Zápis č. 7/V
z jednání úzkého předsednictva Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů dne
22.5.2014 v sídle svazu
Přítomni:
Ing. Kamil Surovík, předseda
Ing. Pavel Vinohradník, 1. místopředseda
Ing. Jaroslav Kratochvíl, Ing. Miroslav Buchta, Ing. Oldřich Šuhájek, Dušan Kresl –
místopředsedové
Ing. Václav Bílek, CSc., člen předsednictva
Bohumil Kudla, předseda DR
Host:
Ing. Miroslav Vráblík, ČSCHMS, člen ČMSZP s hlasem poradním
Omluven: Petr Kubal, místopředseda DR
1) Zahájení, přivítání hostů – předseda Ing. Surovík
Současně předseda požádal ze zdravotních a osobních důvodů o ukončení svého
předsednictví a to hned k datu 1.6.
V souladu se stanovami ČMSZP současný předseda tuto žádost oznámí písemně
předsedovi DR a vedení svazu se od data výpovědi ujímá první místopředseda Ing.
Vinohradník a nejpozději do konce roku 2014 musí být svolána volební valná
hromada svazu, na které bude zvolen nový předseda.
2) Dopis Ing. Vrby pověřeného vedením SPÚ
Odpověď Ing. Vrby byla reakcí na jednání předsedy a místopředsedy svazu na SPÚ
dne 7.4. Odpověděl na dotazy v oblasti nájemních vztahů, předkupního práva, směně
pozemků mezi dvěma vlastníky. Rozhodnuto, že dopis bude vyvěšen na webových
stránkách svazu.
3) Další spolupráce s AK ČR
Většina účastníků vyslovila nespokojenost s přístupem AK k zemědělcům
hospodařícím v oblasti LFA. Za této situace je pak na místě zvážit, zda má smysl, aby
ČMSZP byl nadále členem AK, protože tak, jak AK vystupuje, neplní svoji funkci a
není zástupcem všech zemědělců bez rozdílu. Bylo rozhodnuto, že na místě bude
napsán v tomto smyslu dopis prezidentovi AK. Písemně bude požádán, aby se od
těchto názorů veřejně distancoval a to do 3.6.t.r. Dopis byl okamžitě odeslán poštou a
jeho text vyvěšen na webové stránky svazu.
4) Jednání na předsednictvu vlády ČR
Premiér Mgr. Sobotka svolal jednání na téma Společná zemědělská politika dne
5.6.t.r., na které pozval všechny zemědělské nevládní organizace. Protože se jedná o
velmi důležité zasedání, proběhla delší diskuze o delegaci, která má být dvoučlenná.
Byl navržen Ing. Vinohradník a pan Burkoň.

5) Předsednictvo svazu
Vzhledem k současným událostem, upustilo vedení od organizace výjezdního zasedání
předsednictva, které bylo avizováno v minulém zápise. Předsednictvo a dozorčí rada
se sejde odpoledne po konání jednání vlády. Informace z tohoto jednání budou
hlavním bodem jednání předsednictva, jako další budou organizační záležitosti svazu.
Pozvánka byla ihned rozeslána.
6) Informace o činnosti svazu
Ing. Kratochvíl uvedl informace z jednání na Mze, kterého se dne 12.5 zúčastnil jako
poradce ministra.
Pan Kudla se zúčastnil Pracovní skupiny PRV dne 6.5.
7) Organizační záležitosti svazu
- V posledních měsících jsou webové stránky svazu soustavně a zřejmě cíleně
napadány hackerem a navíc správce webu nepracuje tak, jak by měl. Tuto situaci
slíbil vyřešit pan Burkoň.
- Vzhledem ke komplikacím ve vedení svazu byla dosavadní tajemnice požádána o
prodloužení spolupráce se svazem do podzimních měsíců.
- Změna vedení účetnictví: s ohledem na to, že paní účetní má ve smlouvě
šestiměsíční výpovědní lhůtu, bylo rozhodnuto, že se jí dá výpověď k 30.6. s tí, že
dokončí rok 2014.

V Praze dne 22.5.2014
Zapsala: Linhartová

Ověřil: Ing. Surovík

