Zápis z valné hromady Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů
dne 20.1.2011 ve Větrném Jeníkově
Účast:
Dle prezenční listiny příloze
Program jednání:
1) Zahájení, organizační záležitosti
2) Zpráva o činnosti svazu, plán činnosti na rok 2011
3) Zpráva o činnosti dozorčí rady, rozpočet na rok 2011
4) Volba nového předsednictva svazu
5) Volba dozorčí rady
6) Diskuse
7) Přerušení jednání valné hromady, odděleně volba předsedy a užšího předsednictva
Volba předsedy dozorčí rady
8) Návrh na usnesení
9) Závěr
K bodu 1)
Valná hromada byla zahájena v 10 hodin 20.1.2011
Vedením valné hromady byl pověřen dosavadní místopředseda ing. Bachtík, CSc,
Volba:
Volební komise: pan Škuta, pan Dominik, 41 hlasů pro,1 se zdržel, proti 0
Mandátní komise: pí Linhartová, ing. Bena, 42 hlasů pro zdržel se 0, proti 0
Návrhová komise: pan Burkoň, pan Kudla, 42 hlasů pro, zdržel se 0, proti 0
Zapisovatel pí Linhartová
Ověřovatelé: pan Kudla a ing. Bena
K bodu 2)
Zprávu o činnosti ČMSZP přednesl předseda ing. Koubek
Shrnul zhruba historii svazu od založení, zabýval se činností svazu za poslední volební
období, dlouhodobé úsilí o změnu zákona o půdě, účast v pracovní skupině pro strategické
otázky na Mze, dlouhodobá práce v monitorovacím výboru EAFRD, účast na akcích AK ČR,
shrnutí členství v GEOPA, spolupráce se Zemědělským svazem v Českomoravské agrární
konfederaci, spoluúčast při kolektivním vyjednávání, v neposlední řadě řada více či méně
úspěšných seminářů na Skalském dvoře po celou dobu trvání svazu.
K ekonomické situaci svazu konstatoval úbytek členů a špatnou platební kázeň.
Na závěr přednesl plán činnosti na rok 2011 (příloha č 2 zápisu)
K bodu 3)
Zprávu o činnosti dozorčí komise přednesl za nemocného předsedu pana Skácela ing. Bena.
Byl okomentován podrobný rozbor příjmů a výdajů za uplynulý rok, srovnání zůstatků na
účtech v průběhu několika let. Konstatoval, že klesá příjem z členských příspěvků, v roce
2010 svazu pomohly mimořádné příspěvky několika členů předsednictva a finanční
rovnováhu zachraňuje výnos ze semináře na Skalském Dvoře.
Seznámil přítomné s rozpočtem na rok 2011 (příloha č. 3) který je zhruba na úrovni
předchozího roku, není zde prostor k úsporám. V kategorii příjmů je vše dané pokud jde o
členské příspěvky a platební kázeň členů, otevřený je dopad Skalského Dvora.

K bodu 4)
Volba předsednictva svazu: vzhledem k tomu, že se nesešel nadpoloviční usnášeníschopný
počet členů, byl další postup stanoven podle čl 8 bodu c) Stanov , kdy pokračuje mimořádná
Valná hromada po jedné hodině. Po 11 hodině bylo přistoupeno k volbě předsednictva svazu.
Jednohlasně bylo rozhodnuto o volbě aklamací s tímto výsledkem:
Kraj Středočeský: Ing. Josef Heřmanský, CSc.
Kraj Plzeňský: Ing. Miroslav Bečvář , Ing. Jaroslav Kratochvíl, Petr Kubal
Kraj Jihočeský: Pavel Houba
Kraj Ústecký: Ing. Ivo Bednár
Kraj Liberecký: Ing. Oldřich Bachtík, Csc.
Kraj Pardubický: Pavel Filipi, Marie Luxová
Kraj Královehradecký: Lubomír Burkoň, Dušan Kresl
Kraj Karlovarský: Ing. Jaroslav Brom, CSc., Ing. Vladimír Tůma
Kraj Vysočina: Ing. Jan Veleba
Kraj Jihomoravský: Ing. Zdeněk Koubek, František Kaňa
Kraj Olomoucký: Ing. Josef Jurásek
Kraj Zlínský: Ing. Antonín Rybnikář
Kraj Moravskoslezský: Alois Škuta
K bodu 5)
Volba dozorčí rady byla rovněž na základě jednohlasného odsouhlasení provedena aklamací
s tímto výsledkem:
Ing. Milan Bena, CSc., ing. Jiří Egert, Bohumil Kudla. ing. Kamil Surovík, ing. Václav Valtr
K bodu 6) Diskuse
Ing. Veleba, prezident AK ČR – vysvětlil změnu svého dřívějšího postoje k délce funkčního
období prezidenta AK, nastínil své další aktivity a priority, zejména zastavit propad živočišné
výroby, potažmo celého zemědělství, zmínil se o problematice dioxinů a obraně proti
zahraničním dovozům. Na dotaz pana Houby ohledně vývoje plateb TOP-UP vysvětlil, že
platí nikoliv 30 %, ale 20 %, což představuje 4,6 – 4,8 mld. Kč, přičemž upřednostněny budou
citlivé komodity. Vládě dán termín 18.2. tak, aby byl prostor k vyjednávání do sněmu AK
ČR. Na problém pana Prekopa o odkladu splátek při zátopách, jež byly nakonec stejně
penalizovány ing. Veleba odpověděl, že pro tyto situace je nutno uvézt do života Fond
nepojistitelných rizik, který by mimořádné situace řešil. Nakonec byl prezident ing. Benou
požádán, aby se pokusil zajistit informace o jednáních ministra zemědělství.
Ing. Mana apeloval na to, aby i nové předsednictvo pokračovalo v boji za novelu o prodeji
zemědělské půdy.
Nový předseda pan Burkoň ve svém příspěvku poděkoval za dosavadní vedení ing.
Koubkovi, dále uvedl, že si uvědomuje složitost současné situace pro zemědělce. Hodlá
pokračovat s boji o novelu zákona o půdě a devizového zákona. Předpokládá dále větší
zapojení členů předsednictva do AK ČR (v komisích a komoditních radách). Hodlá věnovat
pozornost i LFA, neboť značná část členů hospodaří v těchto podmínkách.
Ing. Bena informoval o problematice biopaliv – o tom, že budou zavedena regulační opatření
pro jejich výrobu. Dále uvedl změnu zástupců v krajských zemědělských agenturách. Poté
pohovořil o celostátní síti pro venkov a požádal, aby zástupci svazu v těchto orgánech
informovali o jednáních, kterých se zúčastnili, předsednictvo svazu .
Ing. Brom informoval, že pro současného ministra zemědělství je připraven návrh zákona
95/1999 v paragrafovém znění, je to materiál, který respektuje dosavadní požadavky svazu.
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Uvedl, že je to poslední příležitost jak vztah k prodeji půdy narovnat. K problematice půdy se
také vyjádřil ing. Koubek, žádost o přechodné období je nutno prodloužit o 3 roky. Sdělil, že
tyto materiály předal ministrovi v srpnu minulého roku při setkání a Zemi živitelce a ten
přislíbil, že návrh novely půjde do PSP jako návrh vlády. Od té doby nebyl pohyb tohoto
materiálu na Mze jasný, až nyní je tento úkol uložen náměstkovi Turečkovi. Nyní se chystá
ing. Koubek s novým předsedou na účast v příslušné komisi.
K bodu 7)
Byla vyhlášena přestávka, během níž se sešlo nové předsednictvo svazu a zvlášť dozorčí
komise, aby noví členové provedli volbu předsedy svazu a užšího vedení a rovněž zvolili
předsedu Dozorčí rady.
Po ukončení přestávky byly oznámeny výsledky:
K volbě užšího předsednictva a předsedy se sešlo 18 členů předsednictva (ing. Veleba byl
nucen odjet). Tajným hlasováním bylo voleno následovně:
Předseda ČMSZP pan Lubomír Burkoň
15 hlasů pro 3 proti
Místopředsedové ing. Oldřich Bachtík
17 hlasů pro 1 proti
pan Pavel Houba
18 hlasů pro 0 proti
Ing. Zdeněk Koubek
18 hlasů pro 0 proti
Ing. Jaroslav Kratochvíl 18 hlasů pro 0 proti
Dozorčí komise zvolila aklamací za předsedu pana Bohumila Kudlu a za místopředsedu ing.
Milana Benu
K bodu 8)
Usnesení je přílohou 1 tohoto zápisu, odhlasováno bylo jednohlasně
K bodu 9)
Závěr
Na závěr promluvil nově zvolený předseda svazu. Připomněl Dlouhou tradici svazu,
poděkoval znovu bývalému předsedovi. Uvedl, že do profesních organizací vstoupila politika,
což není dobré, navíc nesouhlasí s tím, aby trvala dosavadní roztříštěnost až nepřátelství
těchto skupin, neboť zemědělci mají stejné problémy a měli by táhnout za jeden provaz.

Zapsala Linhartová

Ověřili: Ing. Bena
Pan Kudla

Přílohy:
1. Usnesení valné hromady ČMSZP
2. Plán činnosti ČMSZP na rok 2011
3. Rozpočet na rok 2011
4. Změny zástupců v krajských orgánech celostátní sítě pro venkov
5. Seznam předsednictva s kontakty
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Příloha č. 1 zápisu z jednání Valné hromady
USNESENÍ
Valné volební hromady Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů
ze dne 20.1.2011 ve Větrném Jeníkově
Valná hromada schvaluje:
-

Zprávu o činnosti ČMSZP za období duben 2008 – leden 2011

-

Zprávu o činnosti Dozorčí rady za období duben 2008 – leden 2011

- Za delegáty ČMSZP na XVII. Sněm Agrární komory tyto členy:
Lubomír Burkoň, ing. Jan Veleba, náhradník ing. Zdeněk Koubek
-

Plán práce na rok 2011 (příloha č. 2 zápisu)

-

Rozpočet na rok 2011 (příloha č. 3. zápisu)

-

Zprávu volební komise A do orgánu ČMSZP – byli zvoleni:

Kraj Středočeský: Ing. Josef Heřmanský, CSc.
Kraj Plzeňský: Ing. Miroslav Bečvář , Ing. Jaroslav Kratochvíl, Petr Kubal
Kraj Jihočeský: Pavel Houba
Kraj Ústecký: Ing. Ivo Bednár
Kraj Liberecký: Ing. Oldřich Bachtík, Csc.
Kraj Pardubický: Pavel Filipi, Marie Luxová
Kraj Královehradecký: Lubomír Burkoň, Dušan Kresl
Kraj Karlovarský: Ing. Jaroslav Brom, CSc., Ing. Vladimír Tůma
Kraj Vysočina: Ing. Jan Veleba
Kraj Jihomoravský: Ing. Zdeněk Koubek, František Kaňa
Kraj Olomoucký: Ing. Josef Jurásek
Kraj Zlínský: Ing. Antonín Rybnikář
Kraj Moravskoslezský: Alois Škuta
B za členy dozorčí rady byli zvoleni:
Ing. Milan Bena, CSc.
Ing. Jiří Egert
Bohumil Kudla
Ing: Kamil Surovík
Ing. Václav Valtr
- Změny zástupců ČMSZP v krajských orgánech Celostátní sítě pro venkov (příloha č. 4
zápisu), které budou odeslány Koordinačnímu výboru CSV na Mze ČR
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ukládá předsednictvu a dozorčí radě:
-

na základě zprávy o činnosti svazu zajistit zveřejňování zpráv o činnosti svazu a
různých jednáních na webových stránkách svazu.
Rozpracovat závěry XVII. Sněmu AK ČR do 30.6.2011.

ukládá všem členům:
-

důsledně dodržovat základní povinnosti dle platných stanov našeho svazu, zejména při
včasné úhradě členských příspěvků
zasílat nejen podnětné připomínky k činnosti naší organizace, ale i konkrétní
požadavky o pomoc při řešení některých problémů, souvisejících se zajišťováním
zemědělské produkce na jimi obhospodařovaném území.

Ve |Větrném Jeníkově 20.1.2011
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