
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PREZIDIA A DOZORČÍ RADY 

Dne: 10. 3. 2017, 19:30 – 22:00, Hotel Na Farmě, Choťovice 

Přítomni: 

Prezidium:  Mahr, Němec, Douša, Komárková, Stehlíková, Houdová, Štefek  

Dozorčí rada:  Benda, Kolouch 

Další:   Hošková, Balabánová  

 

Program: 

1. XXI. Sněm – prezidium jako předsedajícího sněmu stanovilo Milana Doušu 

Návrh usnesení na sněm: 

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

b. V roce 2016 eviduje Společnost mladých agrárníků České republiky na účtu 

932000 nerozdělený zisk z minulých let 4 304 250,49 Kč a na účtu 932001 

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

započtení. 

Po sněmu zašleme všem členům výzvu o zaplacení členských příspěvků. 

 

2. Jednání u kulatého stolu (František Němec) 

- Fond těžko pojistitelných rizik 

- Ministr přislíbil snížení četnosti kontrol na farmách 

- Probíhaly diskuse o měnících se oblastech LFA, některé obce vypadly, ale 

nejedná se vysloveně o zásadní zpřísnění. Z LFA vypadlo Táborsko, jelikož 50 % 

katastru musí splňovat podmínky LFA, dříve došlo k „homogenizaci“, takže se 



 

přidružily některé katastry, aby došlo ke splnění podmínky LFA. Tyto oblasti nyní 

vypadly. 

 

3. Pracovní skupina mléko (František) – konala se 8.3., účastnili se především členové 

odbytových organizací. Nyní máme nejhorší cenu mléka v celé EU. Cena se 

z mlékárny nyní dává zpětně. Proběhla diskuse o smlouvách, které by garantovaly 

ceny mléka alespoň na 3 měsíce dopředu. Zastávali jsme názor, aby byly takové 

smlouvy určitě vytvořeny. 

Milan Douša: Po dlouhé době je v celé Evropě nedostatek mléčného tuku, máslo 

a smetana podražily. Je to dáno tím, že mléčný tuk se vyváží do USA. 

František: Vidím jako problém, když potravináři odebírají finance z PGRLF. Navrhuji, 

aby v PGRLF mohli žádat všichni. Přál bych si s ministrem domluvit neformální 

setkání a snažit se prosadit, aby pomáhal malým a středním podnikům. 

Navrhuji, aby se žádost na PGRLF mohla podat před podpisem dohody. 

Lukáš Benda: Není ale možné přijmout fakturu a uzavřít smlouvu s dodavatelem. 

Návrh, který by chtěl František podat při schůzce s ministrem: 

V rámci realizace projektů z PRV od 1. kola došlo ke změnám v postupech při 

realizaci VŘ, kdy žadatelé musí realizovat tato VŘ ještě před podpisem dohody. 

V souvislosti s možným propojením projektů mezi PRV a PRGLF tímto žadatelé ztrácí 

možnost využití podpory PGRLF. Požadujeme v těchto případech výjimku, aby 

žadatelé mohli zaregistrovat žádost na PGRLF nikoliv po podpisu smlouvy o dílo, ale 

až následovně před realizací projektu před přijetím faktury. 

Milan Douša: Je také potřeba otevřít otázku prodloužené udržitelnosti projektů, kdy 

je naším cílem, aby se udržitelnost projektů zkrátila. 

Petr Mahr: Pan ministr má velice plný diář, sám bych navrhoval schůzku s panem 

náměstkem Sekáčem. Pokusím se domluvit jednání co nejdříve, kdo má zájem o tuto 

schůzku: Petr Mahr, František Němec, Lukáš Benda, Milan Douša 

 



 

 

Petr Mahr k jednání u kulatého stolu: 

- Brexit znamená méně o 9 miliard EUR do zemědělství, MZe nás vyzvalo, 

abychom za všechny organizace napsali návrhy, jak získat dostatečné finanční 

prostředky na dotacích – např. slíbit více greeningu, vypadá to na snížení 

prostředků na dotace o 50 % 

- Vážně se přemýšlí o tom, že nové dotace budou formou úročených půjček 

- nová myšlenka, že by se SAPSy vyplácely pomocí BPJ 

 

4. Stav vzdělávacích seminářů – byl dokončen seminář Farmářská parazitologie, 

o který byl velký zájem a byl zcela naplněn, v nejbližší době bude podána žádost 

o proplacení. Dalším dokončeným seminářem budou semináře o koních, které 

budou hotové koncem května. Dále probíhají semináře ZČMZ. 

 

5. Zahraniční komise – bude sestavena vnitřní směrnice pro zahraniční cesty, kterou 

sestaví kancelář a schválí prezidium  

 

6. Diskuse: 

a. Milan Douša: zúčastní se pracovní skupiny pro výběr demonstračních farem, 

jedná se o jednorázovou pracovní skupinu, která se uskuteční v úterý 14. 3. 

 

Další termín jednání prezidia pátek 28. 4. – Beskydy, místo jednání vybere člen prezidia Honza Štefek.  

Zápis provedla: Hošková  

Zápis ověřil: Petr Mahr 

10. 3. 2017 


