
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PREZIDIA A DOZORČÍ RADY 

Dne: 27. 1. 2017, 18:00 – 22:00, Haydnův dům, Dolní Lukavice 82 (okr. Plzeň-jih) 

Přítomni: 

Prezidium:  Mahr, Komárková, Němec, Douša, Stehlíková 

Dozorčí rada:   

Další:   Hošková, Komárek, Uchytil, Smetana, Smažík, Fénix 

 

Program: 

1. Plán činnosti na rok 2017 

a. Projekty podpořené z Celostátní sítě pro venkov 

i. Náš obor má budoucnost (Petr Mahr): Omlouvám Honzu Štefka, který má 

pracovní povinnosti doma, ale na tomto projektu se výrazně podílí a organizuje 

ho. Tento projekt bude podpořen z CSV částkou až 90 tis. Kč. Jedná se o 

minimálně 6 seminářů na středních školách v 6 různých krajích. Zatím jsme 

vybrali 8 potenciálních středních zemědělských a veterinárních škol: Kroměříž, 

Staré město, Lanškroun, Hradec Králové, Přerov, Bystřice nad Pernštejnem, 

Humpolec a Tábor. Někde už jsou domluvené i konkrétní termíny. Semináře 

budou probíhat během března. 

Lektoři: 

Jan Štefek – soukromý zemědělec 

Ing. Kateřina Kuchyňková – koňská zubařka 

Ing. Pavel Uchytil – soukromý zemědělec 

Josef Hromek – inseminační technik 

Ing. Jiří Andrýsek – šlechtitel Bohemia Breeding 

MVDr. Zdeňka Kazatelová – veterinářka 

Mgr. Lucie Sedláková – zástupkyně Bioveta 



 

Bc. Marek Vavřík – zootechnik 

Petr Mahr – prezident, soukromý zemědělec 

 

ii. Mezinárodní konference (Petr Mahr): Konferenci bychom chtěli uspořádat 

s podtitulem „A co dál?“ První ročník byl seznamovací a představili se tam 

úspěšní soukromí zemědělci, druhý ročník byl věnován dotaci ZČMZ a tento třetí 

ročník by měl navázat a ukázat, jak je možné diverzifikovat zemědělství, např. 

faremní zpracování, agroturistika a dále. Tento nápad obdržel také na MZe 

kladné ohlasy a CSV se nás opět pokusí maximálně podpořit, jelikož toto téma 

zapadá do jejich koncepce. 

Šárka Hošková: Zajímal by mě Váš názor, jestli Vám vyhovovala lokace 

konference na Zámku ve Křtinách nebo byste chtěli změnit místo? 

Všichni souhlasí s pokračováním konference na Zámku ve Křtinách, prostory to 

byly důstojné, je tam velice dobrá spolupráce s Mendelovou univerzitou.  

b. Vzdělávací projekty podpořené z PRV (Šárka Hošková): Koncem ledna jsme podepsali 

na SZIF dohody na 9 vzdělávacích projektů a můžeme začít s jejich realizací. Novinkou je, 

že se všichni účastníci seminářů budou hlásit online přes web eagri.cz. Již jsme některé 

semináře spustili a účastníci často volají s dotazem, jak se přes internet přihlásit, ale 

věříme, že se to zaběhne a bude to fungovat. Z internetu je pak možné rovnou 

vytisknout prezenční listinu. 

David Smetana: Myslím, že nám bude dělat problémy, když se přihlásí účastníci, naplní 

kapacitu a nakonec na seminář nepřijdou. 

Šárka Hošková: Toto se dělo i dříve, v prezenční listině zůstávají volné řádky, kde se 

mohou zapsat další účastníci. Začínáme s projekty, které byly už nejlépe připravené. 

První bude farmářská parazitologie, potom semináře s koňskou tematikou, které 

připravuje Pavla Marešová, dále začínající zemědělec, přežvýkavci s doc. Pavlatou a 

krmivářský kurz na nepřežvýkavé. Dotace na vzdělávání již není 100%, musíme 

dofinancovat 15 %. Do výše 15 % projektu je možné vybírat vložné od účastníků. Cílem 

bylo, aby se účastníci na vzdělávání více podíleli a následně si seminářů také více vážili, 

než když byly zcela zdarma. Na prvních seminářích jsme nastavili vložné 400 Kč/osoba a 

pro naše členy jen 300 Kč/osoba. 



 

 

c. Zemědělské akce podpořené z národních dotací (Šárka Hošková a Petr Mahr): 

Letos se nám již potřetí podařilo získat projekt NNO zaměřený na návštěvy 

zemědělských akcí se stánkem SMA ČR. Koncept je velice podobný jako předchozí roky, 

zavázali jsme se, že se budeme účastnit minimálně 10 zemědělských výstav. Vybereme 

ty nejvýznamnější akce: 

Národní výstava hosp. zv. v Brně, Země živitelka v Českých Budějovicích, 

Mistrovství v orbě, Naše pole v Nabočanech, Mendelgrass ve Vatíně, Výstava 

skotu Opařany a další. 

Martin Sedláček nás oslovil, abychom se také účastnili výstavy ve Dvorech nad 

Žitavou. Také nám navrhnul, že by v Nabočanech kromě prostoru pro stánek 

nabídnul i přednáškový stan, kde by mohly běžet přednášky s tématem pro 

mladé zemědělce. Petr Mahr by byl schopen odprezentovat téma ZČMZ a bylo 

by potřeba domluvit další přednášející. 

 

2. XXI. Sněm SMA ČR – letos proběhne volba dozorčí rady. 

Šárka představila návrhy kanceláře pro zorganizování sněmu – např. Farma Ptýrov u Mladé 

Boleslavi, dále Mitrov, atd. Děkujeme také člence Lucii Melišové, která předložila řadu 

zajímavých návrhů na místo konání. 

Další návrhy: 

David Smetana: Penzion u sv. Jána u Hradce Králové 

Petr Mahr: Galloway farma Roupov – ale lokalita je Šumava, není to příliš v dosahu dálnice 

František Němec: Zámek Valeč  

Termín pro sněm: 11.3.2017, František 18.3. nemůže 

Pozvánky na sněm budou odeslány společně s fakturami na členský příspěvek v polovině února. 

Členské příspěvky jsou podle Stanov splatné do konce února. 

David Smetana: Pozveme významné hosty? 



 

Petr Mahr: Určitě bude vhodné, abychom pozvali předsedy a zástupce spřátelených organizací. 

Pokud bychom měli bohatý program, můžeme si dovolit pozvat i někoho z MZe. Rád bych pozval 

např. ředitele ÚZEI. Chtěl bych otevřít problematiku neplatících členů. Zatím dostávají platící i 

neplatící členové stejné informace a stejné materiály. Rád bych znal názor prezidia, jestli byste 

chtěli platící a neplatící členy oddělit. 

Vladimíra Stehlíková: Bylo by potřeba znát kalkulaci, kolik nás stojí zasílání kalendářů a 

novoročenek neplatícím členům. Nechtěla bych zavrhnout osoby, které o nás již jednou projevily 

zájem. Myslím si, že ta částka není tak významná, abychom se i takových členů museli vzdát. 

Závěr diskuse: Po nezaplacení členského příspěvku budeme zasílat upomínky, případně kancelář 

neplatící členy obvolá. 

 

3. Jednání LFA 23.1. (Petr Mahr): Na začátku roku jsme se domnívali, že oblasti LFA jsou nějak 

nastavené, což bylo představeno na Evropské komisi, která současný návrh neschválila. MZe už 

ale nemá čas ani chuť tuto problematiku znova otevírat a přepracovávat, proto MZe do Bruselu 

reagovalo tak, že si za tímto rozvržením oblastí stojíme. Rozvržení ANC (dřívější LFA) máte 

k dispozici na našich stránkách. V nových oblastech vypadnul Písek, zjistilo se ale, že tam dříve 

Písek byl omylem. Podmínky ANC musí splňovat minimálně 60 % katastru obce. Pokud toto 

někde není splněno, vypadne celý katastr. Více než 50 % zemědělské půdy je v ANC. Nyní máme 

čas ¾ roku, aby se nám v EU podařilo prosadit náš návrh. EU trvá na předložení studií srážek 

apod., na což ale není dostatek finančních prostředků.  

Tomáš Fénix: Jaké jsou konkrétní důvody, proč komise náš návrh odmítla? 

Petr Mahr: Nelíbí se jim přehled zpracovaných kritérií (např. nízká teplota – toto kritérium se 

komisi nelíbí, dále např. příkrý svah, písčitá půda). Na evropské komisi mají jiné podmínky – 

zamokřenost, sucho. 

 

4. Jednání s ředitelem SZIF (Petr Mahr, Vladimíra Stehlíková, Milan Douša): 

Jednání proběhlo 18. 1., ředitel SZIF. Ing. Šebestyán se omluvil, protože musel do sněmovny. 

Účastnili se ale 3 náměstci sekcí: Ing. Jirovský, Ing. Vopava, Ing. Anton 



 

Rozeslali jsme členům výzvu, aby nám sdělili své pozitivní a negativní zkušenosti se SZIF. Vybrali 

jsme některé jejich podněty: 

- Informační linka info@szif.cz, máme informace, že SZIF na otázky nereaguje.  

Odpověď: SZIF není informační kancelář a není to v jejich náplni práce. 

- Nejednotné požadavky RO SZIF – odbory požadují různě zpracované přílohy, různé chybníky. 

Odpověď: Každý měsíc je školení vedoucích jednotlivých RO, vedoucí to musí na RO předat 

dál. 

- Špatná znalost pravidel referentů a neznalost výkladu pravidel ze strany MZe. 

Odpověď: Pracovníci SZIF se účastní školení. Problém je také v nevládních organizacích, 

které každý rok intervenují za různé změny v pravidlech každý rok. Kdyby zůstávala pravidla 

stále stejná, nebyl by takový problém ve výkladu pravidel. 

- Také jsme chtěli pracovníky SZIF pochválit, v některých RO jsou velice ochotní a vstřícní. 

- Řešili jsme také otázku propojenosti podniků, aby byly vyloučeny nadnárodní koncerny. 

Odpověď: Toto je záležitost MZe. 

- Vlaďka přednesla systémovou chybu s Portálem farmáře. 

Odpověď: SZIF to prověří. 

- Dále jsme zmínili problém duplicity některých příloh, které se dokládají. 

- Také jsme otevřeli téma pozdních podpisů dohod úspěšných žadatelů ZČMZ. 

Odpověď: Tady je problém nízkého personálního zajištění na SZIF a velkého množství 

projektů a jednotlivých titulů. Dohody na ZČMZ se budou podepisovat od února. 

 

Diskuse k udržitelnosti projektů: 

Františkův návrh: 3 roky od doby podpisu přijetí peněz na účet. 

mailto:info@szif.cz


 

Milan Douša: Domnívám se, že z EU je dané to, že udržitelnost musí být 5 let, změnila se jen 

doba, odkdy se to počítá – zda od podpisu dohody či od přijetí finančních prostředků na 

účet. 

Závěr: Chtěli bychom poprosit zahraničního zástupce Tomáše Fénixe, aby prověřil, jak je 

daná udržitelnost všech PRV projektů programovém dokumentu SZP, abychom věděli, jestli 

je možné hranici na národní úrovni posunout. 

Dříve to bylo 5 let od podpisu dohody, nyní je to 5 let od proplacení dotace. 

 

5. Školení na MZe na zelenou naftu – vyšla novela zákona o zelené naftě do živočišné výroby, lze 

žádat zpětně od 1. 1. 2016, nárok vznikne 1. 3. 2017. Od 1. 7. 2017 vstoupí v platnost návrh 

poslance Šrámka, kde se bude rozhodovat podle zatížení VDJ na ha.  

Nafta se bude rozlišovat na 2 skupiny – čistá nafta bez biosložky a s bioložkou do 7 % obsahu. 

Další skupina je nafta s obsahem 30 % MEŘO. Je nutné hlídat, kterou naftu nakupujeme a podle 

toho bude spočítaná vratka. 

Tímto zákonem nabíhají 3 účinnosti novely zákona.  

První účinnosti je od 1. 3. 2017, a to se zpětnou platností, která je od 01/2016 do 02/2017. 

Za těchto pravidel se bude spotřební daň ze zelené nafty v živ. výrobě uplatňovat do 1.7.2017, 

kdy nastupuje v účinnost druhé období této novely zákona, kde se spotřeba nafty bude počítat 

podle stavu dobytčích jednotek uvedených v Ústřední evidenci vedené na Portálu farmáře ke 

konci zdaňovacího období. Účinnosti tohoto druhého kroku končí k 31. 12. 2018. 

Od 1. 1. 2019 nabíhá třetí modifikace, kde bude sjednocena částka spotřební daně jak 

v živočišné, tak v rostlinné výrobě. 

Celní správa v tuto chvíli ještě nemá tabulku, kde budou uvedeny druhy povolené konané 

činnosti a tato tabulka byla zadaná MZe k vypracování na ÚZEI. Po vypracování ÚZEI předá 

tabulku celní správě. Jednáme o zveřejnění této tabulky mezi širokou zemědělskou veřejnost. 

Vratka bude uplatňovaná při chovu hospodářských zvířat – skot, koně, prasata, drůbež, ovcí 

nebo koz za účelem získávání, zpracování nebo výroby živ. produktů. Nebude se to týkat 

zájmových plemen. 



 

  

6. Informace z prvního jednání v ZETORu (Petr Mahr) 

V loňském roce byla naším generálním partnerem Česká spořitelna. Zetor projevil zájem 

o partnerství s naší organizací po účasti na mezinárodní konferenci ve Křtinách, která se jim 

líbila. Pokud bude Zetor naším hlavním partnerem, není možné, aby nás pak sponzoroval jiný 

výrobce zemědělské techniky. Budeme nadále jednat i v České spořitelně.  

 

7. Termín dalšího jednání prezidia:  

Pátek 24. 2. na Vysočině v okolí Velkého Meziříčí, exkurze v 16 hodin Agrocentrum ZS, 

Stránecká Zhoř 120, Měřín  

http://www.agrocentrumzs.cz/ 

 

Pátek 10.3. – před sněmem, Hotel na farmě, Choťovice 134, Žehuň (okres Kolín) 

 

 

Zápis provedla: Hošková  

Zápis ověřil: Petr Mahr 

27. 1. 2017 

http://www.agrocentrumzs.cz/

