
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PREZIDIA A DOZORČÍ RADY 

Dne: 24. 11. 2017, 17:00, U tří statkářů, Náměstí Svobody 2, Dobříš, 263 10 

 

Prezidium: Mahr, Němec, Douša, Štefek 

Dozorčí rada: Brož 

Další:   Hloucalová, Balabánová, Vlček, Vacek Jan, Pernica Michal 

 

 

Program: 

Jednání vedl viceprezident Milan Douša. Prezident organizace Petr Mahr bude informovat pouze o 

některých bodech. 

1. Zpráva z jednání pracovní skupiny LFA 

- Bylo mnoho pracovních skupin, s náměstkem ministra Sekáčem byly 3 schůzky, kde se 

nastavovalo jemné doladění faremních systémů jak pro farmy se zaměřením na RV tak i 

ŽV a v neposlední řadě také pro smíšené hospodářství RV/ŽV. Veškeré propočty byly 

namodelovány na reálné farmy na území ČR a data byla převzata z šetření FADN které se 

provádí na UZEI. Rozdělní dle faremního systému se děje dle zatížení VDJ na veškerou 

zemědělskou půdu žadatele, tedy jak TTP tak i orná půda dohromady. Dělícím mezníkem 

je zatížení 0,3 VDJ /Ha zemědělské pudy. Na poslední pracovní skupině byl vznesen ze 

strany  agrární komory  požadavek o zařazení do seznamu způsobilých zvířat na nápočet 

VDJ i prasata .  Proti tomuto návrhu byla většina zástupců na pracovní skupině a po 

předložení velice pádných argumentů a propočtů ze strany UZEI ministr rozhodl 

nezařadit prasata do nápočtu na VDJ. Aktuálně platí, že do zatížení se budou počítat 

pouze ovce, kozy, krávy a koně.   



 

- Pokud by se do FS dostala prasata, klesla by dotace na ANC o 1/3 

2. Zhodnocení konference Výměna Know-how 

- Vyjde článek v Zemědělci od Zuzany Fialové 

 

- Jan štefek navrhuje vrátit se k původnímu záměru dvoudenní přednáškové části 

- Více než 50% lidí z dotazníků bylo spokojeno, možná by chtěli více zemědělců. 

- Pro porovnání lze vzít nedávnou konferenci v maďarsku, která dle slov Milana Douši 

nebyla na takové úrovni, jak zajištění (pauzy, coffeebrak, možnost vestibulu), tak 

tlumočnické služby i samotné přednášky, které byly prázdné. 

- Další pro porovnání je konference ČMSZP – stejný systém, naplněno přednáškami, do 

druhého dne po společenském večeru zůstane max 50% účastníků. 

3. Zahraniční cesty 

- Maďarsko 16. a 17. listopadu – cesty se zúčastnili Petr Mahr, Milan Douša a David Brož. 

Zprávu z cesty si bere na starost Milan, je potřeba ji dodat do 30.listopadu. Naše účast 

byla důležitá pro udržení vztahů a oni výměnou přijeli na naši konferenci (Borbála 

Benedekt). Přednášky byly na téma diverzifikace, ale také pěstování lanýžů. Odpoledne 

jednání CERYCu, jako SMA jsme se uvedli dobře, T.I.Fénix si vzal slovo jako zástupce 

CEJA. V rámci CERYCu bychom si jako partneři chtěli vydobýt silnější pozici v rámci CEJA. 

Pro ně je důležité téma pesticidů, na které chtějí uspořádat i konferenci. Podněty 

Milana, že dnes je aktuální téma finalizace zemědělských produktů, neGMO mléko, 

produkty bez palmového oleje apod., se setkaly s úspěchem. Z jejich strany padl 

požadavek na kontaktní osobu za ČR, bylo navrhnuto, že to bude Milan Douša, jako 

viceprezident SMA ČR. Milan je již teď členem „zahraničních zástupců“, proto padl návrh 

Petra Mahra, aby měl Milan Douša na starosti zahraniční politiku za SMA ČR, koordinaci 

zahraničí (CERYC, CEJA a jiné). Přítomní členové prezidia souhlasili. 

- František Němec se zeptal, zda jsme schopni to zvládnout, koordinaci dvou velkých 

spoluprací. Zda to nebudou jen další zahraniční cesty. Odpověděla Marie Balabánová, že 



 

CDG jsou pro nás aktuálně pouze otázkou prestiže, jednání CEJA do konce roku bude 

pouze 1 a stále zbývá balík, který je třeba vyčerpat a nebudou tak časté v průběhu roku. 

- Milan Douša má také názor, že CDG pro nás nejsou stěžejní. Jsme na těchto jednáních 

častými zástupci, tuto pozici by nebylo dobré ztratit. Navázání kontaktů přes CERYC 

bude důležité. CEJA se obává, aby se východní státy nespojily a neoddělily. CERYC bude 

mít velmi dobrou pozici na vyjednávání CEJA. 

- ČR je v CEJA vnímána velmi dobře díky našim zástupcům. 

- Tomáš Ignác Fénix – s Milanem a Petrem dospěli k dohodě, že bude spolupracovat. Měl 

by si vzít příklad z Roberta, který je dobrým zástupcem SMA ČR. V den prezidia T.I.Fénix 

zaslal email Petrovi Mahrovi s návrhy změn podmínek. Z časových důvodů, kdy byly 

zaslány, nebyly probrány, Milan Douša poznámky projde a udělá z nich závěry a 

vyjednávání s T.I.Fénixem si bere na starost. Prezidium s tímto souhlasí. 

- David Brož začal jezdit na zahraniční cesty jako zástupce SMA během května 2017 – 

T.I.Fénix má na starost oblast východní Evropy. Od volebního sněmu se uskutečnily 2 

schůzky. Na programu jsou aktuálně nečestné praktiky (nedodržení smluvních 

podmínek, pozdní placení faktur). Vše v jednání v CEJA jedle slov Davida Brože na 

dlouho. 

4. Diskuze a různé 

- Napsat ministrovi zemědělství dopis děkovný za spolupráci a přízeň naší společnosti, 

předává funkci k 15. prosinci. Prezidium souhlasí. 

- Nový ministr – nejspíš Mílek , domluvit s ním schůzku (prezident, viceprezidenti), 

představit organizaci. 

- PF a kalendáře – návrh Petra je, poslat jen platícím členům za 2017 a novým členům. Je 

třeba rozlišovat služby pro platící a neplatící. Prezidium souhlasí. 

- 30.11.2017 – Petr a František se zúčastní MV PRV u Prahy, Petr chce navrhnout změny 

v pravidlech. Nyní jsou 3 termíny splátek a zádržná částka po 5ti letech od žádosti. Nutí 

to žadatele vrhat se do půjček. 



 

- Aktivní zemědělec – definice je problematická, farmářům způsobuje administrativní 

problémy. Definice by se měla vypustit, zůstane IČO (zemědělský podnikatel podle 

zákona), ale nebude se aktivní zemědělec definovat podle zakázaných činností.  

- 6.kolo PRV – zbývá alokace 3,3 mil. korun cca. To vychází pro 288 žadatelů na ZČMZ. Jsou 

to poslední peníze alokované na dotační titul 6.1.1. Informace z Bruselu jsou takové, že 

nové programovací období bude až po roce 2020, lze počítat, že další začínající 

zemědělec bude až v roce 2022. Vznikne tedy hluché období, proto je potřeba nového 

ministra urgovat k najití peněz z jiných zdrojů k tomuto.  

- Marie Balabánová – odchází na mateřskou dovolenou, po jisté době bude pracovat 

externě z domova, práci možnou dělat na PC. Na výjezdní akce (semináře) bude na 

návrh najata posila, formou brigády. Jan Štefek podal dotaz, zda tato bude zpracovávat 

zprávy z těchto seminářů. Zprávy se aktuálně nedělají, semináře probíhají v rámci celého 

roku a během jednoho projektu je pořádáno zhruba 5-6 seminářů. Návrh – začít 

sepisovat krátké zprávy o proběhlém semináři či skupině seminářů. 

- 26.ledna 2018 bude další prezidium – Petr navrhuje vzhledem k plánovanému 

charakteru jednání prezidium uspořádat jako uzavřené. Místo bude dáno do poloviny 

prosince, návrhy na uskutečnění prezidia jsou vítány. Zároveň je potřeba do konce roku 

vymyslet místo a termín konání jarního sněmu. 

- kancelář byla kontaktována právníkem spolupracujícím s ASYF s žádostí o pomoc. 

Zajímají se především o dotační programy, nastavení zákonů o půdě v ČR. 

- Padl návrh udělat výjezdní zasedání prezidia na Slovensku, například únorové, zároveň 

s uspořádáním semináře pro slovenské kolegy o nastavení podmínek a systému 

hospodaření v ČR. I člen prezidia Jan Štefek byl kontaktován slovenskými farmáři s touto 

žádostí. Kolegové z ASYFU musí jasně říci, co touto žádostí chtějí docílit. 

- Evropský parlament zadal ČZU studii o přístupu mladých zemědělců k hospodaření v ČR. 

Minulý týden prošla tato studie EP. Za SMA se zúčastnil Petr Mahr, prostor pro výstup 

byl omezen časově. Vzešly dotazy k mladému začínajícímu. Podle evropských pravidel 

není naše ZČMZ pro mladé zemědělce. EP si mladého začínajícího představuje tak, že se 



 

jedná o čerstvého absolventa, který nemá nic. ČR se tímto chce inspirovat, 

podnikatelský plán by měl být splněn 4. či 5.rokem.  

- Milan Douša přednesl návrh, že s příchodem nového ministra, nového roku, je potřeba 

se účastnit co nejvíce PS. Petr Mahr, František Němec a Milan Douša jsou nejčastější 

zástupci na těchto jednáních. Je potřeba se o tyto PS více podělit. Výzva do příštího 

prezidia, aby si každý našel priority a promyslel možnost těchto cest. 

- František Němec navrhuje řešit důrazněji ekonomiku SMA. Je třeba znát aktuální stav 

účtu, výhled výdajů a příjmů na alespoň 2-3 měsíce dopředu. Do příštího prezidia budou 

připraveny podklady s náklady kanceláře a další výdaje, stejně tak plánované příjmy 

(podpora, dotace, semináře). 

- Závěrem prezident SMA Petr Mahr poděkoval všem za spolupráci během celého roku 

 

 

 

 

Zápis provedla: Ing. Pavlína Hloucalová 

Zápis ověřil: Petr Mahr 

V Dobříši dne 24.11.2017 


