámci PS k nastavení metody LEADER a CLLD k projektům spolupráce. 
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Pracovní skupiny byly intenzivně v posledních 3 týdnech k opatření 1.1.1 a 1.2.1., 6.4.1., 6.4.2. a 6.4.3., 16.3.1., 

16.4.1. a 16.6.1., 19.3.1. dále již zmiňované nastavení jednotné žádosti a Tematické pracovní skupiny pro 

monitoring a hodnocení Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.    

DůležitéDůležitéDůležitéDůležité    je připomínkování provádět aje připomínkování provádět aje připomínkování provádět aje připomínkování provádět a    přippřippřippřipravovat se na nějravovat se na nějravovat se na nějravovat se na něj    ––––    tajemník bude svaz tajemník bude svaz tajemník bude svaz tajemník bude svaz primárně primárně primárně primárně zastupovat, je všakzastupovat, je všakzastupovat, je všakzastupovat, je však    

potřeba mít potřeba mít potřeba mít potřeba mít na jena jena jena jednotlivá opatření a oblasti dnotlivá opatření a oblasti dnotlivá opatření a oblasti dnotlivá opatření a oblasti odborného garanta odborného garanta odborného garanta odborného garanta ––––    rozdělení zástupců svazu dle orozdělení zástupců svazu dle orozdělení zástupců svazu dle orozdělení zástupců svazu dle opatření a dalších patření a dalších patření a dalších patření a dalších 

oblastí zájmů viz tabulka.oblastí zájmů viz tabulka.oblastí zájmů viz tabulka.oblastí zájmů viz tabulka.    

6.6.6.6. Informace o provozu kanceláře svazu a práci tajemníkaInformace o provozu kanceláře svazu a práci tajemníkaInformace o provozu kanceláře svazu a práci tajemníkaInformace o provozu kanceláře svazu a práci tajemníka    

Tajemnice informovala o chodu kanceláře, kdy od nástupu nového tajemníka bude kancelář v Praze plně 

využívána, doposud to bylo 1-2 týdně. Tajemník je z Prahy a bude zastupovat svaz na pracovních skupinách a 

jednáních. Dále bude zpracovávat materiály a připravovat reakce na předložené návrhy.  

Od posledního jednání bylo vybráno nové logo, které bylo finalizováno do podoby logomanuálu a veškerých 

potřebných materiálů (hlavičkový papír, obálky, letáky apod.) Nový web je před finalizací.  

Členové jsou informováni o aktualitách z MZe, SZIF a dalších organizací.  

Nový tajemník Ing. Jan Novopacký se krátce představil – 

působil na SZIF, je absolvent ČZU, znalost angličtiny a 

němčiny.  

7.7.7.7. Informace o prezentaci svazu na Zemi Informace o prezentaci svazu na Zemi Informace o prezentaci svazu na Zemi Informace o prezentaci svazu na Zemi 
živitelce 2015živitelce 2015živitelce 2015živitelce 2015    

Prezentace svazu na Zemi živitelce a Večeru venkova, kdy 

ministr zemědělství s ministryní pro místní rozvoj a 

předsedou Senátu navštívili také prezentaci ČMSZP. 

Podpora ze strany KEZ, o.p.s. v rámci podpory účasti 

zástupců a BIO hovězího na občerstvení na Večer 

venkova. Prezentace uvedena v TZ viz 

http://cmszp.cz/aktuality/2015/cmszp-se-prezentoval-na-

mezinarodnim-agrosalonu-zeme-zivitelka-v-ceskych-

budejovicich/ 

 

8.8.8.8. Informace o realizaci projektů svazu Informace o realizaci projektů svazu Informace o realizaci projektů svazu Informace o realizaci projektů svazu     
    
‐ Farmáři farmářůmFarmáři farmářůmFarmáři farmářůmFarmáři farmářům    

Projekt je v závěrečné fázi, finalizují se rozhovory s farmáři jako příklady dobré praxe. Prezentace projektu je 

plánována na Skalském dvoře. Plánuje se vydání speciálního tištěného čísla s výstupy projektu a posledních 

dvou elektronických zpravodajů.  

V rámci projektu se připravily propagační materiály, jako jsou tužky, bloky a desky s využitím na Skalském 

dvoře a dalších akcích, kterých se bude svaz účastnit.  



································································································································
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‐ Podpora evropské integrace COPAPodpora evropské integrace COPAPodpora evropské integrace COPAPodpora evropské integrace COPA----COGECACOGECACOGECACOGECA----GGGGEOPAEOPAEOPAEOPA    

Ze strany svazu uhrazeny plně členské příspěvky, které byly již ze 2/3 refundovány ze strany MZe v rámci 

dotace 10.D. Poslední platbě musí předcházet úprava rozhodnutí z důvodu drobného navýšení nákladů 

s ohledem na kurz EUR. Poslední platba bude nárokována do konce listopadu 2015. 

‐ Příprava projektu na rok 2016Příprava projektu na rok 2016Příprava projektu na rok 2016Příprava projektu na rok 2016    (podpora NNO ze strany MZe)(podpora NNO ze strany MZe)(podpora NNO ze strany MZe)(podpora NNO ze strany MZe)    

Kancelář svazu připravuje pokračování projektu Farmáři farmářům, který bude zahrnovat periodikum, práci 

v rámci spolupráce svazu a vzdělávací akce. 

9.9.9.9. Další jednání Další jednání Další jednání Další jednání předsednictva a příprava Valné hromady (leden 2016)předsednictva a příprava Valné hromady (leden 2016)předsednictva a příprava Valné hromady (leden 2016)předsednictva a příprava Valné hromady (leden 2016)    

Další jednání předsednictva je navrženo na prosinec. Termín jednání bude stanoven začátkem listopadu na 

jednání ve Skalském dvoře. 

 

Na jednání úzkého vedení byl dojednán termín valné hromady včetně místa konání. 

Valná hromada se Valná hromada se Valná hromada se Valná hromada se budebudebudebude    konatkonatkonatkonat    vvvv    termínu 21.1.termínu 21.1.termínu 21.1.termínu 21.1.2016201620162016    ve Vestci ve Vestci ve Vestci ve Vestci u Prahyu Prahyu Prahyu Prahy....        

10.10.10.10. DiskuzeDiskuzeDiskuzeDiskuze    

Kolektivní vyjednáváníKolektivní vyjednáváníKolektivní vyjednáváníKolektivní vyjednávání::::    

Buchta jako pověřený za svaz kolektivním vyjednáváním informoval o přípravách, kdy na Skalském dvoře 

proběhne příprava harmonogramu. Předložil návrh na koncepci v roce 2016, kdy stoupne minimální mzda v 1. 

třídě na 58,7 Kč (nárůst o 7,24%). Pro vyjednávání připraveny 4 návrhy růstu 2%, 3%, 4%, 5% - poslední byl 

2,44% - vyjednávání předpokládá od 2% od zaměstnavatelů po 5% od odborů (v minulosti 2,23 – 3,01%). 

Koubek doporučil nejdříve jednání se Zemědělským svazem (ZS) a poté až s odbory. Burkoň doplnil, že ZS 

bude mít nižší návrhy, doporučil jednání v oblasti nastavení kolektivní smlouvy. Buchta přípravu jednání se ZS 

připustil jako primární. 

Předsednictvo ČMSZP pověřuje 1. místopředsedu Ing. Miroslava Buchtu kolektivním vyjednáváním Předsednictvo ČMSZP pověřuje 1. místopředsedu Ing. Miroslava Buchtu kolektivním vyjednáváním Předsednictvo ČMSZP pověřuje 1. místopředsedu Ing. Miroslava Buchtu kolektivním vyjednáváním Předsednictvo ČMSZP pověřuje 1. místopředsedu Ing. Miroslava Buchtu kolektivním vyjednáváním 

vvvv    předloženém návrhu.předloženém návrhu.předloženém návrhu.předloženém návrhu.    

Připomínkování Strategie MZe do roku 2030:Připomínkování Strategie MZe do roku 2030:Připomínkování Strategie MZe do roku 2030:Připomínkování Strategie MZe do roku 2030:    

Vráblík se dotazoval na způsob připomínkování předložené strategie 2030. Za svaz by navrhl základní 

připomínky v natavení počátečních hodnot, nastavení slabých a silných stránek – alespoň pro oblast skotu.  

Termín pro předání připomínek byl ze strany ministra stanoven na 19. 10. do připomínkování se zapojí Vráblík, 

Vinohradník, Burkoň, Buchta, Winter a Novopacký. 

Winter upozornil, že je potřeba zdůraznit, že takto obsáhlou strategii nelze komplexně připomínkovat za 10 dní 

v rámci členské základny. S ohledem na požadavek MZe budou zaslány základní připomínky v rámci výše 

uvedených zástupců svazu primárně k problematice chovu skotu. 
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Úkol: Úkol: Úkol: Úkol: Připomínkovat Strategii MZe do roku 2030 do předloženého termínu 19.10.Připomínkovat Strategii MZe do roku 2030 do předloženého termínu 19.10.Připomínkovat Strategii MZe do roku 2030 do předloženého termínu 19.10.Připomínkovat Strategii MZe do roku 2030 do předloženého termínu 19.10.    

Zodpovídá: Vráblík, Vinohradník, Burkoň, Buchta, Winter a Novopacký 

Datová schránka svazu:Datová schránka svazu:Datová schránka svazu:Datová schránka svazu:    

Buchta požádal o odsouhlasení zřízení datové schránky svazu z důvodu rychlejší komunikace s úřady a 

institucemi.  

Předsednictvo ČMSZPPředsednictvo ČMSZPPředsednictvo ČMSZPPředsednictvo ČMSZP    souhlasí se zřízením datové schránky svazu a dává za úkol předsedovi ji zřídit.souhlasí se zřízením datové schránky svazu a dává za úkol předsedovi ji zřídit.souhlasí se zřízením datové schránky svazu a dává za úkol předsedovi ji zřídit.souhlasí se zřízením datové schránky svazu a dává za úkol předsedovi ji zřídit.    
 

11.11.11.11. ZávěrZávěrZávěrZávěr    

 

Předseda ukončil jednání v 12:30 

 

Zapsala: Špiková     Ověřil: Winter, Buchta 


