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Vážené členky, vážení členové, naši příznivci, 

předkládáme Vám Výroční zprávu Společ-
nosti mladých agrárníků České republiky, ve 
které představíme naši činnost v roce 2015. 

Zájmy zemědělské komunity jsme se snažili 
prosazovat při jednáních na Ministerstvu 
zemědělství při tvorbě podmínek podávání 
jednotné žádosti, při zpracovávání dotačních 
titulů PRV 2014 – 2020, aktivně jsme se podí-
leli na tvorbě projektového opatření Zahájení 
činnosti mladého zemědělce, při jednání 
pracovních skupin, v antibyrokratické komisi, 
u kulatého stolu s ministrem zemědělství 
nebo na pracovních skupinách monitorova-
cích výborů.

Pro zájemce ze zemědělského oboru jsme 
uspořádali několik vzdělávacích seminářů, 
exkurzí po farmách a v neposlední řadě 
dvoudenní konferenci zaměřenou na příklady 
činnosti na venkově nejen v České repub-
lice, ale také v zahraničí. V rámci propojení 
mládeže venkova, zemědělců a jim přidruže-
ných podnikatelů jsme tradičně uspořádali 
fotbalový turnaj Agricup.

Byli jsme také přizváni k účasti na třídenním 
francouzsko–českém fóru v Paříži a na něko-
lika jednáních CEJA (the European Council 
of Young Farmers – Evropské radě mladých 
zemědělců) v Bruselu.

Setkávali jsme se v průběhu roku 2015 
na akcích po celé republice. Mluvili jsme 
s Vámi a sbírali od Vás podněty k jednání na 
Ministerstvu zemědělství. Rádi od Vás také 
získáváme zpětnou vazbu na naše aktivity.

Věřím, že o mnohém výše zmíněném, jste 
se již dočetli z našeho Časopisu SMA ČR, 
na webu či facebooku, nebo v pravidelných 
příspěvcích v týdeníku Zemědělec. V inter-
netové fotogalerii SMA ČR jsou k nahlédnutí 
krásné fotky z našich akcí a volně ke stažení 
jsou tam také nejrůznější vzdělávací texty 
nebo i dříve zmíněny Časopis SMA ČR.

Budeme se i nadále snažit být pro Vás příno-
sem, ádcem v zemědělské činnosti. V případě 
potřeby se na nás neváhejte obrátit.

S úctou Petr Mahr 
prezident SMA ČR

Shrnutí činnosti 
SMA ČR v roce 2015
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Aktivity SMA ČR v roce 2015

1. Vzdělávací semináře

Inovace bez legrace Projekt věnovaný výživě hospo-
dářských zvířat, inovačním poznatkům v jejich chovu 
a zlepšení celkového welfare telat, dojnic, nepřežvýka-
vých zvířat či drůbeže.

Zpracování mléka na farmě, výroba tradičních typů 
sýrů Víkendový seminář představoval propojení teorie 
s praxí, kdy si účastníci mohli sami na místě vyzkou-
šet např. výrobu tradičního hrudkového sýra, brynzy, 
oštěpků apod.

Inovace v chovu koní Odborníci z praxe přednášeli 
o významu zdravého chrupu koní, péči o něj, ale také 
o profesionální přepravě koní a manipulaci s nimi.

Zvyšování efektivnosti hospodaření podniku IV. 
Během čtyř dnů se posluchači seznámili s manažerskými 
dovednostmi na úrovni finanční analýzy a řízení firmy atd.

Zásady správného obhospodařování zemědělské 
půdy V rámci tohoto projektu se lektoři věnovali nejen 
různým způsobům péče a využití zemědělské půdy, ale 
také, jak postupovat v legislativních a dotačních podmín-
kách roku 2015.

Zefektivnění managementu rodinného podniku 
Cílem tohoto semináře byla prezentace konkrétních 
příkladů efektivních rodinných podniků.

Farmové chovy Chov, reprodukce a základní principy 
výživy zvěře, to byla hlavní témata třídenního kurzu.

V průběhu měsíce září jsme ještě pod záštitou MZe 
realizovali sérii seminářů k aktuálnímu Programu rozvoje 
venkova pro období 2014 – 2020. Na sedmi místech 
napříč republikou jsme především zájemcům z řad 
zemědělců, zástupců MAS, RO SZIF a zemědělských škol, 
předali informace o novinkách v novém PRV, možnosti 
čerpání v jednotlivých programech, podmínkách a 
časových souvislostech. V průběhu seminářů byl dáván 
prostor konkrétním dotazům posluchačů, v závěru se na 
většině seminářů rozvinula živá diskuze. 
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2. Projekty NNO podpořené z MZe

S projektem Propagace venkova a příkladů dobrých 
projektů mladých zemědělců a mládeže na ven-
kově se zástupci Společnosti mladých agrárníků České 
republiky zúčastnili deseti akcí po celé republice (polní 
dny, výstavy hospodářských zvířat apod.), na kterých 
prezentovali nejen činnost SMA ČR a jejich členů, ale 
také možnosti trávení volného času na českém ven-
kově. Prostřednictvím různých her, křížovek, pozvánění 
semínek a zvířátek se nejen děti seznamovaly se zvířaty 
chovanými na statku a s ostatními specifiky hospodaření. 
Asi nejoblíbenější formou poznávání zemědělských 
plodin byly ochutnávky pokrmů z různě zpracovaných 
zemědělských plodin.

Projekt Výměna know–how a zkušeností mezi mla-
dými lidmi na venkově v zemích V4 byl rozdělen do 
dvou sekcí, a to na 12 odborných seminářů a na dvou-
denní mezinárodní konferenci. Tématy seminářů bylo 
např. přehled dotační poitiky EU pro roky 2014 – 2020, 
základní povinnosti zemědělce atd.

Dvoudenní mezinárodní konference byla sponzorována 
Ministerstvem zemědělství, statutárním městem Brnem, 
Agrapojišťovnou, DLF–Trifolium Hladké Životice s.r.o., 
Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, 
členy Společnosti mladých agrárníků České republiky 
Monikou Komárkovou, Hanou Gabrielovou a Františkem 
Němcem, farmářkou Zuzanou Moučkovou a sloven-
ským farmářem Milanem Jurkym a Chráněnou kavárnou 
Vrátka. V rámci programu konference bylo sto účastníků 
seznámeno s problematikou podnikání na rodinných 
farmách, se způsoby propagace venkovského života, či 
rozdílným způsobem hospodaření například v Irsku a na 
Slovensku. Součástí večerního programu byla exkurze 
do minipivovaru Agronomické fakulty Mendelovy univer-
zity v Brně.



3. Setkání Prezidia SMA ČR

Během roku 2015 se konalo devět jednání Prezidia 
a Dozorčí rady SMA ČR, kde se mimo jiné probíraly 
požadavky na novou dotační politiku, připomínky 
k dotačnímu programu ZČMZ (zahájení činnosti mladých 
zemědělců), či 1. kolu PRV 2014 – 2020, výsledky jednání 
na pracovních skupinách MZe, pravidla podávání Jed-
notné žádosti 2015 atd.

Před jednotlivými jednáními se vždy konala exkurze 
– měli jsme možnost navštívit Vinné sklepy Kutná Hora, 

brněnskou Farmu Ráječek, Hospodářský dvůr v Bohu-
slavicích na Vysočině, biofarmu Sasov Josefa Sklenáře, 
farmu rodiny Komárkových na Pardubicku, farmu Bláto 
nebo farmu na Šumavě.

Na Vysočině se 28. března 2015 konal již XIX. Sněm 
Společnosti mladých agrárníků České republiky. 
Úvodní část Sněmu byla věnována odbornému semináři 
o velmi aktuálních tématech greening, přímé platby 
a podávání Jednotné žádosti (JŽ) 2015. Na programu 
Sněmu bylo i odstoupení stávajícího prezidenta SMA ČR 
a ustanovení jeho nástupce Petra Mahra.

4

Aktivity SMA ČR v roce 2015



4. Volnočasové aktivity

V červnu jsme uspořádali již 7. ročník turnaje Agricup. 
Na hřišti se sešlo 7 družstev – mladí slovenští země-
dělci (ASYF), mladí manažeři Zemědělského svazu ČR, 
Agropodnik Košetice, AGROCENTRUM ZS Stránecká 
Zhoř, výběr hvězd z Lobodic, Agro družstvo Sebranice 
(s jedinou hrající ženou v turnaji) a tým SMA ČR. Turnaj 
zdárně proběh i díky přispění sponzorů Mikrop Čebín, 
Sport Bar Baďa, Agra Pojišťovna, David Smetana, Milan 
Kouřil, Agro Sebranice a dalších. 

Tradiční několikadenní setkání členů SMA ČR a jejich 
rodin se odehrálo na Beskydsku. Navštívili jsme farmy: 
Farma ZPZ s. r. o. ve Valašské Bystřici (chov dojnic a zpra-
cování mléka s konvenčním způsobem hospodaření), 
farma Dušná (výkrm drůbeže), farma Miroslava Horuta 
v Rožnově pod Radhoštěm (dojnice a zpracování mléka 
v ekologickém režimu), podnik pěstitele zeleniny Libora 
Janečka v Chlebovicích u Frýdku–Místku (brambory, 
cibule, obiloviny), statek a výkrmna skotu Martina Lich-
novského v Závišicích u Kopřivnice, kozí farma Zerlina 
a JZD Staré Hamry (pastevní chov skotu a ovcí), osada 
na kopci Gruň, pěstitel a zpracovatel ovoce a zeleniny 
Martin Lička v Sedlnicích a další.
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5. Zahraničí

Naši členové se také měli možnost v průběhu roku 
2015 zúčastnit několika zahraničních akcí. Ve dnech 
5. – 7. května jsme se aktivně podíleli na francouzsko-
-českém fóru mladých zemědělců, které bylo součástí 
strategie spolupráce ČR a Francie v různých oborech lid-
ské činnosti, tentokráte zaměřené na zemědělství. Kromě 
zástupců SMA ČR se ještě dostavili k jednání zástupci 
české ambasády a představitelé francouzského minis-
terstva, agrární komory a dvou zemědělských sdružení 
zastupujících mladé a regionální zemědělce. 

Dále se naši členové zúčastnili konference Posílení 
mladých zemědělců – jeden z pilířů Evropy 2050 
(Empowering young farmers – a pillar of Europe 2050) 
v hlavním městě Lucemburska; akce s názvem „Rural 
parliament“ (venkovský parlament) v Estonsku – setkání 
všech aktivních ve venkovském prostoru s tématy 
zaměstnanost, bezpečnost, spolupráce mezi obcemi 
a městy; konference „New Challenges, New Generation“ 
a voleb do prezidia CEJA, které se konaly v rámci mezi-
národní výstavy „Expo 2015“ v Miláně. Přímo v Bruselu 
se konala konference zaměřená na výměnu zkušeností 
a vzdělávání mladých zemědělců a pracovních skupin.
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Plány SMA pro rok 2016
V roce 2016 připravujeme semináře týkající se dotačního 
programu ZČMZ – zahájení činnosti mladého zemědělce, 
vzdělávací semináře z oblasti výživy drůbeže, dojnic, 
telat, prasat či domácích mazlíčků, kvality píce a obhos-
podařování zemědělské půdy a mnoho dalších.

V rámci projektu MZe pro nevládní neziskové organizace 
se s Vámi budeme setkávat na nejrůznějších zeměděl-
ských akcích – například 16. – 20. 3. v Lysé nad Labem na 
výstavě Jarní zemědělec nebo od 4. – 7. 3. na brněnském 
výstavišti na TechAgro 2016. 

Tradici setkávání se Prezidia a členů Společnosti mla-
dých agrárníků České republiky každý poslední pátek 
v měsíci nadále zachováme a již nyní intenzivně pracu-
jeme na organizaci jubilejního XX. Sněmu Společnosti 
mladých agrárníků České republiky, který se bude konat 
12. března 2016 na Zámku ve Křtinách.

Nezapomněli jsme ani „pěstování“ sportu, a již nyní se 
těšíme na pořádání už 8. ročníku fotbalového turnaje 
AGRICUP 2016, kterého, jak věříme, se zúčastní opět 

i zahraniční hráči. Na podzimní prázdniny plánujeme 
Podzimní aktuality 2016.

I nadále plánujeme účast na zahraničních jednáních 
pracovních skupin zabývajících se problematikou 
zemědělství a mladých lidí na venkově nejen v Bruselu. 
O těchto akcích Vás budeme informovat v různých člán-
cích a na jednáních prezidia.

Letošní rok pro nás bude znamenat několik změn, nejen 
změnu členů Prezidia SMA ČR volených na XX. Sněmu 
SMA ČR, ale také názvu a Stanov naší organizace v závis-
losti na novém Občanském zákoníku.

Abyste o nás měli neustálé čerstvé informace, čtěte 
Časopis SMA ČR (volně přístupný na našem webu, 
členům je doručován emailem), příspěvky v Zemědělci 
(vychází jednou měsíčně), webové stránky, facebook, 
nebo se za námi přijďte podívat na jednání Prezidia SMA 
ČR nebo na akce, na které budeme i se stánkem SMA 
ČR a s různými interaktivními soutěžemi pro propagaci 
českého zemědělství a venkova.
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 
k 31. 12. 2015

AKTIVA Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 78 78

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 12 12

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 66 66

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5

B. Krátkodobý majetek celkem 6 7 337 1 206

I. Zásoby celkem 7

II. Pohledávky celkem 8 6 984 512

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 353 682

IV. Jiná aktiva celkem 10 12

Aktiva celkem 11 7 415 1 284

PASIVA Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 12 172 1 162

I. Jmění celkem 13 129 129

II. Výsledek hospodaření celkem 14 43 1 034

B. Cizí zdroje celkem 15 7 243 121

I. Rezervy celkem 16

II. Dlouhodobé závazky celkem 17

III. Krátkodobé závazky celkem 18 2 188 121

IV. Jiná pasiva celkem 19 5 055

Pasiva celkem 20 7 415 1 284



Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném 
rozsahu k 31. 12. 2015

Název ukazatele Číslo 
řádku

Činnost 
hlavní

Činnost 
hospo-
dářská

Činnost 
celkem

A. Náklady 1

I. Spotřebované nákupy celkem 2 166 31 197

II. Služby celkem 3 5 470 304 5 774

III. Osobní náklady celkem 4 264 264

IV. Daně a poplatky celkem 5

V. Ostatní náklady celkem 6 345 345

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8 249 249

VIII. Daň z příjmů celkem 9

Náklady celkem 10 6 494 335 6 829

B. Výnosy 11

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 12 242 242

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13

III. Aktivace celkem 14

IV. Ostatní výnosy celkem 15 8 8

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 16

VI. Přijaté příspěvky celkem 17  119  119

VII. Provozní dotace celkem 18 7 356 93 7 449

Výnosy celkem 19 7 483 7 818

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 20 989  989

D. Výsledek hospodaření po zdanění 21 989  989
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