Zápis XX. Sněm SMA ČR
12.3.2016
Zámek Křtiny, Křtiny 1 (okr. Blansko)

1. Přivítání prezidentem Petrem Mahrem, představení Milana Douši jako předsedajícího.
2. Zjištění počtu členů s hlasovacím právem: 36
3. Tomáš I. Fénix navrhnul změnit program, bod 12 chce předsunout před zahájení návrhu
kandidátů do prezidia
Proti: zřejmá většina
4. Schválení programu
Pro: zřejmá většina
5. Schválení předložených Stanov SMA ČR:
Pro: zřejmá většina
6. Schválení předloženého Jednacího řádu:
Pro: zřejmá většina
7. Ustanovení volební komise, volební komisi ustanovuje prezidium:
Předseda: Jiří Petr, ověřovatelé: Milan Komárek, Jiří Kolouch
Následně byl zahájen příjem návrhů kandidátů do prezidia.
8. Hlasování o způsobu hlasování do prezidia:
veřejná volba:
pro: zřejmá většina
9. Zpráva prezidia:
Zprávu prezidia zahájil viceprezident Petr Mareš, který poděkoval dosavadnímu vedení SMA ČR,
rozhodnul se letos nekandidovat, ale členem společnosti zůstává i nadále, poděkoval také
kanceláři za dosavadní spolupráci, Petr Mahr představil zprávu prezidia SMA ČR za rok 2015 a
návrh činnosti a rozpočtu na rok 2016.
Hlasování o schválení zprávy prezidia za rok 2015 a návrhu rozpočtu na rok 2016:
schváleno zřejmou většinou
10. Zpráva dozorčí rady: přednesl ji předseda dozorčí rady Lukáš Benda a je přílohou tohoto zápisu
Hlasování o schválení zprávy dozorčí rady:
schváleno zřejmou většinou

Před přestávkou bylo ukončeno podávání návrhů kandidátů do prezidia.

PŘESTÁVKA
11. Volby do prezidia Společnosti mladých agrárníků
Předseda volební komise přečetl a kandidáty navržené do prezidia
Kandidaturu přijali:
Milan Douša
Tomáš Ignác Fénix
Diana Houdová
Monika Komárková
Vladimír Linhart
Petr Mahr
František Němec
Vladimíra Stehlíková
Jan Štefek
Lenka Táborská
Pavel Uchytil
Robert Zahrl
Před hlasováním byl zjištěn počet platných hlasů: 36
Hlasování pro kandidáty do prezidia:
Milan Douša – pro 35, zdržel se 1, proti 0,
Tomáš Ignác Fénix – pro 10, zdržel se 25, proti 1,
Diana Houdová – pro 33, zdržel se 3, proti 0
Monika Komárková - pro 34, zdržel se 2, proti 0
Vladimír Linhart – pro 10, zdržel se 26, proti 0
Petr Mahr – pro 32, zdržel se 4, proti 0
František Němec - pro 30, zdržel se 6, proti 0
Vladimíra Stehlíková - pro 34, zdržel se 2, proti 0
Jan Štefek – pro 22, zdržel se 14, proti 0

Lenka Táborská – pro 6, zdržel se 30, proti 0
Pavel Uchytil – pro 21, zdržel se 15, proti 0
Robert Zahrl – pro 11, zdržel se 24, proti 1
Do prezidia byli jako členové zvoleni: Milan Douša, Diana Houdová, Monika Komárková, Petr
Mahr, František Němec, Vladimíra Stehlíková a Jan Štefek.
Náhradníkem se stává Pavel Uchytil.
Diskuse:
Představení Spolku pro rozvoj včelařství Mája, jeho činnost představil Jiří Cafourek a navrhnul
spolupráci SMA ČR a jejich spolku.
Předsedající Milan Douša poděkoval za představení spolku a potvrdil zájem SMA ČR o
oboustrannou spolupráci.
Tomáš I. Fénix:
Dotazy ke zprávě prezidia:
Kde zástupci lobují v poslanecké sněmovně a jaké zájmy členů zastupují?
Petr Mahr:
V únoru jsem byl pozván do poslanecké sněmovny na jednání a diskusi o konkurenceschopnosti
českého zemědělství. Bylo to na pozvání poslance Faltýnka, účastnil se náměstek Pavel Sekáč.
Tomáš I. Fénix: Jak konkrétně tam SMA ČR zastupuje své členy?
Petr Mahr: Jednalo se pouze o první briefing a budou pokračovat další jednání, naše organizace
zastupuje především malé farmáře a podniky rodinného typu. S poslancem Faltýnkem jsme na
osobním jednání probírali otázku hospodaření na rodinných farmách.
Tomáš I. Fénix: Jaký je výstup jednání u Kulatého stolu? Co se nám podařilo prosadit?
Milan Douša: Abychom mohli prosazovat naše zájmy, je nutné udržet se v pozornosti
zemědělské veřejnosti. Pokud v budoucnu chceme prosazovat zájmy členů, je nutné udržovat
kontakt např. v parlamentu a na MZe. Náš vliv se zde snažíme udržet a rozvíjet. Informace
členové dostávají mailem a tady bych chtěl apelovat na naše členy, aby se vyjadřovali a
diskutovali. S našimi členy se chceme setkávat především osobně.

Tomáš I. Fénix: Celou dobu mi jde o to, jakým způsobem probíhá zpětná vazba. Vnímám však to,
že členská základna je pasivní. SMA ČR by měla formulovat vlastní politiku a dát ji k diskusi. To
byl smysl mou osobou navržené ankety, kde mě zajímala zpětná vazba členů.
Milan Douša: Tato aktivita a anketa ji vítaná a členům ji rozešleme a dáme i v písemné podobě
na našich setkáních. Budeme pracovat s navrženou anketou.
Petr Mahr: Děkuji Tomášovi Ignáci Fénixovi za otázku. Po spuštění nového webu budou
k dispozici zápisy z veškerých jednání: zápisy z jednání ABK, z jednání u Kulatého stolu. Všichni
členové budou moci vidět zápisy, kde uvidí konkrétně, kdo a co projednával a co prosazoval.
Milan Douša: Veškeré tyto informace budou k dispozici. Potřebujeme si udržet přístup, který je
asertivní, ale nikoliv agresivní. Chceme být pozitivní a chceme spolupracovat. Musím poděkovat
Petrovi Mahrovi za jeho přístup na jednáních na MZe, kterému se díky jeho klidnému přístupu
podařilo mnohé vyjednat. Chci Vás tedy vyzvat, abyste jezdili na naše prezidia a akce, kde se
dozvíte více.
Monika Komárková: Velice se mi líbila zpracovaná anketa Tomášem I. Fénixem. Pokud bude
zpětná vazba, bude to jistě velmi prospěšné.
Milan Douša vyzval všechny přítomné, aby se nebáli k jednotlivým tématům vyjadřovat. Je
možné, abyste dostali plnou moc na jednotlivá jednání na MZe.
Pavla Kratochvílová: Která témata považujete za marginální?
Milan Douša: Jedná se např. o vodohospodářství nebo myslivost. V těchto oblastech nemáme
členy, kteří by se tím zabývali.
Tomáš I. Fénix: Navrhuji, aby SMA ČR měla pracovní skupiny, které by se věnovaly určitým
konkrétním oblastem. Je to příležitost, jak udržet členy, kteří odcházejí.
Milan Douša: Je pravda, že v naší organizaci, je členství věkově omezeno, čestní členové se
mohou dále zúčastňovat jednání a být aktivní.

Petr Mahr: Máme nová uskupení, která se budou zabývat rostlinnou výrobou, živočišnou,
ekonomikou a LFA. Tyto komise se budou scházet i mimo jednání prezidia. Všechny vyzývám,
aby se do těchto komisí přihlásili.
Usnesení XX. Sněmu SMA ČR přečetl předsedající Milan Douša:
1. XX. Sněm SMA ČR schvaluje změnu názvu na Společnost mladých agrárníků České republiky,
z.s., ve zkratce SMA ČR.
2. XX. Sněm SMA ČR schvaluje nové Stanovy spolku předložené podle programu zasedání a
pověřuje JUDr. Tomáše Davida k uložení Stanov do sbírky listin spolkového rejstříku.
3. XX. Sněm SMA ČR pověřuje JUDr. Tomáše Davida k podání návrhu na zápis skutečností
zapisovaných do spolkového rejstříku.
4. XX. Sněm SMA ČR schvaluje nový Jednací řád spolku.
5. XX. Sněm SMA ČR schvaluje zprávu Prezidia SMA ČR o činnosti za uplynulé období a návrh
činnosti a rozpočtu na rok 2016.
6. XX. Sněm SMA ČR schvaluje zprávu Dozorčí rady SMA ČR.
7. XX. Sněm SMA ČR schvaluje nové členy Prezidia SMA ČR: Milan Douša, Monika Komárková,
Vladimíra Stehlíková, Diana Houdová, Petr Mahr, František Němec, Jan Štefek
a jako náhradníka Pavla Uchytila.

Usnesení byla schválena zřejmou většinou.

Ve Křtinách dne 12. 3. 2016
Zápis provedla: Šárka Hošková
Zápis ověřili:

………………………………….
Jiří Kolouch

………………………………………
Milan Komárek

