
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PREZIDIA A DOZORČÍ RADY 

Dne: 29. 4. 2016, 19:30 – 21:30, Usedlost Gerstein, Zálesí u Horní Krupé 

Přítomni: 

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

Dozorčí rada:  Benda, Kolouch, Čipl 

Další:   Hošková, Balabánová, Komárek, Smetana,  Jarolímek, Fénix, Zahrl, Uchytil, Jeřábek 

 

Program: 

1. Informace z jednání na MZe 

a. Jednání u Kulatého stolu – účastnil se Petr Mahr a František Němec, projednávala se 2 

témata, zaslali jsme 2 připomínky, ale žádná nebyla zařazena do programu. Témata byla 

mléko a vepřové maso. Nejdůležitější názor, který tam padnul, byl o diverzifikaci. 

Názory, které tam byly prezentovány, byly hlavně o tom, že zemědělci musí jít vždy 

„jiným směrem“, např. produkovat biomléko. Před jednáním jsme oslovili i ostatní 

nevládní organizace a zjistili jsme, že témata spřátelených organizací také nebyla 

zařazena.  

František Němec: Důležité je tam stále chodit a hájit podporu mladých zemědělců do 40 

let. 

Petr Mahr: Rád bych ještě navrhnul navýšení alokace na dotaci ZČMZ. Je to ale třeba 

řešit dříve, než bude další jednání u Kulatého stolu. Oslovím pana ministra. Již jsem to 

nadnesl u pana ředitele Taberyho, který by tomu byl nakloněn.  

Lukáš Benda: Finanční prostředky by bylo možné vzít z roku 2020. 

Tomáš Fénix: Základní problém je, že MZe nemá představu, kolik lidí bude na ZČMZ 

žádat. Údaje si mohli zjistit podle IČ z Živnostenského rejstříku. Nerozhodují na základě 

konkrétních dat. 

Lukáš Benda: Většina mladých zemědělců si IČ zařizuje teprve teď, není možné zjistit 

počty dopředu. Během prvních pár dní budou vědět, kolik žádostí přibližně bude a jako 



 

reakce na počet podaných žádostí se může navýšit finanční obnos. Domnívám se, že 

bude podaných tisíc žádostí a je třeba požadovat, aby byla podpořena alespoň polovina.  

Tomáš Fénix: Jsem proti, aby se krátil poslední rok, aby nenastal delší výpadek. 

Milan Douša: Je potřeba to řádně zdůvodnit generační krizí v celé Evropě. 

František Němec: Tématem byl i masný skot, pan ministr by chtěl také snížit skleníkové 

plyny, které produkuje i skot. Ale musíme si uvědomit, že v jiných státech je zatížení 

mnohem větší, např. v Holandsku. 

b. ABK (Petr Mahr) – do komise chodí podněty, které si rozdělujeme podle našeho 

zaměření. Snažíme se prosazovat umisťování lehkých zemědělských staveb do krajiny. 

Řešíme tam také to, že některé bobuloviny nelze dát do sadu, např. jeřáb. Nelze to dát 

do konvenčního sadu, což bychom chtěli změnit. 

c. Podpora operačních skupin a EIP (Robert Zahrl) – v jiných zemích už jsou tyto skupiny 

zavedené. Tyto operační skupiny jsou nevládní týmy, ministerstvo vypracuje záměr a 

otevře je. Ve skupinách jsou týmy s odborníky, kteří už určují rozpočet. Skupiny jsou 

rozděleny podle zaměření, všeobecně jde o inovační přístupy.  

František Němec: Tato operace je pro mě nečitelná a sám nevím, na co bych to mohl na 

vlastní farmě napasovat.  

2. Rozdělení zástupců do pracovních skupin – každý ve SMA má nějakou specializaci a nějaké 

téma, kterým by se chtěl zabývat, je potřeba, aby tam byla kontinuita a aby jeden zástupce 

navštěvoval PS ve svém oboru. 

Lesy – Milan Douša 

Potravinářství – František Němec 

LFA – Vladimíra Stehlíková, Petr Mahr 

Živočišná výroba – Petr Mahr, Jan Štefek, Milan Douša 

Investice – František Němec, Lukáš Benda 

EIP, inovace – Tomáš Fénix, Robert Zahrl 



 

3. Zajištění propagačních akcí SMA ČR jednotlivými členy prezidia – povedla se nám účast na 

Techagru, která byla velice úspěšná. Děkujeme členům, kteří zajišťovali účast na této akci. 

Budeme se prezentovat i na dalších akcích: 

 5. 5. Řepeč (skot, zemědělská technika) 

 18. 5. MendelGrass Vatín – Jan Štefek 

 9. – 10. 6. Polní dny Nabočany – Petr Mahr, Monika Komárková 

 Srpen Země živitelka – Vlaďka Stehlíková, Milan Douša, Jan Štefek, Petr Mahr 

 15. 9. Bohemia Breeding Radešínská Svratka – Petr Mahr 

 17. 7. Mistrovství světa ČR v Peruci – Petr Mahr, Milan Douša 

Další navrhovaná akce: 18. 6. Traktor show a selské trhy Šeborov u Velkého Meziříčí, 6. Ročník, 

návštěvnost 2 tis. lidí 

 

4. Strategie a koncepce zahraniční politiky (Tomáš Fénix) – Tomáš je zástupce SMA ČR pro 

zahraniční politiku, SZP je velmi důležitá a ovlivňuje jednotlivé státy, SZP se postupně 

zjednodušuje, EU je stále největší ekonomikou světa a zemědělský sektor se snaží udržet 

efektivní. V EU jsou veškerá rozhodování velice zdlouhavá, protože se ke všemu musí vyjádřit 

všechny členské státy. CEJA existuje již déle než 50 let, prezidentem je Ir a snaží se asertivně 

protlačovat názory. Irský návrh je redefinovat „aktivního farmáře“, aby nedocházelo k souběhu 

dotací z I.pilíře a z penzijního systému. 

Před zasedáním připravím vždy jednoduchou anketu, která se může posílat prezidiu a 

zainteresovaným členům, abychom se domluvili na názoru, který budeme zastávat. 

Velké téma v CEJA je také lepší označování potravin, aby bylo jasné, odkud potravina pochází, 

další témata: zjednodušení PRV, produkce lépe za méně, přístup k půdě (v celé Evropě je 

problém získat novou půdu). 

V CEJA jsou přibližně 3 proudy – konzervativní směr (jižní státy), inovativní směr v mezích 

připravovaných reforem, radikálně aktivní směr (Polsko, Slovensko, Italové, ČR). 

V červenci bude sněm CEJA. 



 

Petr Mahr: Ve SMA musíme vytvořit skupinku, která se bude zahraniční politikou zabývat. 

Dopředu se udělá stanovisko, které se pak bude prezentovat v zahraničí. Příští jednání je 24. – 

25. 5. 2016, tématem bude „aktivní farmář“, k čemuž musíme zajistit postoj.  

Vladimíra Stehlíková: Aktivní farmář je ten, který má produkci a nejsem pro to, aby se omezoval 

věkem ten, kdo má produkci. 

Petr Mahr: Ve společnosti nesmíme omezovat nikoho, kdo chce hospodařit.  

František Němec: Hranici je dle mého názoru možné určit, aby nedocházelo k tomu, že 80letý 

zemědělec bude předávat hospodářství 60letému. Umím si představit hranici 50 let. 

Hospodářství je potřeba předat včas.  

Milan Douša: Jsou 2 možnosti: restriktivní způsob (omezení dotací) nebo motivující způsob jako 

PUZČ, který tu už byl. 

Pracovní skupina zahraničí: Tomáš, Vlaďka, Milan Douša, David Jeřábek 

5. Nabídky spolupráce od komerčních firem 

Oslovila nás společnost AGCO (Massey Ferguson atd.) – chtějí dohodu o spolupráci, nutná je 

však návštěva sídla ve Francii, tato společnost nemá v ČR dobré zastoupení a chtěli by to změnit, 

setkání proběhlo v době Techagra, nabídli schůzku 26. 5. ve Francii, nabídli úhradu hotelu, 

4hodinový program, potom by byl odlet do Vídně, kde bude rovněž exkurze 27.5. 

Do Beuvais poletí 5 osob: Petr Mahr, Jan Štefek, Vlaďka Stehlíková, Tomáš Fénix, Robert Zahrl 

Do Vídně: Jirka Kolouch, Šárka Hošková 

Hlasování, zda se pojede: odhlasováno 

Oslovilo nás několik organizací, které by chtěly spolupracovat, většinou firmy požadují seznam 

členů, které by mohly oslovit. Pokud je strategie taková, že chtějí udělat reklamu a až když zjistí, 

zda bude účinná, tak se rozhodnou, jak nás budou sponzorovat. Takovou strategii zavrhujeme. 

6. Jednání s ředitelkou Odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství (Petr Mahr) 

MZe pracuje na způsobu, jak podpořit střední školy se zemědělskými obory. Školy by měly mít 

nadregionální působnost (např. rybáři ve Vodňanech, vinaři ve Valticích). Naše organizace byla 

oslovena, aby pomohla nastavit preferenční kritéria podpory zemědělských škol. Podle 



 

dostupných informací střední školy žádají i finanční prostředky většinou na traktor. Podmínkou, 

se kterou souhlasíme, je, aby traktor získaly školy navázané na školní zemědělský podnik, aby 

měl využití. Rozhodně není cílem, aby podporu získávaly školy typu obchodní akademie s řadou 

oborů a např. jedním zemědělským. 

7. Stav zpracování projektů ZČMZ (kancelář) 

V současné době vypracováváme 20 Žádostí o ZČMZ. 

 

 

Zápis provedla: Hošková 

Zápis ověřil: Petr Mahr 

29. 4. 2016 


