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Předsednictvo (v pořadí již druhé v roce 2016) probíhalo ve dnech 5. - 6. října. 

Předsednictvo hostil pan Ing. Kamil Surovík na své farmě na adrese Nádražní 163, Javorník 

790 70. Samotné jednání předsednictva se pak odehrávalo druhý den, tedy 6. října 2016 od 

9:00. 

 

 

 

 

 

 

Body jednání: 

1. Zpráva předsedy o činnosti Svazu za období od posledního jednání  

Jednání zahájil předseda Ing. František Winter. Ve své úvodní řeči poděkoval všem 

přítomným za jejich účast a následně shrnul činnost Svazu od posledního jednání 

předsednictva.  

Upozornil na jednání u kulatého stolu, které svolává pan ministr Marian Jurečka a na 

kterém má Svaz své zástupce. Shrnul tedy body kulatého stolu a nastínil přislíbenou snahu 

pana ministra ve věci novely mysliveckého zákona.   

Zmínil též hlasování per rollam, které probíhalo v rámci předsednictva v červnu ve věci 

Rozhodnutí 10. D Podpora evropské integrace nevládních organizací. Předsednictvo 

prostřednictvím tohoto hlasování vydalo souhlas na uzavřením roční úvěrové smlouvy na krytí 

nákladů spojené s členstvím v ELO a COPA GEOPA. Usnesení bylo následovné: 

 

„Předsednictvo ČMSZP vyjadřuje souhlas s uzavřením roční úvěrové smlouvy s nejvhodnějším 

poskytovatelem úvěru na částku 1 950 000,00 Kč s odpovídající úrokovou sazbou a pověřuje 

předsedu Svazu Ing. Františka Wintera podpisem této smlouvy.“ (hlasování per rollam – 

předsednictvo ČMSZP – červen 2016) 

 

Zápis z výjezdního zasedání předsednictva Českomoravského svazu 
zemědělských podnikatelů konaného dne 5. - 6. 10. 2016 

Obrázek 1 - Jednání předsednictva 5. - 6. října 2016 
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Celý dokument je k dispozici v kanceláři Svazu. 

Pan předseda uvedl, že však stále váhá, zda-li se má Svaz stát členem zahraniční 

organizace ELO.   

Pokračoval upozorněním na Monitorovací výbory PRV, které podle něho ztrácí smysl, 

vzhledem k tomu, že se již na něm nehlasuje a tím pádem nemá svou stejnou váhu jako dříve.   

Upozornil na jednání s ředitelem Státní veterinární správy panem MVDr. Zbyňkem 

Semerádem. V rámci jednání byla dohodnuta změna místnosti kanceláře Svazu. Pan ředitel 

také přislíbil zpracování dokumentu pro zemědělce, který by obsahoval veškeré legislativní 

požadavky pro farmáře, kteří si chtějí postavit např. svou vlastní bourárnu masa. 

Dále upozornil, že společně s tajemníkem Svazu byli na Agrokomplexu v Nitře. Popsal také 

propagaci Svazu na Zemi živitelce, kde měl Svaz možnost oslovit další subjekty a prezentovat 

se.  Setkal se zde také s panem Hlaváčkem, na kterém se společně domluvili na snížení 

příspěvku na členství v ELO na rok 2016 a to na 15 tis. Euro. 

V souvislosti s tím upozornil na otevření kontokorentu v bance na částku 500 tis. Kč. Tato 

částka má částečně hradit členství v organizacích ELO a COPA GEOPA. 

Pan předseda referoval o své účasti na soutěži Oranžová stuha, kde figuroval jako porotce.  

Soutěž je každoročně organizována ve spolupráci 4 vyhlašovatelů, kteří se zároveň podílí na 

přípravě podmínek soutěže, organizačním a finančním zajištěním. 

 

 Ministerstvo pro místní rozvoj 

 Spolek pro obnovu venkova 

 Svaz měst a obcí 

 Ministerstvo zemědělství 

 

Cílem je vyhledávat, zveřejňovat a ocenit příklady dobrých výsledků partnerství obce a 

zemědělského subjektu/zemědělských subjektů (zemědělského nebo lesnického podniku, 

popř. místní dobrovolné organizace z resortu zemědělství, jako např. myslivci, rybáři, včelaři) 

při obnově vesnice a rozvoji venkova, přičemž ze strany obce může být toto partnerství 

naplňováno také v rámci dobrovolného svazku obcí nebo Místní akční skupiny. Pan předseda 

tuto činnost hodnotil kladně. 

Dále v bodech: 

 rozhovor pana Buchty pro Rádio Plus ve věci ponížení limitů na 3 či 5 ha. Tuto 

hranici navrhovala Agrární komora a Zemědělský svaz. 

 Došlo již k zápisu změny sídla Svazu na Slezská 7, Praha 2. 

 Pan předseda požádal přítomné o účast na VH ČMAK. 
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2. Informace o realizaci projektů Svazu 

a) COPA GEOPA + ELO 

Tajemník Svazu informoval přítomné o činnosti Svazu ve věci členství v organizacích COPA 

GEOPA a ELO. Jednalo se především o prezentaci možností, které Svazu členství přináší. 

Jedná se například o: 

 součást rozhodovacího procesu v ELO, 

 včasné informace o jednání o budoucnosti SZP, 

 přehled a ovlivňování pozice ELO k reformě SZP a podmínkách pro definování 

LFA/ANC na národní úrovni, 

 včasné informace a ovlivňování pozic k dalším prioritním agendám Svazu a 

podpora ze strany ELO (vlastnictví půdy a přístup k půdě, otázky sankcí a jejich 

přiměřenosti, NATURA vs. Biodiverzita, masný skot, mléko apod.) 

 finanční profit. 

 

b) ASO ČR - „Posilování sociálního dialogu v zemědělství v oblastech trvale udržitelného 

rozvoje zemědělství a venkova“ 

Tajemník prezentoval požadavky na Svaz, které tento projekt klade. Dal prostor přítomným 

k vyjádření se k těmto bodům. Nikdo však nereagoval. 

     

3. Konference ČMSZP – „Budoucnost českých zemědělců v horských a podhorských 

oblastech“ 

Pan předseda informoval o konferenci ve Skalském dvoře, jejího tématu a prezentujících. 

Požádal všechny přítomné o jejich účast. Vložné bude 1 000 Kč pro nečleny a 500 Kč pro 

členy. Vystoupí také kapela DOLINEČKA. 
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4. Výsledky pracovní skupiny k LFA/ANC 

Pan Vráblík prezentoval výsledky dosavadních pracovních skupin, které jsou vedeny 

k oblastem LFA. Další jednání této skupiny mělo být 17. 10. 2016. S verzí, kterou prezentovalo 

MZe na posledním jednání pracovní skupiny, souhlasí. Stejně tak pan Burkoň. Oba se však 

shodli na tom, že je třeba navýšit rozpočet tohoto opatření, a to alespoň na úroveň, která by 

dokázala pokrýt 80% vypočtené újmy v těchto oblastech. Vyzval přítomné, aby se 

k přednesenému vyjádřili. Nikdo tak však neučinil. 

Pan Opat poděkoval za vynaložené úsilí v rámci LFA. Navrhl, ať se Svaz i nadále snaží o 

spravedlivé rozdělení dotací. Nemělo by to být rozdělováno podle katastrů, ale podle půdních 

bloků. 

Pan Vráblík oponovat, že bohužel v tuto chvíli neexistuje lepší způsob, než rozdělení podle 

katastrálních území.  

Pan Vinohradník upozornil, že rozdělení podle katastrálních území je na základě požadavku 

EK, která původně chtěla vyplácet dokonce pouze na úrovni obcí. 

Pan Burkoň uvedl, že rozdělení je i díky tomu, že pokud by se provedla změna, vypadla by 

z podporovaných území např. Vysočina.  

5. Určení úkolů do dalšího jednání předsednictva a sjednání termínu zasedání 

Pan Winter úvod sdělil, že Svaz stagnuje. Není aktivita členů. Je třeba odpovídat na e-maily, 

které zasílá tajemník Svazu, a to i v případě, že dotyčný je bez připomínek.  

Chce změnit rétoriku Svazu. Začít „bušit“ na ministerstvo. Je třeba větší aktivita Svazu, a to 

nejen ze strany jejich zástupců na pracovních skupinách, ale i od místopředsedů Svazu! 

Je třeba získat podporu od ostatních nevládních organizací a snažit se společně prosadit 

navýšení LFA na 80% vypočtené újmy.  

Ke dni jednání předsednictva ještě nebyly vyplaceny některé přímé podpory. Je třeba, aby 

se Svaz zasadil o to, aby byly podpory vyplácet v daných termínech. 
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Následně vyzval členy předsednictva, aby prezentovali svou vizi Svazu v nastávajícím 

období a případně komentovali současnou situaci: 

a. Buchta 

 předsednictvo by se mělo scházet častěji, 

 navázat na tradici a začít dělat otevřená předsednictva; pozvat vždy nějakého 

odborníka apod. 

 apeluje na to, ať se navštíví celá členská základna, 

 zaslat vždy zpětnou vazbu na tajemníka, když něco napíše 

 

b. Kresl 

 je třeba zviditelňovat Svaz 

 

c. Kubal 

 scházet se „fyzicky“ častěji je neúnosné, 

 pokud se scházet častěji tak např. přes skype. 

 

d. Surovík 

 scházet se častěji, když bude nějaké téma a pozvat někoho zajímavého (ředitele SZIF, 

PGRLF apod.) 

 

e. Luxová 

 každý za Svaz zastupuje pouze svůj podnik, 

 dotaz na členskou základnu, 

 každý zástupce za kraj ve Svazu, by měl pracovat se členy z daného území, 

 není již původní myšlenka Svazu. 

 

f. Vinohradník 

 malá členská základna není problémem jen ČMSZP, 

 lidé již mají své „jisté“ a nemají potřebu cokoliv připomínkovat,  

 ve Svazu se již nesetkáváme a je třeba se setkávat co 14 dní, 

 každý má mít nějaký sektor na starosti, 

 měli by se psát články do Zemědělce. 

 

g. Kročil 
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 vyjádření by mělo být do Zemědělce a celkově do novin. 

 

 

 

 

h. Bílek 

 v regionu jsou v kontaktu a tímto způsobem předává informace, 

 odpovídat na e-maily ze Svazu bude, pouze pokud bude mít připomínky, 

 ještě nebyl v žádné komisi. 

 

i. Burkoň 

 návrat jednání předsednictva do Prahy, 

 Svaz by se měl někam nasměrovat, aby přitáhl lidi, 

 osobní styk je důležitý, a proto není možné dělat např. skype konference. 

 

j. Opat 

 vše je o pohodlnosti, 

 tlačit na ministerstvo, aby dávali odpovědi, 

 napsat na zemědělské subjekty dopis, kde by se informovalo o činnosti, která byla 

odvedena na oblasti LFA, 

 měly by být schůzky v Praze. 

 

k. Vráblík 

 je třeba koní, které to celé táhnou, 

 připomínkovat pouze věci, kterým rozumíme, 

 pozvat všechny prezidenty a předsedy svazů a sejít se nad tématem LFA – snaha 

prezentovat ministrovi naši vizi, kde bychom jednali jednotně. 

Pan předseda poděkoval za připomínky a slíbil jejich zohlednění v dalších činnostech 

Svazu. 

6. Hlasování o ukončení členství a informace o zaplacených příspěvcích 

Pan Buchta uvedl, že podle nových pravidel bylo na rok 2016 fakturováno 698 220,- Kč. 

K datu konání předsednictva bylo zaplaceno na členských příspěvcích 521 687,00,- Kč, tedy 

74,71% z celkově fakturovaných částek. 

Na posledním předsednictvu byl odhlasován odchod dvou společností, a to Agro & 

Kombinát Dolní Žandov spol. s.r.o. a Statek Bor ZEOS spol. s r.o. 
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Nově byl odhlasován odchod následujících subjektů (na základě vlastních požadavků): 

a) AGRA ŠANOV, spol. s r.o. 

b) CAROL - AGRO s.r.o. 

c) Viktor Sedlák (ukončil činnost) 

d) Stanislav Hašek 

e) Zdeněk Hanka 

f) "TERRA KAPLÍŘ" spol. s r.o. 

g) Ing. Josef Valenta, CSc. 

h) Petra Váňová 

i) Jiří Hájek 

j) Ing. Oldřich Beneš 

k) Ing. Jindřich Mana – nově pouze jako důchodce (750 Kč) 

l) Agro JEČMÍNEK s.r.o. 

Počtem přítomných odhlasován souhlas s ukončením členství výše uvedených subjektů. 

7. Kancelář Svazu – sídlo Svazu, personální zajištění apod. 

Informace o změně kanceláře Svazu. Stále v budově ve Slezské 7, Praha 2. Změna však 

pouze na místnosti Svazu (snížený suterén).  
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8. Diskuze 

Předsednictvo dále jednomyslně schválilo: 

 Schválen výjezd tajemníka Svazu na Maltu a mandát k zastupování Svazu. 

17. 10. 2016 se bude jednání ČMAK účastnit za ČMSZP pan Winter a pan Buchta. Bude ještě snaha 

přesunout jednání na 10:00h. Pokud se povede přehodit jednání na tuto hodinu, bude se účastnit i pan 

Vráblík a pan Burkoň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval:        Schválil: 

Ing. Jan Novopacký       Ing. Miroslav Buchta 


