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 Zápis z jednání Valné hromady ČMSZP 
       ve Vestci u Prahy dne 21.3.2019 
 

 

Program jednání: 

1. Zahájení předsedy svazu, schválení jednacího řádu  

 diskuze 

2.     Zpráva o činnosti svazu za rok 2018  

3.     Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2018 

4.     Zpráva o hospodaření v roce 2018, schválení účetní závěrky za 2018, schválení rozdělení 

hospodářského výsledku za rok 2018 

5.     Diskuze 

6.  Závěr 

 

 

 
 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Hosté:   Ing. Pavel Sekáč Ph.D., náměstek pro řízení sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a 

vzdělávání, Ministerstvo zemědělství 

Ing. Kateřina Bělinová, CIA, ředitelka odboru přímých plateb, Ministerstvo zemědělství 

Ing. Vítězslav Vopava, generální ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu 

Ing. Štěpán Kala MBA, Ph.D., generální ředitel Ústavu zemědělských a potravinářských 

informací  

Ing. Petr Kopeček, manažer sektoru zemědělství ČSOB 
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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  Zahájení předsedy svazu, schválení jednacího řádu  
 

Zahájení jednání VH provedl předseda ČMSZP František Winter a přivítal hosty, kteří měli jednotlivá 

vystoupení. Následně byla zvolena mandátová a návrhová komise. 

 

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

hromady, tj. 31 platných volebních hlasů). Předseda, proto postupoval dle čl. 10, písmena d) stanov 

ČMSZP. V rámci vyplnění časové proluky proběhlo vystoupení hostů, které není součástí tohoto zápisu. 

 

Mandátová komise: Ing. Karolína Menclová 

 

 

K bodu č. 2 Zpráva o činnosti svazu za rok 2018 
 

 

Zapisovatelem byla určena Karolína Menclová a ověřovatelem Zápisu byl zvolen jednomyslně Kubal 

Petr. Jiný návrh nebyl nevržen. 

 

K bodu č. 3  Zpráva o činnosti svazu za rok 2018 
 

Seznámil přítomné s členskou základnou: 107 členů 

Kraj Počet členů ČMSZP Rozdíl oproti 2017 

JIHOČESKÝ 11 0 

JIHOMORAVSKÝ 11 0 

KARLOVARSKÝ 2 +1 

KRÁLOVEHRADECKÝ 2 0 
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LIBERECKÝ 5 +1 

MORAVSKOSLEZSKÝ 9 0 

OLOMOUCKÝ 20 +3 

PARDUBICKÝ 4 0 

PLZEŇSKÝ 15 0 

PRAHA 2 0 

STŘEDOČESKÝ 7 +1 

ÚSTECKÝ 12 -1 

VYSOČINA 5 0 

ZLÍNSKÝ 2 0 

Celkový součet 107 +5 

 

Základní údaje o členské základně ČSCHMS za rok 2018. Svaz sdružuje celkem 1.059 členů. 

 

Jednotlivá setkání: 

Úzké vedení:                                         Předsednictvo:                                  Valná hromada: 

 

11.01.2018   Praha                                  29.03.2018  Praha                        22.01.2018     Praha 

15.02.2018   Praha 

29.03.2018   Vestec                                18.06.2018  Praskačka                  29.03.2018    Vestec 

18.04.2018   Praha               

15.05.2018   Praha                                  23.10.2018  Praha 

19.07.2018   Praha 

18.09.2018   Praha                                  04.11.2018  Skalský dvůr 

 

Zaměření činnosti úzkého vedení a předsednictva svazu 

 

     trvale udržitelný rozvoj zemědělství a venkova 

     podpora chovu skotu v LFA/ANC oblastech 

     realizace projektu ve spolupráci s OSPZV 

     realizace projektu Svazu v rámci dotačního titulu z národních zdrojů pro podporu NNO 

     účast na jednání jednotlivých PS v rámci přípravy výzev PRV 

     projednávání stanovisek k evropské politice ( ELO, GEOPA) 

     vydávání stanovisek k jednotlivým projednávaným materiálům na MZe 

     pravidelné schůzky s vedením SZIF a řešení problémů členské základny  

     realizace projektu v rámci dotačního titulu 10.d (integrace ES) 
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Realizace projektů  

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

NNO 2018 – Aktivní zemědělec – aktivity a výstupy naleznete na webových stránkách 

Projekt s Odborovým svazem – 3.rokem, v roce 2019 ukončen 

Brožura CSV 

Workshopy Mezigenerační výměna zkušeností 

 

Partneři a spolupráce s vládními i nevládními organizacemi 

 

     aktivní účast ve všech PS 

     úzká spolupráce s ÚZEI 

     propagace Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů – výstavnictví, konference 

     příprava konference Skalský dvůr ve spolupráci s MZe 

     projednávání výstupů z jednotlivých PS MZe 

     zpracování a připomínkování podkladů pro poradce ministra 

     příprava vyjednávání o Kolektivní smlouvě s OSPZV – ASO ČR 

     aktivní komunikace s ostatními zemědělskými NNO 

     zpracování základních přístupů ČMSZP k SZP 2020+ 

 

Základní přístupy ČMSZP k SZP 2020+ 

 

      udržení krajiny a životního prostředí, včetně snížení dopadů zemědělské výroby na jeho stav 

      udržení a zlepšení stavu zemědělské půdy a to mj. zajištěním dostatku organické hmoty do           

půdy – což může ve větším rozsahu poskytnout pouze živočišná výroba 

     míru zastropování ponechat na dobrovolnosti jednotlivých členských států (1.500 – 2.000 ha) 

      zajištění kvalitních povrchových i podzemních zdrojů pitné vody 

      zlepšení životních podmínek obyvatel venkova 

      zajištění kvalitních potravin pro obyvatele ČR i na export 

 

Zastoupení svazu 

 

 Poradce ministra za ČMSZP  – Burkoň 

 ABK     – Burkoň 

 MV PRV    – Winter 

 Koordinační síť pro CSV  -- Winter 

 

Zastoupení MEZINÁRODNÍ – reprezentovala i nás společnost CrossEurope Consulting 

- COPA COGECA GEOPA - Ing. Karolína Menclová, členka úzkého vedení 

- ELO – Ing. František Winter 
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Svaz jsme prezentovali v rámci  

 

TV Zemědělec  

Spolu vyhlašovatel Zemědělec roku 

Youtube videa 

 

Výstavy, konference, debaty 

 TECHAGRO  

 Agrokomplex Nitra 

 Země živitelka + Večer venkova 

 Konference „Nástroje řízení rizik” 

 Kulatý stůl s eurokomisařem pro zemědělství Philem Hoganem 

 Skalský dům – na závěr listopad 2018 Slovensko 

 Debaty a moderované diskuze – Hradec Králové a Praha 

 

Zahraniční cesty v rámci projektu s OSPZV – ASO ČR 

Návštěva: 

 

 Rakouska 

 Finska 

 Slovenska 

 Belgie 

 Polska 

 

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

Byly vydány Farmářské listy – 3 čísla naleznete na našich stránkách.  

 

Informatorium na emailové adresy, co se za poslední týden stalo. Nastavovanost bych chtěl zvýšit 

 

Projektová činnost: 

Aktivní zemědělec: 

  

Aktivity projektu: 

 Farmářské listy 3x 

 prezentace na akcích  

 rozhovory z farmáři  

 účast na jednáních PS  

 

Zlepšení efektivnosti a odborné úrovně činnosti nevládních organizací formou podpory integrace v 

rámci ES 

 

Aktivity projektu: 

 úhrada členských příspěvků v zahraničí (COPA COGECA GEOPA, ELO) 
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 jednání v členských organizacích s dopravou 

 jednání v členských organizacích bez dopravy 

 jednání mandatářů 

 

„Posilování sociálního dialogu v zemědělství v oblastech trvale udržitelného rozvoje zemědělství a 

venkova“, ve spolupráci s OSPZV. 

 

Aktivity projektu: 

 12 workshopů 

 12 kulatých stolů 

 1 mezinárodní konference 

 1 závěrečná konference 

 2 metodické příručky  

 

 „Mezigenerační výměna zkušeností v agrárním sektoru“. ve spolupráci s CSV jsme uspořádali 

workshopy v jednotlivých krajích: 

 

 Jihočeský kraj 

 Jihomoravský kraj 

 Královehradecký kraj 

 Olomoucký kraj 

 

Úkoly 2019: 

 prosadit všechny naše připomínky do programových dokumentů ministerstva zemědělství 

 vytvořit novou PR strategii Svazu a zlepšit komunikaci směrem k členské základně a k partnerům 

 začít využívat moderní metody komunikace (videokonference a pod.) 

 rozpracovat novou Strategii Svazu 

 dohodnout, schválit a podepsat aktualizované stanovy ČMAK společně s ZS ČR (nebo…)  

 zvýšit aktivitu členské základny a širší zapojení členů a předsednictva do běžné činnosti Svazu  

 zvýšit stav členské základny 

 

 

 

K bodu č. 4 Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2018 
 

Pan Winter předal slovo panu Surovíkovi. Pan Surovík jako předseda dozorčí rady Svazu informoval 

o činnosti dozorčí rady. Členové DR byly v roce 2018 velice aktivní, a to především v Předsednictvu a v rámci 

jednotlivých jednání úzkého vedení. Dozorčí rada (3členná) 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 nalezli drobné 

pochybení, které byly opraveny na místě. Upozornila, že je třeba změnit Stanovy a požádala o uvedení těchto 

Stanov do souladu. Poděkoval členům dozorčí rady za spolupráci. 
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K bodu č. 5 Zpráva o hospodaření v roce 2018, schválení účetní závěrky za 2018, 

schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 
 

Účetnictví vedl pan Buchta, po předání účetní uzávěrky. Bohužel z důvodu nemoci nemohl být 

přítomen, nově jej povede externí firma (Andrea Koštejnová). 

 

Finanční zprávu představil pan Winter. 

 

 

V roce 2018 bylo dosaženo hospodářského výsledku – zisku ve výši 298.946,80 Kč. Celkové výnosy činily 

2.129.891,12 Kč při nákladech 1.830.944,32 Kč. Následovalo podrobné čtení jednotlivých sumarizovaných 

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

 

Následně byla podána informace o hospodaření jednotlivých středisek, vedených samostatně v 

účetnictví.  

  

Nejvýznamnější položkou výnosů jsou přijaté dotace v rámci podaných projektů, které dosáhly částky 1.421 

tis. Kč, což je 66,7 % dosažených výnosů. Podíl přijatých členských příspěvků činí 22,0 %, což v hodnotovém 

vyjádření činí částku 468 tis. Kč. Přijaté úroky ve výši 65,74 Kč tvoří nevýznamnou část výnosů. 

 

Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou zaplacené členské příspěvky mezinárodním organizacím COPA-

COGECA-GEOPA a ELO, které za rok 2018 činily více jak 696 tis. Kč, což je podíl 38,0 % z celkových nákladů. 

 

K 31.12.2018 zaměstnával svaz 1 stálého pracovníka. Celkově bylo odpracováno 1944 hodin v 243 dnech, 

což je průměrný pracovní úvazek 8,0 hodiny na den.  

 

Stav bankovních účtů:  

Moneta  696 516 Kč , ČSOB 247 855,27 a spořící účet 500 000Kč.  

Pokladna 1682, Slezská 300Kč. 

 

V souladu s ustanovením článku 7) odstavce 2) písmena f) Stanov Svazu VH jednomyslně schválila 

roční účetní závěrku za rok 2018 s hospodářským výsledkem ve výši 298.946,80 Kč. S tím, že částka 

298.946,80 Kč bude převedena na účet 931 16 nerozdělený zisk roku 2018. 

 

 

K bodu č. 6  Diskuze 
 

Seznámení s úpravami Stanov, které byly součástí pozvánky na VH.  

 

                                                      
1 Podrobněji viz Výroční zpráva za rok 2018 (k dispozici např. na stránkách Svazu či kanceláři Svazu) 



 

 

8 

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

Stanovy úprava 
2019.pdf

 
Valná hromada jednohlasně schválila návrh změny Stanov k dnešnímu dni, tj. k 21.3.2019. 

 

Diskuze proběhla v rámci návaznosti na vystoupení hostů a aktuální témata, která zemědělce trápí, tj. 

1) SPÚ (Klanica) - projednávání nájemních smluv státní půdy se zemědělci. Budou prodlužovány 

závazky? Bylo nám slíbeno, že bude vyvoláno jednání.  

Pan náměstek poděkoval za avízo a ujistil, že o dalším postupu budeme vyrozuměni. 

2) PGRLF – nově formuláře na propojenost podniků (pojištění dobytku), počítá SZIF se zavedením těchto 

formulářů?  

SZIF: Jednotné a nárokové žádosti určitě nepředpokládají zavedení, ale co se týče projektů, tak zjistím, zda 

bude docházet k úpravám. Metodika k malým a středním podnikům vychází z definic EU. 

3) Diskuze ke skutečnému zemědělci 

Vše je v procesu a není vhodné veškeré varianty prokazovat. Stále máme před evropskými volbami. Skutečný 

zemědělec je problém všech subjektů – malého i velkého. 

4) Budoucí kontrola – splnění veškerých podmínek – kontroly na místě? Jak bude SZIF napomáhat 

žadatelům? Prakticky se obávám, že to, co je zpřesněno čarou na PC není realizovatelné na poli (cm, 

externí faktory, není to práce pod střechu).  

SZIF: Jedná se o první nástřel a výzkum, co konkrétní technologie dokáže. SZIF bude seznamovat 

zemědělskou veřejnost do budoucna tak, aby byla připravena na změny. Mnohem větší důraz bude kladen na 

LPIS (zpřesnění aktuálních snímků). Naopak skončí měření na místě, ale bude spíše kontrola definování 

podmínek na dané ploše (určitá plodina, sekání porostu atd.). 

5) Kůrovec/prasata – před rokem jsme o tom hovořili s ministrem. Lesáci mají kůrovce, ale mi máme 

divoká prasata. Chtěli jsme zjednodušit nahlašování u škod, ale stále tam není moc velký posun a 

problém bude právě u kontrol. ( Pzn.red.:Bývalý ministr zemědělství pan Milek přislíbil na loňském 

jednání VH, že zemědělci nebudou za škody trestáni.) 

Doplnění z řad členů: Nejedná se o to, že by se jednalo o jednorázovou návštěvu, ale ta četnost je stonásobná, 

tedy i místní šetření by mělo probíhat častěji. Což nahrává tomu, že je stále problematičtější. 

Příklad: AOPK mne poslali na kraj. SZIF nám doporučil nahlásit vše na AOPK, tam bylo třeba vyjádření Kr.Ú. 

a v CHKO chtěli dalších 8 tiskopisů…. 

Návrh ze svazu: Zemědělec škody eviduje za pomoci fotografií. A nemusí nahlašovat plnou moc. 

V deníku již nyní eviduje činnosti, které na PB činní. 

SZIF: Funguje systém ohlášení plné moci – chceme zprávu lesního hospodáře či protokol z místního šetření 

AOPK (OPŽL). Není to složité. Samozřejmě nemohu mluvit za ostatní orgány. Není to ze strany SZIF 

posuzováno jako obnova, proto by tento dokument měl postačovat. Budeme se tomu tedy věnovat a 

nechám připravit informaci pro žadatele a zaměstnance SZIFu.   

MZe: Četnost prasat, z minuty vytvoří oraniště. Cítím, že bude potřeba z naší strany tento problém ještě dořešit 

a nejspíše bude vhodné vyvolat jednání s MŽP. Již jsme podobný případ řešili na odvolávací komisi. 

6) Pochvala MZe za snahu podpořit živočišnou výrobu v ANC oblastech. Pochvala SVS. 

MZe: Doplnilo k ANC oblastem: „….je třeba připomenout, že to byla společná dohoda na pracovních skupinách 

napříč všemi odbornými nevládními organizacemi.“ 
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7) Dohoda o směně užívání – co se konkrétněji mění? 

SZIF: Nebudeme nově posuzovat PDU. Pouze pokud se zakreslují nové plochy, pokud zde není spor, nebude 

problém. 

 

 

Předseda poděkoval přítomným hostům a účastníkům a pozval je k obědu. 

 

Závěr 
 

Předseda seznámil přítomné s návrhem na usnesení, kdy VH schválila: 

 

1. Zprávu o činnosti Svazu za rok 2018 a Výroční zprávu za rok 2018 

2. Zprávu o činnosti dozorčí rady Svazu za rok 2018 

3. Zprávu o hospodaření Svazu v roce 2018 

4. Účetní závěrku Svazu za rok 2018 s hospodářským výsledkem ziskem ve výši  

298.946,80 Kč 

5. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018: částka 298.946,80 bude převedena 

na účet 931 16 nerozdělený zisk roku 2018. 

6. Valná hromada schvaluje návrh změny Stanov k dnešnímu dni, tj. k 21.3.2019  

7. Valná hromada pověřuje úzké vedení ČMSZP k zastupování svazu při jednáních v 

připomínkách k Společné zemědělské politice po roce 2020 na MZe ČR 

 

Předseda svazu ukončil jednání po 14:00 hodině. 

 

 

 

       ……………………………………….. 

        Ing. Františk Winter  

   předseda svazu 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Menclová Karolína 

Ověřil: Kubal Petr 


