
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PREZIDIA A DOZORČÍ RADY 

Dne: 2. 12. 2016, 18:00 – 22:00, Hotel Polom, Rajnochovice, okr. Kroměříž 

Přítomni: 

Prezidium:  Mahr, Komárková, Němec, Štefek, Douša 

Dozorčí rada:  Benda 

Další:   Hošková, Balabánová, Komárek, Uchytil, Smetana, Pulkrábek, Novosad 

 

Program: 

1. Petr Mahr zahájil prezidium, všechny přivítal a pogratuloval našemu čestnému členovi Davidu 

Smetanovi, který vyhrál Zemědělce roku ve 3 kategoriích – v kraji, jako potravinář a malý 

zemědělec do 100 ha.  

Kancelář letos připravila kalendáře pro členy z vlastních fotografií a fotografií členů. Kalendáře 

budou zaslány všem členům spolu s novoročenkami. 

 

2. Konference 11. – 12. 11. 2016 – konference proběhla na Zámku Křtiny. Celkem se zúčastnilo 100 

osob, takže tato konference splnila očekávání. Z přihlášených účastníků nepřijelo pouze 10 osob, 

ale naopak přijelo několik nepřihlášených. Konferenci zahájil ředitel odboru PRV z MZe Josef 

Tabery, který měl také příspěvek. Konference se zúčastnilo 12 zahraničních hostů z Maďarska, 

Rakouska, Irska, Lotyšska a Slovenska. Termín konference byl totiž nevědomky naplánován na 

Den veteránů, který je v západních zemích státním svátkem, takže hosté z Německa, Francie a 

dalších zemí nakonec účast odmítli, protože měli již naplánované rodinné dovolené. Příští rok se 

budeme snažit různé státní svátky maximálně eliminovat, ale vybrat dokonale vhodný termín 

nikdy není možné. Ohlasy na konferenci byly velice kladné, účastníkům jsme zaslali evaluační 

dotazních, který vyplnila více než polovina účastníků. Z dotazníků vyplynula spokojenost jak 

s organizací konference, s tématem, s výběrem lektorů i exkurzí. Chtěli bychom poděkovat všem, 

kteří se na organizaci konference podíleli a také děkujeme ministrovi Marianu Jurečkovi za 

udělení záštity a všem sponzorům. Shrnutí konference si můžete přečíst v Zemědělci (vychází 



 

19.12.), na našem webu a v časopisu. Z konference byl vyhotoven také profesionální videoklip 

(k dispozici na webu, facebooku a youtube) a fotografie. 

 

3. Plán činnosti na rok 2017 

 

a. Konference 2017 – budeme pokračovat v podobném duchu, navrhujeme téma 

diverzifikace a zpracování na farmě. Letos byla konference o začátku hospodaření a 

příští rok na to bude navazovat. Byla nám opět přislíbena finanční spoluúčast 

z Celostátní sítě pro venkov, jelikož tato konference zapadá dobře do jejich konceptu. 

b. Projekt Náš obor má budoucnost – tento koncept se také v CSV líbí. Navážeme na 

pilotní akci, kterou zorganizoval Honza Štefek na jaře. Jedná se o představení úspěšných 

absolventů středních zemědělských škol, kteří popíšou svůj příběh a to, jak se jim 

podařilo uplatnit v oboru. Cílem je inspirovat studenty 

c. Projekt NNO – letos jsme opět podali žádost o projekt věnovaný vzdělávání veřejnosti na 

zemědělských akcích. Výsledek bude známý do konce roku. I kdyby se nám nepodařilo 

tento projekt získat, budeme se snažit i z jiných zdrojů zúčastnit alespoň 5 významných 

zemědělských akcí. 

d. Společný projekt s Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů – jedná se 

o výměnné školení mladých a zkušenějších zemědělců. Vzájemně navštívíme členy 

ČMSZP a SMA ČR. 

e. Vzdělávací projekty PRV – bohužel jsme stále nebyli vyzváni k podpisům dohod na SZIF, 

podepsání je přislíbené na polovinu prosince 2016, objevují se ale informace, že se to 

ještě pozdrží. Pokud budou podpisy dohod až v březnu, tak to pro nás znamená, že je 

tato zima ztracená, jelikož od dubna do září nemá cenu semináře pro zemědělce 

realizovat. Čeká se na spuštění přihlašovací aplikace na Portálu farmáře, pomocí kterého 

se budou účastníci na seminář přihlašovat. Petr Mahr měl osobní jednání s ministrem 

Marianem Jurečkou, kde mu zdůraznil důležitost těchto vzdělávacích seminářů. Vybrané 

projekty ze strany MZe by mohly být spuštěny již od ledna.  

 



 

4. Jednání u Kulatého stolu (21.11.) - z tohoto jednání nemáme žádné zásadní informace. Ministr 

se zavázal zajistit 2 miliardy navíc pro LFA, což by mělo být dofinancování újmy, která je nyní na 

úrovni 57 % a ministr se pokusí u vlády získat finanční prostředky na dorovnání na 80 % újmy. 

 

5. Osobní jednání s ministrem Marianem Jurečkou – Petr Mahr zdůraznil důležitost malých 

projektů do 1 mil. Kč, MZe má průzkum, že u zemědělců do 150 ha se chová v ČR pouze 15 % 

dobytka z celé republiky. A MZe chce prioritně podporovat živočišnou výrobu, která se týká spíše 

větších podniků. I tak pan ministr do těchto malých projektů přidal peníze a nakonec byly 

podpořeny 4/5. Kancelář zašle děkovný dopis. 

 

6. Jednání s guvernérem státu Nigérie (21.11.) – tohoto jednání se zúčastnili členové našeho 

prezidia. Nigérie dováží 80 % veškerých potravin, mají velké přebytky půdy a mají i dost vody. 

Hledají investory a nabízejí na 99 let pronájem půdy. Hledají investory, kteří budou pěstovat 

potraviny – kukuřici, čirok a zeleninu. Garantují, že veškeré výpěstky stát koupí. Za rok jsou 

možné 2 sklizně. 

 

7. Bavorská mlékárna Goldsteig (Milan Douša) – požaduje non-GMO mléko a farmy budou muset 

splňovat i certifikáty kvality a dohledatelnosti bezpečnosti krmiv. Mlékárna požaduje např. také 

kontrolu aflatoxinu B1 a zpřísnili normu na pouhý 1 mikrogram. Cílem je vyřadit GMO sóju i non-

GMO sóju z Brazílie. Cílem je, aby všechny vstupy byly evropského původu. Lze očekávat, že tlak 

na různé certifikace budou větší. 

 

8. Jednání CDG (Civil Dialogue Group) Ovce a kozy v Bruselu 24. 11. – zúčastnil se náš člen Lukáš 

Jakubů, který z tohoto tématu dodal srozumitelný zápis, který uveřejníme v periodiku 

Zemědělec a v časopisu SMA ČR. 

 

9. Nová koncepce poradenství – je nyní zpracovávána na MZe. Nová myšlenka je taková, že ÚZEI 

bude získávat od akreditační komise EU akreditaci a tu bude propůjčovat asi 20 nevládním 

organizacím v ČR, které budou schopny poskytovat poradenství. Budeme se o tuto akreditaci 



 

ucházet, ta se ale bude propůjčovat jen na 2 roky a nebude to jednoduché. Je nutné mít 

smlouvu s poradci. Poradenství bude rozděleno asi do 9 oborů. Podmínkou je také, že 

organizace musí působit na celém území ČR. Je možnost se také spojovat s jinými organizacemi. 

Budeme na tom pracovat a je to náš úkol pro další období. 

 

10. Jednání s šéfporadkyní Ing. Simonou Prečanovou s Petrem Mahrem – je naplánováno na 

pondělí 5. 12., Petr je totiž kritikem PGRLF a tohoto tématu se bude týkat toto jednání. Petr 

vyzval prezidium, aby sdělili i své negativní poznatky, které může Petr předložit. Dle Petra není 

PGRLF mířeno na cílovou skupinu.  

 

11. Diskuse k práci prezidenta SMA ČR – František Němec navrhuje, aby Petr Mahr dělal ze všech 

svých jednání zápis, který by měli členové prezidia k dispozici, aby měli větší přehled o jeho 

činnosti. Petr Mahr uvedl, že nově je kalendář aktivit prezidia k dispozici pro všechny na webu 

SMA ČR, kde jsou zaznamenány veškeré pracovní skupiny a jednání, kterých se členové prezidia 

účastní. Se zápisem ze svých jednání týkajících se SMA ČR Petr Mahr souhlasí. Lukáš Benda 

navrhnul, že není nutný dlouhý zápis, stačí jen pár zajímavých bodů, aby bylo zřejmé, jaký mělo 

jednání smysl a důvod, proč se Petr Mahr s daným člověkem sešel. David Smetana navrhnul, že 

by bylo ideální, kdyby se většiny jednání mohly účastnit minimálně 2 osoby z prezidia z toho 

důvodu, že každý si z jednání zapamatuje jiné informace. František prosí na příští prezidium 

o tabulku Petrova cestovného. Petr na příštím jednání prezidia dodá zápis ze svých jednání + 

cestovné. 

 

12. Shrnutí Podzimních aktualit – František Němec: akci hodnotí dobře, osobně by přidal ještě 

jednu farmu na den navíc, Monika Komárková: přidává se k pochvale podzimních aktualit, počet 

farem jí vyhovoval, Petr Mahr: aktuality hodnotí jako povedené, frekvence farem mu vzhledem 

k dětem připadala ideální, ale nebrání se tomu počet navýšit, pochválil také činnost Lucie 

Melišové, která zajišťovala program pro děti, David Smetana: pochválil také Lucku, zkritizoval, že 

se neočekávaně změnil program a David přijel na jinou farmu  

 

 

 



 

13. Termín dalšího jednání prezidia:  

Pátek 27. 1 . 2017, Milan Douša navrhuje místo na Plzeňsku, potvrdí ho do konce prosince 

 

14. Poděkování: Petr Mahr poděkoval celému prezidiu a všem aktivním členům za to, že se podíleli 

na chodu společnosti v roce 2016 a popřál jim hodně osobních i pracovních úspěchů 

 

 

Zápis provedla: Hošková  

Zápis ověřil: Petr Mahr 

2. 12. 2016 


