
 

Zápis XXI. Sněm SMA ČR 

11. 3. 2017 

Hotel Na Farmě, Choťovice 134, Žehuň 

 
 

1. Přivítání prezidentem Petrem Mahrem, představení Milana Douši jako předsedajícího. 

2. Dále byla představena zapisovatelka: Šárka Hošková a skrutátorky: Marie Balabánová a Pavlína 

Hloucalová 

3. Zjištění počtu členů s hlasovacím právem: 21 

4. Hlasování o veřejné volbě: pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0 

5. Hlasování o programu: schváleno zřejmou většinou 

6. Počet volících členů byl v průběhu jednání doplněn o jednoho příchozího, celkový počet: 22 

7. Byla ustanovena volební komise v tomto složení: 

Předseda: David Smetana, ověřovatelé: Milan Komárek, Lucie Melišová 

8. Prezident zahájil podávání návrhů kandidátů do Dozorčí rady 

9. Prezident Petr Mahr přednesl zprávu Prezidia za rok 2016 a návrh činnosti a rozpočtu na rok 

2017 

Hlasování o schválení zprávy prezidia za rok 2016 a návrhu rozpočtu na rok 2017:  

pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0 

10. Zpráva dozorčí rady: přednesl ji předseda dozorčí rady Lukáš Benda a je přílohou tohoto zápisu 

Hlasování o schválení zprávy dozorčí rady:  

pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 2 

 

 

 

Před přestávkou bylo ukončeno podávání návrhů kandidátů do Dozorčí rady. 

 

 

PŘESTÁVKA 

 

 

 



 

11. Volby do dozorčí rady Společnosti mladých agrárníků 

Předseda volební komise přečetl kandidáty navržené do dozorčí rady a ti se vyjádřili, zda 

kandidaturu přijímají 

Lukáš Benda – kandidaturu přijímá 

David Brož – kandidaturu přijímá 

Jan Čipl – kandidaturu nepřijímá 

Milan Douša - kandidaturu nepřijímá 

Tomáš Ignác Fénix - kandidaturu přijímá 

Lukáš Janeček - kandidaturu nepřijímá 

David Jeřábek - kandidaturu nepřijímá 

Jiří Kolouch - kandidaturu přijímá 

Petr Mahr - kandidaturu nepřijímá 

David Smetana - kandidaturu nepřijímá 

Jan Štefek - kandidaturu nepřijímá 

Pavel Uchytil - kandidaturu přijímá 

 

Před hlasováním byl zjištěn počet platných hlasů: 22 hlasů 

 

Hlasování pro kandidáty do dozorčí rady: 

 

Lukáš Benda: pro 21, zdržel se 1, proti 0 

David Brož: pro 20, zdržel se 2, proti 0 

Tomáš Ignác Fénix: pro 7, zdržel se 15, proti 0 

Jiří Kolouch: pro 18, zdržel se 4, proti 0 

Pavel Uchytil: pro 14, zdržel se 8, proti 0 

 

Do dozorčí rady byli jako členové zvoleni: Lukáš Benda, David Brož, Jiří Kolouch 

Náhradníkem se stává Pavel Uchytil. 

 

Diskuse: 

Petr Mahr: Prosím všechny přítomné o součinnost s naší organizací, přivítáme články do 

Časopisu, do Zemědělce či na webové stránky. Dále prosíme o zajímavé fotografie do kalendáře 

na další rok. Vyzývám také všechny, aby nám sdělili nápady na další vzdělávací akce. Poslední 

připomínka, rád bych Vás vyzval k tomu, abyste se vyjádřili k činnosti SMA ČR a sdělili nám, co 

Vám chybí. 

 



 

Milan Douša: Vyzývám všechny, kteří alespoň trochu hrají fotbal, aby se zúčastnili fotbalového 

turnaje Agricupu 2017. Koná se letos v Čebíně a hostitelem je Mikrop Čebín a.s. 

Také je škoda, že se sněmu účastní málo členů. Pokud víte o mladých zemědělcích, kteří by měli 

zájem účastnit se našich akcí, prosím přiveďte je mezi nás. Také se snažíme, jezdíme po 

republice a nabíráme nové členy. Původní generace, která tuto společnost zakládala, ale pomalu 

stárne. 

 

David Smetana: Chtěl bych se zeptat, jak se SMA ČR dívá na přesun finančních prostředků 

z I. pilíře do citlivých komodit. 

 

Petr Mahr: Nemám připravené vyjádření všech členů prezidia, vnímám toto jako podnět pro 

zpracování prezidiem. 

 

Lukáš Benda: Prosím Davida, aby nám tuto problematiku blíže popsal. 

 

David Smetana: Platby na SAPS – 2 názory, převést část financí ze SAPS do citlivých komodit 

nebo nechat vše při starém – větší SAPSy a méně v citlivých komoditách. Můj osobní názor je ten 

první, aby byli lépe ohodnoceni lidé, kteří dělají něco navíc. 

 

Petr Mahr: Můj osobní názor jako zemědělce jen tento. Mám nepatrně rozdílný názor. Když 

vidím seznam citlivých komodit, nelíbí se mi, že o tomto seznamu rozhoduje určitá skupina lidí, 

kterým se to takto hodí. Obecně jsem pro podporu citlivých komodit, jako je ovoce, zelenina a 

chov skotu se zkrmováním objemné píce. Dle současného stavu na pracovních skupinách se 

může stát, že se do citlivých komodit dostane např. i kukuřice. Jako první věc bych upravil 

seznam citlivých komodit, kde by zůstalo např. ovoce, zelenina, koření a podobně, pak bych tyto 

plodiny podporoval. 

 

Tomáš I. Fénix: Týká se tento názor SZP po roce 2020, kdy seznam citlivých komodit stanoví EU. 

Nyní se spíše řeší, jestli vůbec budou SAPS existovat, jestli bude jeden pilíř nebo dokonce tři či 

čtyři pilíře. 

 

David Smetana: Tato změna ale může přijít již v roce 2018. 

 

Tomáš I. Fénix: Proti této politice je ale určitý odpor. 

 

David Smetana: Od roku 2018 je to ale aktuální téma a měli bychom k tomu zajistit postoj. 



 

 

Milan Douša: Kdy se bude o tomto tématu jednat na MZe? 

 

David Smetana: O tomto se jedná neustále. 

 

Milan Douša: Máme informace o tom, že kvůli Brexitu EU přijde o velké finanční prostředky, což 

způsobí pokles SAPSů obecně. Je potřeba také počkat na vývoj voleb ve Francii, kde také 

vyhrožují vystoupením z EU. Nyní MZe s námi řeší situaci, že se budou SAPS snižovat, takže by 

nebylo vhodné z nich ještě přesunovat finance jinam. V této chvíli nejsem pro jednoduché a 

rychlé řešení. 

 

David Smetana: Nesouhlasím s Tebou a názor bys na tuto problematiku měl mít bez ohledu, jak 

se na to dívají ostatní podniky. Já jsem položil otázku a dal jsem svůj názor, myslím si, že bychom 

neměli čekat a pracovat na této diskusi. Chtěl bych, aby byla připravena tato odpověď a 

zastávala názory členů. 

 

Lukáš Benda: Podpora citlivých komodit tu funguje a je nastavena nejen přímo, ale i v rámci 

dotací z PRV. Hlavní způsob je podporovat investiční projekty. Jakýkoliv přesun financí vnímám 

až jako druhou část této problematiky a druhou možnost. 

 

David Smetana: Toto si myslím, že je chyba, nelze směšovat přímé platby a podporu z PRV, kdy 

např. stroje jsou pro citlivé komodity velice drahé, výroba citl. komodit je malosériová a podpora 

z PRV slouží k tomu, aby si zemědělec vůbec mohl stroje pořídit.  

 

Lukáš Benda: Podpora citlivých komodit je nyní nějak nastavena, a jestli bude vyšší nebo stejná, 

je na diskusi. Máš vyzkoušeno, že toto funguje. 

 

David: PRV funguje, tímto se nezabývám a jde mi jen o přesun z I. pilíře. 

 

Petr Mahr: Někteří zástupci dalších organizací měli tendenci rozčlenit, co je komodita citlivá a 

ještě citlivější. Toto bych více nerozčleňoval, jelikož v jednotlivých letech záleží i na počasí. Nerad 

bych se dožil chvíle, že jednou bude citlivá plodina i pšenice. Neříkám, že jsem proti II. pilíři, ale 

pravidla pro citlivé komodity nejsou úplně jasná.  

 



 

Milan Douša: Jedná se o komplexní problém a vím, že máš zřejmě jiný názor. Náš úspěch ve 

vyjednávání na MZe v poslední době tkví v tom, že dobře připravujeme argumentaci a 

vyjednáváme podporu i u ostatních organizací a úředníků MZe. 

 

David Smetana: Teď vůbec nevím, na co reaguješ, nenavrhuji, aby si to SMA ČR vzala za největší 

cíl, ptám se jen na názor této organizace, abych věděl, jak se k tomuto zástupci SMA ČR na 

pracovních skupinách vyjádří. 

 

Milan Douša: Souhlasím, že zatím nemáme vyhraněný názor. Na včerejším jednání prezidia jsme 

toto téma otevřeli poprvé a snažíme se to rozumně a komplexně vyhodnotit. 

 

Petr Mahr: Nechtěl bych jen, aby se dospělo k závěru, že se do citlivých komodit prosadí veškeré 

plodiny a nakonec se tam přesunou všechny finanční prostředky. 

 

František Němec: Dlouhodobě zastáváme názor, aby se podpořily spíše investice než dotace na 

plochu. Navrhoval bych vyčkat na seznam citlivých komodit. 

 

Tomáš I. Fénix: Panuje jednotný názor, že přímé platby nemůžou zůstat ve stávající podobě a 

vázaly se na plochu, což omezuje trh s půdou a omezuje generační obměnu. Jsou tu 3 priority a 

jednou z nich je právě generační obměna, aby mladí lidé zůstávali na venkově. Zvažuje se něco 

jako předčasné ukončení zemědělské činnosti, vzdělávání a podobně. Další velké finance půjdou 

do ochrany proti tržním výkyvům. Bude se postupovat směrem pojištění a dalších ochranných 

postupů. Proto jsem také zasílal anketu, kde jsem prosil o vyjádření k přímým platbám a byl bych 

rád, kdyby k tomu byla ještě diskuse. 

 

Milan Douša: Děkuji Tomášovi za jeho názor. Měli bychom se jako celá společnost dohodnout, 

co budeme prosazovat u nového systému. Davidovi bych odpověděl, že se jeho příspěvkem 

budeme zabývat. A prosím i ostatní o jejich náměty. 

 

Lukáš Janeček: S členskou základnou se potýkají všechny organizace. Navrhoval bych udělat 

analýzu, z jakých důvodů členové vstupují do organizace a orientovat se přímo na tuto 

problematiku, což by pomohlo členskou základnu stabilizovat. 

 

Milan Douša: Děkuji za výbornou poznámku. Tuto analýzu jsme provedli před 2 lety, ale nezískali 

jsme z toho přehledný výsledek. Vždy zaznamenáme navýšení přihlášek při každém kole 

mladého začínajícího zemědělce. 



 

David Brož: Navrhuji do vzdělávání zařadit i obecný přehled o dotačních možnostech 

v zemědělství a o dalších dotačních titulech. 

 

Petr Mahr: 

Tyto vzdělávací akce plánujeme do dalšího kola vzdělávacích projektů PRV. 

 

Milan Douša: Pokud nejsou žádné náměty, ukončuji tímto diskusi. 

 

V průběhu diskuse odešli 3 členové, počet hlasujících se nyní snížil na 19. 

 

 

Uskutečnilo se jednání nově zvolené dozorčí rady, dozorčí rada si za předsedu zvolila Lukáše 

Bendu. 

 

 

Usnesení XXI. Sněmu SMA ČR přečetl předsedající Milan Douša: 

 

1. XXI. Sněm SMA ČR schvaluje zprávu Prezidia SMA ČR o činnosti za uplynulé období a návrh 

činnosti a rozpočtu na rok 2017 

 

2. XXI. Sněm SMA ČR schvaluje zprávu Dozorčí rady SMA ČR  

 

3. Nezaplacené členské příspěvky z roku 2012 a starší nebudeme vymáhat. 

 

4. V roce 2016 eviduje Společnost mladých agrárníků České republiky, z. s. na účtu č. 932000 

nerozdělený zisk z minulých let 4 304 250,49 Kč a na účtu č. 932 001 nerozdělenou ztrátu 

minulých let 3 270 615,53 Kč. Dojde k vzájemnému započtení. 

 

5. XXI. Sněm SMA ČR schvaluje nové členy Dozorčí rady SMA ČR ve složení:  

 

1) Lukáš Benda 

2) David Brož 

3) Jiří Kolouch  

a jako náhradníka Pavla Uchytila 

Předsedou DR SMA ČR byl zvolen Lukáš Benda 



 

6. XXI. Sněm SMA ČR ukládá prezidentovi SMA ČR Petru Mahrovi, aby schválené změny zapsal do 

Spolkového rejstříku 

 

 

Usnesení byla schválena. 

Pro: 19, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

V Choťovicích dne 11. 3. 2017 

Zápis provedla: Šárka Hošková 

Zápis ověřili: 

 

 

………………………………….              ……………………………………… 

  Lucie Melišová       Milan Komárek 


