
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PREZIDIA A DOZORČÍ RADY 

Dne: 30. 9. 2016, 18:30 – 23:00, Bučický mlýn, Podolí 18, okr. Nymburk 

Přítomni: 

Prezidium:  Mahr, Komárková, Houdová, Stehlíková, Němce, Štefek 

Dozorčí rada:   

Další:   Hošková, Balabánová, Táborská, Komárek, Čunát 

 

Program: 

1. Úvodní slovo (Petr Mahr) – poděkoval Lence Táborské za její dosavadní práci ve SMA ČR, Lenka 

se s naší organizací loučí z rodinných důvodů. Lenka ještě po vzájemné dohodě dokončí veškeré 

započaté úkoly. 

2. Shrnutí projektové přípravy ZČMZ (Lenka) – od února probíhalo školení, celkem 12 seminářů, ze 

kterých vzešlo 20 žadatelů, kteří uzavřeli se SMA ČR smlouvu o zpracování projektu. Celkem bylo 

nakonec podáno 18 žádostí a 100 % bylo podpořeno. Chybníky budou vyřešeny do konce října a 

dojde k podpisu dohod (od 6.12.2016).   

Petr se zeptal, která preferenční kritéria jsou podle Lenky nevhodně nastavena. 

Lenka: Měla bych 2 výtky. Pokud žadatel hospodaří v LFA, má 10 bodů navíc. Původní alokace na 

ZČMZ byla pro 250 žadatelů, na poslední chvíli ministerstvo přililo prostředky, kdyby k tomu 

nedošlo, těžko by procházely projekty, které dosáhly 10 bodů. Navrhuji v tomto preferenčním 

kritériu snížit bodové hodnocení. 

Druhou výtku bych měla k preferenčnímu kritériu „citlivé komodity“. V průběhu podávání 

žádosti se toto kritérium ale změnilo. Nakonec byli do tohoto preferenčního kritéria zahrnuti 

všichni, kteří pěstují brambory (stačily teoreticky i 2 řádky brambor). Dle mého názoru toto 

nepatří do citlivých komodit a živočišné výroby. Měla by být stanovena nějaká hranice, kolik 

brambor by ten zemědělec měl mít. S Petrem jsme se dohodli na tom, aby ten zemědělec měl 

alespoň 50 % citlivé komodity na základě kterých by získal tyto preferenční body. Týká se to 

sadů, bylinek, cukrovky, chmelu, zeleniny. 



 

 

Vlaďka a František se vyjádřili, že se jim zdá splnění alespoň 50 % citlivé komody v osevním 

postupu moc, protože je nutné prostřídat i se zúrodňujícími plodinami. Zdá se jim to jako 

nesplnitelné kritérium. 

Lenka: Není to ale plošné preferenční kritérium pro všechny, kteří dělají rostlinnou výrobu. Tyto 

body nejsou pro všechny, jen pro ty, kteří toto splňují.  

Petr: Cílem bylo vytřídit žadatele tak, aby všichni nesplňovali všechna preferenční kritéria. Jsme 

pozváni k formování ZČMZ pro další období. Dostaneme pozvání od pana ředitele Taberyho, 

před touto schůzkou se spojíme a dohodneme si společný postup. 

 

3. Konference mladých zemědělců 11. – 12. 11. 2016 (Šárka) – Dvoudenní mezinárodní konference 

proběhne v Zámku Křtiny. Ve čtvrtek 10.11. bude na místě organizační tým a očekáváme příjezd 

zejména zahraničních přednášejících. Také se bude instalovat tlumočnická technika, kterou nám 

zapůjčuje ÚZEI. Hlavní program bude v pátek 11.11., zatím účast přislíbil ministr zemědělství Ing. 

Jurečka, dále Ing. Tabery a Ing. Nekula, kterým dáme na konferenci prostor. Předpokládaná 

účast je 100 osob. V sobotu 12.11. pak proběhnou exkurze na farmy (byla předjednána pštrosí 

farma a farma se zvěří). Podařilo se nám získat tyto sponzory: Zetor, DLF Trifolium, 

Agrapojišťovna a MUDr. Petr Polák. Sponzorem je také školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, 

kde se nám podařilo dojednat za některé služby zvýhodněné ceny. 

 

4. Nová koncepce poradenství ze strany MZE (Petr) – MZE chce změnit systém poradenství přes 

akreditované poradce a navrhuje, že poradenství se bude poskytovat přes akreditované nevládní 

organizace. K této nové koncepci jsme se mohli vyjádřit. Koordinátorem by byl ÚZEI, noví 

poradci musí mít celorepublikovou působnost, musí ale poradenství předfinancovat. Organizace 

musí mít vhodné lektory (poradce) – živočišná, rostlinná výroba, ekonomika atd. Naše 

organizace se nové koncepce chce zúčastnit, zaslali jsme na MZE připomínky.  

 

5. Společný projekt SMA ČR a ČMSZP (Petr) – společně s Českomoravským svazem zem. 

podnikatelů se nám podařilo z CSV získat projekt o předávání zkušeností zemědělců mezi 



 

generacemi. Proběhnou celkem 4 semináře, kde se vzájemně navštíví mladí a zkušenější 

zemědělci a předají si zkušenosti.  

 

6. Informace o akcích SMA ČR z projektu pro NNO – za rok 2016 jsme absolvovali 12 zemědělských 

akcí, kde jsme vzdělávali veřejnost, v poslední době to byla Země živitelka, Den strakatého skotu 

v Radešínské Svratce a Mistrovství v orbě v Peruci 

 

7. Podzimní aktuality 2016 (Lenka) – zadání byly letos Krkonoše, jsou to hory, takže na programu 

exkurzí je především skot a ovce, uvidíme také různé druhy ubytování a jediný podnik dělá 

bylinky a zeleninu 

 

8. Různé – Petr Mahr přivítal nového člena Marka Čunáta, který přijel z Jižních Čech, přebírá po otci 

biofarmu, získal ZČMZ, má v plánu zpracovávat vlastní produkci hovězího, má vlastní 

poradenskou firmu a dělá privátního bankéře, v plánu je i malý penzion, farma zasahuje na 35 ha 

 

Petr Mahr požádal o finanční ohodnocení za svou činnost v organizaci. Byla mu navržena měsíční 

odměna 17 500 Kč. Hlasování členů prezidia: 6 přítomných, pro: 5, zdržel se: 1. 

 

 

Další jednání prezidia proběhne 26. 10. 2016 v rámci akce Podzimní aktuality, Hotel Starý mlýn, Rokytno 

17, Rokytnice nad Jizerou. 

 

Zápis provedla: Hošková  

Zápis ověřil: Petr Mahr 

30. 9. 2016 


