
Pozvánka na XXIII. Sněm: „Zpět tam kde vše začalo“ 

Vážení členové, 

Dovolte abych Vás touto formou pozval na XXIII Sněm společnosti mladých agrárníků 

s podtitulem „zpět, tam kde vše začalo“. Jak jistě víte naše společnost byla založena před 20 lety 

právě na České zemědělské univerzitě (ČZU).  Akce se tedy uskuteční 9.3.2019 na ČZU v Praze. Sněm 

bude volební z důvodu rezignace členky prezidia. Sněmu bude předcházet od 9:00 přednáška o 

Agrolesnictví a Workshop k projektu CEVEMA, který je zaměřen na trh s vepřovým masem. 

V pátek 8.3.2019 se uskuteční otevřené prezidium s exkurzí na školní statek České 

zemědělské univerzity v Lánech a Na Požárech, na které jste srdečně zváni. V příloze tohoto dopisu 

naleznete předběžný program, jak k prezidiu, tak ke sněmu.  

Připomínáme, že pro možnost volit, či být zvolen je třeba mít zaplacený členský poplatek 500 

Kč (200 Kč noví členové). V souvislosti s platbou za poplatek přikládáme i vystavenou fakturu. 

V případě, že chcete, aby fakturace byla na Vaše IČO, prosím obraťte se na e-mail ucetni@smacr.cz.  

Rádi bychom podotkli, že z členských poplatků je placen chod kanceláře a v současné době 

nemá nikdo ze statutárních zástupců placenou funkci. Troufáme si říci, že za poslední rok jsme 

odvedli spoustu dobré práce například: 

- Dvojnásobné zvýšení sazby pro mladé zemědělce z 844,43 kč/ha na 1 694,08 kč/ha 

- Podpora pro začínající podnikatele prostřednictvím PGRLF (dotace 80 %) 

- Zvýhodněné snížení jistiny úvěru u PGRLF (40 %) 

- V současné době vyjednáváme, aby bylo podpořeno 100 mladých začínajících zemědělců 

v roce 2020 v rámci opatření 6.1.1. 

 

Děkujeme za svěřenou podporu a těšíme se na shledání na sněmu! 

 

 

 

………………………………………. 

Prezident Společnosti mladých agrárníků  

David Brož  

mailto:ucetni@smacr.cz


 

PROGRAM JEDNÁNÍ PREZIDIA 8. 3. 2019 

14:00 Exkurze: Školní zemědělský podnik Lány Zámecká 419, 270 61 Lány 

18:00 Prezidium: restaurace Na Farmě Kamýcká 129/1077 165 21 Praha 6 

 

 

Program: 

1. Představení kandidátů na funkci člena Prezidia 
2. Zprávy z jednání pracovní skupin 
3. Zahraniční cesty 
4. Diskuze a různé 
 

 

 

V případě zájmu je možné zajistit ubytování (cena přibližně 400-500 Kč dle pokoje). 

 

Prosíme o přihlášení na prezidium do 4.3.2019 na mail davidbroz@hotmail.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

POZVÁNKA NA XXIII. SNĚM SMA ČR 
9. březen 2019 Česká zemědělská Univerzita,  

Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol 

Prezident SMA ČR zve na základě rozhodnutí Prezidia SMA ČR všechny členy a příznivce na 

XXIII. Sněm Společnosti mladých agrárníků České republiky, z. s., který se koná v sobotu 9. března 

2019 od 14:00 hodin na České zemědělské univerzitě v Budově PEF posluchárně E II. 

 

 

Současně Vás rádi přivítáme na doprovodném programu: 

 9:00 Agrolesnictví jako příležitost ke změně krajiny (Doc. Ing. Bohdan Lojka Ph.D.) 

 

10:00  Workshop: Ceny vepřového masa v potravinových vertikálách  

Projekt TAČR : PID TL01000180 

a) Vybrané aspekty světového a evropského zemědělství. (prof. Ing. Luboš Smutka, 

Ph.D.)  

b) Přehled současného vývoje na trhu s vepřovým masem v podmínkách ČR a kalkulace 

nákladů na úrovni prvovýroby (Ing. Helena Řezbová, Ph.D.) 

c) Modelování trhu s vepřovým masem (prof. Ing. Jaroslav Havlíček)  

d) Situace na trhu s masnými produkty – vybrané aspekty (doc. Ing. PhDr. Lucie 

Severová, CSc.) 

 

12:00    Oběd v Hotelu JAS (každý si hradí sám) 

 

14:00    XXI. Sněm SMA ČR v Hotelu Na Farmě 

Návrh programu: 

1. Prezence účastníků XXIII. Sněmu SMA ČR (od 13:30) 

2. Zahájení (14:00) 

3. Schválení programu XXIII. Sněmu SMA ČR 

4. Ustanovení tříčlenné volební komise, určení skrutátorů 



5. Zahájení návrhu kandidátů do Prezidia 

6. Zpráva Prezidia SMA ČR o činnosti za uplynulé období a návrh činnosti a rozpočtu na rok 

2019 

7. Zpráva Dozorčí rady SMA ČR 

8. Ukončení podávání návrhů kandidátů do Dozorčí rady SMA ČR 

9. Přestávka (30 minut) 

10. Volby členů Prezidia 

11. Diskuse a různé 

12. Usnesení a závěr 

 

V případě nepřítomnosti nadpoloviční většiny všech členů při zahájení řádně svolaného sněmu se po uplynutí 30 minut bude 

konat náhradní sněm se stejným programem (stanovy SMA ČR, Článek XII., bod 4). 

Účast na sněmu a doprovodném programu je nutné potvrdit kanceláři SMA ČR nejpozději do 4. března 

2019, sdělte prosím také případný požadavek na ubytování (davidbroz@hotmail.cz  tel 602 693 811). 

Na Vaši účast se těší  

                       

 

     Ing.     David Brož 

     prezident Společnosti mladých agrárníků České republiky, z. s.                     

 


