
 

 

Pozvánka na XXIV. Sněm a Prezidium 

Vážení členové, 

dovolte, abychom Vás touto formou pozvali na XXIV. Sněm společnosti mladých agrárníků 

České republiky).  Akce se uskuteční 26.6.2020 v obci Michalovice. Sněm bude volební z důvodu 

skončení čtyřletého mandátu několika členů prezidia. Sněmu bude začínat v 8:00. 

Ve čtvrtek 25.6.2020 se uskuteční otevřené prezidium a to od 17:30 hodin.  Na prezidium jste 

srdečně zváni. V příloze tohoto dopisu naleznete předběžný program, jak prezidia, tak ke sněmu.  

Připomínáme, že pro možnost volit, či být zvolen je třeba mít zaplacený členský poplatek 500 

Kč (200 Kč noví členové). Členský poplatek je možné zaplatit i na sněmu (před začátkem tj. do 8:00). 

Pro udělení plné moci k zastupování v rámci volebního sněmu prosím předejte originál úředně 

ověřené kopie svému zmocněnci, který Vás má zastupovat.  V rámci diskuse a různého v programu 

sněmu je třeba projednat změnu sídla Společnosti na Českou zemědělskou univerzitu, kde by měla 

fungovat kancelář.  

 

Rádi bychom podotkli, že z členských poplatků je placen chod kanceláře a v současné době 

nemá nikdo ze statutárních zástupců placenou funkci. Za poslední rok se nám podařilo zapojit se do 

mezinárodního projektu z Visegradských fondů a třech výzev Technologické Agentury České 

republiky. Naše Společnost je a vždy bude otevřena spolupráci se členy o tom svědčí i realokace 

přibližně 240 milionu na zahájení činnosti mladých zemědělců na podzim letošního roku. 

Děkujeme za svěřenou podporu a těšíme se na shledání na sněmu!  

 

 

 

 

 

Prezident Společnosti mladých agrárníků České republiky, z. s.  

David Brož  



 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ OTEVŘENÉHO PREZIDIA 25. 6. 2020 

17:30 Prezidium: Penzion Dočkalův Mlýn, Michalovice 23, Havlíčkův Brod 580 01 

 

Program: 

1. Představení kandidátů na funkci člena Prezidia 
2. Zprávy z jednání pracovních skupin 
3. Zahraniční cesty 
4. Finanční výhled na rok 2020 
5. Rozpis akcí na rok 2020 a 2021 
6. Diskuse a různé 
 

 

 

V případě zájmu je možné zajistit ubytování (cena přibližně 600-650 Kč dle pokoje) a večeři. 

 

Prosíme o přihlášení na prezidium do 18.6.2020 prostřednictvím formuláře 

https://form.jotform.com/201601840509043 či na mail kotrbata@smacr.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://form.jotform.com/201601840509043


 

 

 

POZVÁNKA NA XXIV. SNĚM SMA ČR 
26. červen 2020 Michalovice (Okres Havlíčkův Brod),  

Michalovice 23. 580 01 Havlíčkův Brod 

Prezident SMA ČR zve na základě rozhodnutí Prezidia SMA ČR všechny členy a příznivce na 

XXIV. Sněm Společnosti mladých agrárníků České republiky, z. s., který se koná v sobotu 26. června 

2020 od 8:00 hodin v prostorách Dočkalova mlýnu v Michalovicích. 

 

 

Návrh programu: 

1. Prezence účastníků XXIV. Sněmu SMA ČR (od 7:30) 

2. Zahájení (8:00) 

3. Schválení programu XXIV. Sněmu SMA ČR 

4. Ustanovení tříčlenné volební komise, určení skrutátorů 

5. Zahájení návrhu kandidátů do Prezidia 

6. Zpráva Prezidia SMA ČR o činnosti za uplynulé období a návrh činnosti a rozpočtu na rok 

2020 

7. Zpráva Dozorčí rady SMA ČR 

8. Ukončení podávání návrhů kandidátů do Prezidia SMA ČR 

9. Přestávka (30 minut) 

10. Volby členů Prezidia 

11. Diskuse a různé 

12. Usnesení a závěr 

 

Po sněmu bude možné zůstat na oběd (každý si hradí sám) 

 

 

V případě nepřítomnosti nadpoloviční většiny všech členů při zahájení řádně svolaného sněmu se po uplynutí 30 minut bude 

konat náhradní sněm se stejným programem (stanovy SMA ČR, Článek XII., bod 4). Změna programu vyhrazena! 

Účast na sněmu a doprovodném programu je nutné potvrdit kanceláři SMA ČR nejpozději do 

18. června 2020, sdělte prosím také případný požadavek na ubytování  

https://form.jotform.com/201601840509043  (kotrbata@smacr.cz  tel 602 693 811). 

                      

 

     Ing.     David Brož 

     prezident Společnosti mladých agrárníků České republiky, z. s.  

https://form.jotform.com/201601840509043

