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ÚVODNÍ SLOVA PŘEDSEDY SVAZU 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

 

je za námi další úspěšný rok Českomoravského svazu 
zemědělských podnikatelů. Víme, že nadcházející 
období je velmi důležitým, a to z pohledu budoucího 
vyjednávání Společné zemědělské politiky po roce 
2020+. Jasně mířené zprávy z Evropské komise o 
zastropování přímých plateb, mohou významně ovlivnit 
české zemědělce.  
 
Již nyní jsme se v rámci roku setkávali s ministerstvem a s ostatními nevládními 
organizacemi za účelem vedení debat nad budoucností českého zemědělství. 
Troufnu si říci, že významným přispěním zástupců našeho svazu došlo k vzájemné 
shodě všech odborných nevládních organizací a pracovní skupina založená 
Ministerstvem zemědělství dospěla ke kompromisu při projednávání redefinice LFA 
oblastí na ANC oblasti.  
Nicméně nyní nás čeká další boj, struktura českého zemědělství se od průměru 
členských států Evropské unie významně odlišuje, a to znamená, že je potřeba 
zasednout k jednomu jednacímu stolu a zajistit, aby finanční prostředky určené 
českým zemědělcům také v České republice zůstaly a sloužily k trvale udržitelnému 
rozvoji zemědělství a venkova v souladu s ochranou vody, půdy a ovzduší. 
 
Svaz je i nadále plnohodnotným partnerem Ministerstva zemědělství ČR a jeho 
příslušných orgánů, jako je Státní zemědělský intervenční fond, Ústav zemědělské 
ekonomiky a informací, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a řada dalších. 
Jsme členy různých pracovních skupin, které připomínkují celou řadu nařízení a 
pravidel vydávaných ministerstvem. Již v předchozích letech jsme byli členy evropské 
organizace COPA GEOPA, která se zabývá především sociálními aspekty 
zemědělství a řeší zaměstnanost a pracovní podmínky zaměstnanců v členských 
státech EU. Nadále jsme členy svazu ELO (Evropský svaz vlastníků půd), který se, 
jak již název napovídá, zabývá především vlastnickými vztahy k půdě. Jednání těchto 
organizací se zúčastňujeme buď osobně, či prostřednictvím našich zástupců. Zápisy 
a aktuality z těchto jednání zveřejňujeme na stránkách Svazu či za pomoci 
Farmářských listů. Z hlediska informovanosti se snažíme každý týden zasílat členům 
Svazu aktuálně řešená témata společně s postojem našeho Svazu.  
 

       Ing. František Winter 
          předseda ČMSZP 
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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 

 Úzké vedení 

 Dozorčí rada 

http://www.cmszp.cz/
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Tabulka 1 Představenstvo ČMSZP 

JMÉNO ČLENA FUNKCE KRAJ 

ING. WINTER FRANTIŠEK předseda Olomoucký 

ING. BUCHTA MIROSLAV 1. místopředseda Olomoucký 

KRESL DUŠAN místopředseda Královéhradecký 

ING. ŠUHÁJEK OLDŘICH místopředseda Jihočeský 

ING. VINOHRADNÍK 

PAVEL 

místopředseda Moravskoslezský 

ING. VRÁBLÍK 

MIROSLAV 

místopředseda Praha 

ING. BÍLEK VÁCLAV, 

CSC. 

člen Plzeňský 

FILIPI PAVEL člen Pardubický 

GOTTVALD JAN člen Olomoucký 

ING. KRATOCHVÍL 

JAROSLAV 
člen Plzeňský 

ING. KRÁLÍK JAROSLAV, 

PH.D. 
člen Zlínský 

KROČIL PAVEL člen Moravskoslezský 

KUDLA LUBOŠ člen Ústecký 

LUXOVÁ MARIE člen Pardubický 

RYŠAVÝ JOSEF člen Ústecký 

 

Tabulka 2 Dozorčí rada 

JMÉNO ČLENA FUNKCE KRAJ 

BURKOŇ LUBOMÍR předseda Královéhradecký 

KUBAL PETR místopředseda Plzeňský 

ING. OPAT JIŘÍ člen Ústecký 

ING. SUROVÍK KAMIL člen Olomoucký 

ING. VALTR VÁCLAV Člen Karlovarský 
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

Svaz má k 31. 12. 2017 celkem 102 členů (viz Tabulka 3). Jedním ze členů je i Český 
svaz chovatelů masného skotu (http://www.cschms.cz). Ten má k 31. 12. 2017 
celkem k 1028 členům. 
 
V tomto roce ve věku 82 let zemřel Ing. Jaroslav Brom, CSc., jeden ze zakládajících 
členů Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů a jeho čestný předseda. 
 
Tabulka 3 Počet členů ČMSZP  a ČSCHMS k 31. 12. 2017 

KRAJ 

POČET 

ČLENŮ 

ČMSZP 

KRAJ 

POČET 

ČLENŮ 

ČMSZP 

JIHOČESKÝ 11 PARDUBICKÝ 4 

JIHOMORAVSKÝ 11 PLZEŇSKÝ 15 

KARLOVARSKÝ 1 PRAHA 2 

KRÁLOVEHRADECKÝ 2 STŘEDOČESKÝ 6 

LIBERECKÝ 4 ÚSTECKÝ 13 

MORAVSKOSLEZSKÝ 9 VYSOČINA 5 

OLOMOUCKÝ 17 ZLÍNSKÝ 2 

 

 

 

http://www.cschms.cz/
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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 2017 se Valná hromada sešla jednou a to 15. BŘEZNA 2017 ve Vestci. 
Hosty byli Ing. Martin Šebestyán (ředitel SZIF) a Ing. Pavel Sekáč (ředitele Sekce pro 
fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání).  
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Veškerá schválená usnesení: 
 

1. Zprávu o činnosti Svazu za rok 2016 a Výroční zprávu za rok 2016 
2. Zprávu o činnosti dozorčí rady Svazu za rok 2016 
3. Zprávu o hospodaření Svazu v roce 2016 
4. Účetní závěrku Svazu za rok 2016 s hospodářským výsledkem ziskem ve 

výši  63 094,26 Kč 
5. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 63 094,26 Kč 

převedením na účet 93116 nerozdělený zisk roku 2016 
6. Rámcový plán hospodaření na rok 2017 
7. Valná hromada vyjadřuje podporu závěrům pracovní skupiny k LFA 
8. Valná hromada pověřuje předsedu a vedení ČMSZP k jednání s MZe ČR 

ohledně využívání pozemků dotčených lesním hospodařením 
9. Valná hromada vyslovuje souhlas k zastupování ČMSZP na pracovních 

skupinách k PRV Ing. Pavlem Moulisem 
10. Valná hromada pověřuje úzké vedení ČMSZP k podání připomínek k 

Společné zemědělské politice po roce 2020 na MZe ČR 
11. 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 2017 se úzké vedení sešlo celkem šestkrát.  
 

Tabulka 4 Jednání Úzkého vedení Svazu 

TERMÍN MÍSTO JEDNÁNÍ 

18. 01. 2017 PRAHA 

15. 03. 2017 VESTEC 

12. 04. 2017 PRAHA 

27. 04. 2017 PRAHA 

06.06.2017 PRAHA 

14. 09. 2017 PRAHA 

23. 11. 2017 PRAHA 

* Nedostatečný počet členů 

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. 
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Předsednictvo se v roce 2017 sešlo celkem čtyřikrát a jednou proběhlo hlasování per 
rollam (viz. Tabulka 5). 
 
Tabulka 5 Jednání Předsednictva Svazu 

TERMÍN MÍSTO JEDNÁNÍ 

6.2. Praha 

12.5. Brno 

19.10 Praha 

5.11 Skalský dvůr 

9.12 *per rollam 

 
Proběhlo též hlasování per rollam ve věci uspořádání mimořádné valné hromady 
v lednu 2018. Rozhodnutí bylo negativní. 
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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 je LUBOMÍR BURKOŇ. Setkání dozorčí rady probíhala v rámci 
zasedání úzkého vedení v průběhu celého roku. 

 PŘEDSEDA SVAZU  

Předseda ING. FRANTIŠEK WINTER 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. Ing. Jaroslav 
Kratochvíl byl i nadále 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. Jan Novopacký, který byl nahrazen Ing. Karolínou 
Menclovou.  
 
Svaz má také své zástupce při jednání tzv. Kulatého stolu, které pořádá ministr 
zemědělství. Tématy jsou například  
 

 Řešení problematiky na trhu s mlékem a vepřovým masem 

 Řešení problematiky situace s divokými prasaty (mor, přemnožení) 

 Harmonogram administrace a vyplácení podpor v rámci SZP 

 Redefinice LFA na ANC 

 SZP 2020+ včetně zastropování a národních podpor 
 

http://cmszp.cz/monitorovaci-vybor-a-pracovni-skupiny-mze/
http://cmszp.cz/monitorovaci-vybor-a-pracovni-skupiny-mze/
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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, Ing. Jan Novopacký a 

Ing.Karolína Menclová. 
 
 

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 schopnost dělat toto vše zajišťuje ELO svou jedinečnou pozici 
mezi skupinou odborníků ze zemědělství, životního prostředí a z oblasti venkova. 
 
Prioritní oblasti ELO v roce 2017: 
 
Reforma SZP (nový návrh EK bude předložen pravděpodobně ke konci roku) -  
součástí prvního kola jednání bude otevřena na jaře i veřejná konzultace se všemi 
zainteresovanými stranami (předběžné datum spuštění veřejné konzultace bylo 
zahájeno v první polovině roku) 
ELO zcela určitě bude definovat pozici, která bude zaslána EK (je dobré, aby Svaz 
byl součástí a mohl ovlivňovat pozici ELO) 
 
Budoucí směřování v klíčových oblastech, a to v rámci ELO a FFA (Forum for the 
Future of Agriculture): 

 ANC/LFA (Areas with Natural Constraints/Less Favoured Areas) 

 EFA/greening (Ecological Focus Areas)  

 Situace ohledně mléka a cukru – přes ELO je možné být přítomni na klíčových 
jednání CDG (Evropská komise, členské státy, nejvýznamnější zemědělci) – 
opět včasné informace o stavu jednání, problematických bodech a možnost 
ovlivňovat pozici ELO 
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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 1 499 999 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 rámci jednotlivých aktivit došlo i k diskuznímu setkání se Srbskými kolegy. 

PROJEKT PODNIKAVÝ ZEMĚDĚLEC  

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 
 
Cíl projektu: Projekt si klade za cíl shromáždit příběhy zemědělců z České republiky 
a EU. Zejména z řad ekologických zemědělců, a to z důvodu jejich hospodaření, při 
kterém je kladen velký důraz na kladný vztah ke zvířatům, půdě, rostlinám a obecně 
k přírodě. 
Popis projektu: Zprostředkování zapojení zemědělské veřejnosti do vytváření dotační 
politiky ČR ve snaze co nejpřesněji reflektovat skutečné potřeby specifického 
českého zemědělství, a to již v rámci jednání pracovních skupin při MZe a na 
mezinárodním zastoupení. 
Umožnit zemědělských subjektům prezentovat své názory na konferencích, týkajících 
se dané problematiky prostřednictvím zvolených zástupců se zemědělské veřejnosti. 
Výstupy projektu: Poznatky z této činnosti sloužili jako podklady při jednání s 
ministerstvem zemědělství, ve snaze předat příklady z praxe zemědělských 
podnikatelů. Využívají je naši zástupci při jednání zástupců se zahraničními subjekty, 
a to jak v rámci organizací COPA GEOPA a ELO, tak v rámci přidružených 
workshopů, kulatých stolů a odpovídajících jednáních.  
 
Farmářské listy – bylo vydáno celkem 6 elektronických čísel a speciální číslo bylo 

vydáno i tištěné verzi. Celkem bylo osloveno přes 40 respondentů, nejzajímavější 
rozhovory pak byli vybrány do Farmářských listů.  
 
Videa – v rámci aktivit projektu jsme natočili videa, která můžete nalézt na e´webových 

stránkách, ale i vlastním Youtube kanálu. Nejnovější aktuality ze zemědělského 
sektoru byly distribuovány i pomocí Facebookové stránky, u které se návštěvnost 
zvýšila o 100%. 

http://cmszp.cz/2017-farmarske-listy/
http://cmszp.cz/ostatni/2017/ceskomoravsky-svaz-se-vydal-natocit-rozhovor-s-nekolika-zemedelci-kteri-se-s-nami-podelili-o-jejich-pohled-na-ceske-zemedelstvi/
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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 budou workshopy pořádány v kraji JIHOČESKÉM, JIHOMORAVKSÉM a 
KRÁLOVEHRADECKÉM. Poslední akce je plánována na podzim. 
 
Významnou roli hraje i spolupráce CSV a ČMSZP na organizaci setkání konaného na 
Skalském dvoře. 

TECHAGRO 2017 

 

Svaz se prezentoval 2017 na TECHAGRU. Brněnský komplex zemědělských a 
lesnických veletrhů potvrdil své postavení evropské veletržní akce. Vystavovatelé 
ročníku 2017 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.  
Zemědělské a lesnické veletrhy v Brně byly v roce 2017 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. 
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AGROKOMPLEX 2017 

Nitře se pořádal již 44. 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 1.místopředseda ing. Miroslav Jan Buchta a manažer projektu, 
který zde prezentoval projekt Podnikavý zemědělec (http://cmszp.cz/podnikavy-
zemedelec/). 

ZEMĚ ŽIVITELKA 2017 

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 pod heslem „Cesta zemědělstvím“ 

představil 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 biopotravin.  
 
Produkty ekologického hospodaření byly prezentovány na devátém ročníku Večera 
venkova, který zahájil ministr zemědělství pan Marian Jurečka. 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“. 

http://cmszp.cz/podnikavy-zemedelec/
http://cmszp.cz/podnikavy-zemedelec/
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Prezentace ČMSZP zajištěním odborníků z praxe a zejména ochutnávka bioproduktů 
byla spolufinancovaná kontrolní organizací ekologického zemědělství KEZ o.p.s. 
Chrudim. 
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. 
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.  
Díky finanční podpoře kontrolní organizace KEZ o.p.s. měli návštěvníci výstavy Země 
živitelka nejen možnost se něco dovědět o ekologickém zemědělství, ale také mohli 
ochutnat přímo jeho produkty v podobě steaků z BIO hovězího masa. 
V rámci této sedmidenní akce byl prezentován projekt – Podnikavý zemědělec, který 
byl kofinancován z prostředků MZe a výsledky tohoto projektu jsou Vám k dispozici 
nejen na webových stránkách, ale i na kanále Youtube a Facebooku. 

SKALSKÝ DVŮR 2017 

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. 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. 
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První den byla konference rozčleněna do čtyř bloků, v kterých dostali prezentující 
možnost informovat účastníky o nových skutečnostech v rámci svých rezortů. 
Nosným tématem byly klimatické změny v zemědělství v rámci, kterých se připravují 
význačné změny v rámci tzv. redefinice. Následovala prezentace ředitelky odboru 
přímých plateb paní Ing. Kateřiny Bělinové, CIA, která shrnula změny z oblasti DZES, 
Greeningu a EFA ploch. Dále pak s Programem rozvoje venkova 2014-2020 – stav 
čerpání – prezentovaný Ing. Josefem Taberym, ředitelem odboru Řídicí orgán PRV, 
MZe. „Nejčastější chyby u projektových žádostí PRV“ a dále pak s aktualitami 5.kola 
nás seznámila Ing. Kateřina Adamcová, ředitelka Sekce projektových opatření PRV, 
OP Rybářství a ND, SZIF. V neposlední řadě byly představeny Ing. Janem Gallasem 
možnosti čerpání národních dotací. Pan europoslanec Mgr. et Mgr. et Mgr. 
Zdechovský nás seznámil s vyjednáváním politiky SZP 2020+, jeho podněty nejen k 
SZP. 

V rámci druhého bloku byl představen pohled ČMSZP ke klimatickým změnám a 
nutnost změny myšlení nejen zemědělců, ale i politiků vzhledem k probíhajícím 
změnám – sucha a eroze. Je důležité se nezaměřovat jen na produkci, ale i na 
potřeby jako je zadržování vody v krajině a kvalitu půdy, která v souvislosti s minulou 
dotační politikou nebyla zcela správně nastavena. Přednáška klimatologa RNDr. 
Václava Cílka, CSc., byla velmi obsáhlá a představila nám pohled na tuto 
problematiku z dlouhodobého a celosvětového hlediska. Mnoho z těchto poznatků 
naleznete v knize „Voda a krajina“ od autorů Cílek V., Just T. a kol. 

Dalšími body byla představena: 

Aktuální činnost MZe pro ochranu půdy. Kde se návštěvníci mohli dozvědět o trvale 
udržitelné hospodaření se zemědělskou půdou ve vztahu k probíhající globální 
klimatické změně vč.  strategických cílů: 

➢ A.1 Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů 

zemědělství na přírodní zdroje 

➢ A.8 Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné 

hospodaření a na komplexní rozvoj a tvorbu krajiny 

Zajímavý pohled na problematiku nejen klimatu přinesl i slovenský kolega Ing. Marián 
Kohút (SK), zemědělec a člen představenstva Slovenské poľnohospodárské a 
potravinárské komory. Přednáška měla velký úspěch a seznámila přítomné se situací 
na Slovensku, která není vůbec jednoduchá.  

Ekologická stabilita krajiny jako prostředek adaptace na změnu klimatu, zástupce 
Ministerstva životního prostředí, Ing. Daniel Engel – vedoucí oddělení ochrany půdy 

V rámci druhého dne byly předneseny aktuality z Bruselu, tedy zastropování, jež 
přijde, ale jeho výše a výpočet stále není stanoven. Po Brexitu se Evropská unie ztrácí 
významného partnera a do rozpočtu bude scházet nemalé množství finančních 
prostředků. Zároveň se Evropa potýká s novými hrozbami, jež byli zmíněny v rámci 
přednášky pana europoslance Zdechovského.  Pan Ing. Petrtýl představil 
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přednášku: Půda pro trvale udržitelné zemědělství – možnosti zabezpečení podmínek 
dobrého zemědělského a environmentálního stavu. Také se představil Mgr. Ondřej 
Mareček, místopředseda představenstva PGRLF a.s. – na rok 2017 je pro všechny 
programy na podporu pojištění poskytované PGRLF, a.s. alokováno 473 mil. Kč, což 
je o 30 mil. Kč. vyšší než vyplacené podpory v loňském roce, včetně podpory pojištění 
lesních porostů. V průběhu celé konference byl představován projekt Podnikavý 
zemědělec vč. prezentace zpracovaných výstupů. Videa byla promítána v průběhu 
pauzy a na závěr konference. 

 

  

 

ELO  

ČMSZP měl jako člen skupiny ELO (European Landowners organization). ELO vždy 
volí lokalitu svých jednání v návaznosti členský stát, který v danou chvíli předsedá 
nebo má předsedat v radě EU. V rámci roku 2017 byl za ČMSZP vyslán Ing. Fénix 
do Tallinu. Ze zasedání vyplynulo několik bodů: 
 

 

Doporučení ELO pro estonské předsednictví v oblasti zemědělství a životního 
prostředí: 

1) zvláštní potřeby venkovského podnikání v Evropě 

- zajištění ochrany soukromého vlastnictví a usnadnění mezigenerační správy 
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- hospodaření všech druhů a velikostí by mělo směřovat ke zintenzivnění za účelem 
zvýšení konkurenceschopnosti a environmentální udržitelnosti, to znamená nejen 
modernizaci, ale zejména diverzifikaci hospodaření, již by měly evropské regulace 
rozvíjet, ne tlumit 

2) přístup k půdě by neměl být diskriminační na základě jednotlivých národních 
legislativ; 

ELO podporuje čtyři hlavní unijní svobody bez omezení 

3) SZP by měla zůstat silná, zároveň by se měla zjednodušit a lépe adaptovat na tržní 
a klimatické nestability 

- SZP by měla více oceňovat aktivitu než stavět na kontrolách a bariérách; regulace 
nesmí jít na úkor zejména malých a mikropodniků, sem by mělo mířit zjednodušení 
procedur 

- jako příležitost pro prosté zjednodušení vnímá ELO i „regulaci omnibus“ 

4) posílení výzkumu a vzdělávání v sektoru 

- nejen v oblasti ochrany rostlin bychom měli přejít k hodnocení na výstupu a podle 
něj upravovat managementy 

- navrhovaný „inovační princip“ by měl spočívat v nadřazenosti inovací nad novými 
regulacemi 

- ELO trvá na prodloužení povolení pro glyfosáty o standardních 15 let 

- nové množitelské postupy (NBT): Komise zvažuje jejich zařazení pod regulace 
GMO; naproti tomu např. Švédsko staví CRISPR mimo GMO, pokud neobsahují cizí 
DNA; ELO s tímto postupem souhlasí a chce dát NBT šanci 

- neonikotinoidy: pro selektivní podporu (nekvetoucí cukrovka, při nadměrné míře 
škůdců) 

5) infrastruktura a technologie pro venkov – pro vyrovnání rozdílů vůči urbanizovaným 

oblastem, zejm. vysokorychlostní internet by měl být všude dostupný 

- precizní hospodaření a přenos dat – SZP by měla více podpořit tyto technologie, 
jejich znalosti mezi zemědělci a jejich dostupnost ve všech oblastech 

6) oběhová ekonomika – měli bychom účinněji hospodařit se zdroji s ohledem na 
principy trvalé udržitelnosti (v EU se ročně vyprodukuje 138 tun bioodpadu, z toho 
40% končí na skládkách) 
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- místo plýtvání bychom se měli soustředit na efektivnější výrobu potravin, tkanin a 
dalšího zboží přírodního původu, včetně bioplastů a biochemikálií, se sníženými 
nároky na suroviny, nižším dopadem na životní prostředí a skleníkový efekt zvlášť 

- přechod k udržitelnějším postupům vyžaduje dlouhodobou vizi, adaptace je pomalá 
a investice značné 

- ELO se hlásí k Horizontu 2020, Návrhům oběhové ekonomiky a podporuje snahy o 
jejich implementaci 

- potravinový odpad („food waste“) dosahuje v EU až 90 mil. tun ročně – je třeba jej 
redukovat investicemi do potravinářských technologií, lepších přepravních postupů a 
skladování a označování kvality potravin; rovněž stojí za přehodnocení současné 
standardy (např. tzv. doba minimální trvanlivosti), či požadavky velkých hráčů 
maloobchodu 

7) lesnictví – ELO podporuje Lesnickou strategii EU a principy udržitelného 
hospodaření 

- vlastníci lesů mají klíčovou roli při omezování emisí CO 2 =&gt; lesy by měly být 
podpořeny rovněž v rámci SZP formou plateb za služby ekosystému 

8) tržní management a dohody o volném obchodu 

- zemědělství coby citlivý sektor vyžaduje protikrizová opatření a ochranu zdravotních 
a environmentálních standardů při dovozech ze třetích zemí; 

- marže/podíly na zisku u jednotlivých částí potravinového řetězce by měly být 
regulovány 

- lokální produkce a její označování, kooperativy, farmářské trhy, přímé prodeje apod. 
si zaslouží podporu 

9) propagace veřejných služeb poskytovaných vlastníky půdy a hospodáři 

- zemědělci by měli získávat daňová zvýhodnění a přímé platby za služby ekosystému 
na základě jejich tržního ohodnocení 

- opatření ochrany životního prostředí jsou účinnější, vykonávají-li se na dobrovolné 
bázi z iniciativy vlastníků a místních spolků 

10) existující péče o životní prostředí ze strany zemědělců není dostatečně 
ohodnocena 

- opatření zajišťující ekonomickou i ekologickou udržitelnost by měla být zavedena 

- vlastníci půdy nejsou jen zájmovou skupinou, jsou primárními partnery v případě 
území Natura 2000 a směrnic o ptácích a hnizdištích 
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- Natura 2000 je velmi podfinancovaná, to by se mělo změnit 
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FINANČNÍ ZPRÁVA 

ZPRÁVA O ČERPÁNÍ ROZPOČTU  

ZPRÁVA O ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ OD 1. 1.2017 DO 31. 12. 2017. 

Stav na bankovním účtu (GE Money Bank - 12201504/0600) 925 839,72 Kč 

Stav na bankovním účtu (ČSOB - 276770129/0300) 1 535,59 Kč 

Stav na kontokorentním úvěru (ČSOB – 276876177/0300) 0 Kč  

Stav pokladny - hlavní 3 416,00 Kč 

Stav pokladny – Slezská 3 602,00 Kč 

 

Výnosy 2 468 783, 99 Kč 

 Členské příspěvky 2017 - PO  511 590, 00 Kč 

 Členské příspěvky 2017 – FO 153 531, 00 Kč 

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

 Seminář Skalský dvůr 2017 49 000, 00 Kč 

 Prezentace PRP GmbH - Skalský dvůr 2017 3 000, 00 Kč 

 Přefakturace nákladů ZŽ                                                                    6 000, 00 Kč 

 Úroky z BÚ měsíční  64, 16 Kč 

 

Realizace projektů 1 731 598, 83 Kč 

z toho: 

 Dotace MZe – PODNIKAVÝ ZEMĚDĚLEC 2017  559 251, 83 Kč 

 Dotace MZe – 10.D.  2017  1 172 347, 00 Kč 
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Náklady 2 150 725, 64 Kč 

 Spotřeba kancelářského materiálu 1 317, 00 Kč 

          Spotřeba DrDHM (do 40.000,00 Kč)                                                           25 883,00 Kč 

          Spotřeba ostatního materiálu                                                                         2 259, 00 Kč         

 Cestovné 50 094, 42 Kč 

 Občerstvení na akcích ČMSZP 12 952, 00 Kč 

 Náklady na reprezentaci 4 696, 00 Kč 

 Nájem nebytových prostor 48 480, 00 Kč 

 Služby spojené s nájmem n. p. 22 598, 06 Kč 

 Telekomunikační služby 1 358, 27 Kč 

 Webové a webhostingové služby 3 808, 06 Kč 

           Spotřeba software do limitu                                                                         1 488, 00 Kč 

 Grafické a tiskařské služby 101 409, 00 Kč 

 Poštovné, poštovní služby 4 191, 00 Kč 

          Propagační materiály                                                                                     5 644, 00 Kč 

 Ostatní služby J.N. 2 950, 00 Kč 

 Skalský dvůr 2017 - poskytnuté služby  3 000, 00 Kč 

          Zpracování videí                                                                                          12 866, 00 Kč 

 Náklady na akce ELO                                                           35 514, 54 Kč 

 Služby spojené se zastoupením při EU                                          439 500, 00 Kč  

 Mzdové náklady  444 406, 00 Kč 

 Dohody o provedení práce  65 420, 00 Kč 

 Zákonné sociální náklady OSSZ 111 102, 00 Kč 

 Zdravotní pojištění VZP, VoZP  39 996, 00 Kč 

 Pojištění zaměst. KOOPERATIVA 1 867, 00 Kč 

 Daň z kapitálových příjmů srážková 12, 20 Kč 

 Pojištění majetku                                                                               3 578, 00 Kč 

 Náklady peněžního styku 5 576, 20 Kč 

 Náklady peněžního styku – kontokorentní úvěr                                2 400, 00 Kč 

 Úroky                                                                                                    0, 01 Kč 

 Příspěvky COPA-GEOPA 2017 150 708, 88 Kč 

 Příspěvky ELO 2017 545 640, 00 Kč 

          Hospodářský výsledek 318 058, 35 Kč 
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SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 
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FARMÁŘSKÉ LISTY 

http://cmszp.cz/2017-farmarske-listy/
https://www.youtube.com/watch?v=eJvPdF2hvKA
https://www.youtube.com/watch?v=TRWd7lIEang
https://www.youtube.com/watch?v=HpgmKFDDolg
https://www.youtube.com/watch?v=wb0K_TeDv6c
https://www.youtube.com/watch?v=iZbOoTv4v8A
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