Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Jankovcova 938/18a, 170 37 Praha 7

Zápis
z Valné hromady Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů,
která se konala dne 22. 1. 2015 ve Vestci

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: Ing. Martin Šebestyán, ředitel SZIF
Ing. Pavel Sekáč, vrchní ředitel Mze

Program:
1. Zahájení
2. Vystoupení hostů
3. Zpráva o činnosti ČMSZP
4. Zpráva Dozorčí rady
5. Volby
6. Závěr

K bodu 1)
Zasedání zahájil a řídil první místopředseda svazu Ing. Pavel Vinohradník.
Přivítal přítomné a uvedl, že ačkoliv by tato valná hromada neměla být podle stanov volební, s
ohledem na určité skutečnosti je nutno provést doplňující volby.
Upozornil že:
‐

z předsednictva odstupuje Lubomír Burkoň a Ing. Kamil Surovík, kteří hodlají kandidovat do
dozorčí rady,

‐

následně má být do předsednictva kooptován další člen svazu, tak, aby byl dodržen počet
členů předsednictva v souladu se stanovami,

‐

z funkce 1. místopředsedy odstupuje Ing. Pavel Vinohradník

‐

z funkce předsedy DR odstupuje Bohumil Kudla a z dozorčí rady Ing. Ivan Petrtýl

‐

po doplnění předsednictva bude provedena volba nového předsedy, prvního místopředsedy
a místopředsedy

‐

po schválení kandidátů na doplnění Dozorčí rady bude provedena tajná volba předsedy DR.

Následně byla navržena a zvolena:
Mandátní komise: pan Petr Kubal, Ing. Kamil Surovík
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Návrhová komise: pan Dušan Kresl a Ing. Jaroslav Kratochvíl
Volební komise: Ing. Oldřich Šuhájek a Ing. Vlasta Linhartová
Zapisovatel: Ing. Vlasta Linhartová

K bodu 2)
Vystoupení ředitele SZIF Ing. Martina Šebestiána
Ing. Martin Šebestyán informoval především o současné situaci o průběhu výplat dotací za rok 2014
(SAPS vyplaceno 97 %, LFA zpoždění, ostatní platby v plánovaných termínech). Dále mluvil o
nastavení plateb na rok 2015 a o snaze SZIF snížit kontroly.
Vystoupení vrchního ředitele MZe Ing. Pavla Sekáče
Ing. Pavel Sekáč mluvil zejména o nastavení financování zemědělství v dalších letech, o přípravě
legislativy, přičemž příprava I. pilíře je v pokročilejší fázi a je připravena na předání Úřad vlády.
Neustále a již dlouho se řeší definice aktivního zemědělce. Pana ředitele doplňoval v informacích Ing.
Jaroslav Kratochvíl, který je poradcem ministra zemědělství.
Byla řeč o tom, že požadavky Ministerstva životního prostředí nejsou podloženy studiemi a tudíž
zasvěceným musí připadat diletantské.
Ing. Pavel Sekáč kvitoval s uznáním stanoviska a podklady ČMSZP.
V průběhu vystoupení hostů probíhala živá diskuze a padaly konkrétní dotazy.
Po svém vystoupení se oba hosté s přítomnými rozloučili.

K bodu 3)
Zprávu o činnosti svazu za rok 2014 přednesl Ing. Pavel Vinohradník, první místopředseda svazu.
Shrnul náročné období, kdy nově zvolený předseda odstoupil ze zdravotních a rodinných důvodů a
svaz tím pádem řídí 1. místopředseda. Byl návrh, aby valná hromada proběhla již koncem léta,
posléze se od toho záměru upustilo. V září byli vytipováni kandidáti na předsedu svazu, z nichž byl
kandidaturu ochoten přijmout Ing. Winter.
Dále pan 1. místopředseda shrnul činnost předsednictva – úzké vedení zasedá podle aktuální
potřeby, tak jak je zapotřebí koordinovat stanoviska, v průběhu roku zasedalo třikrát celé
předsednictvo.
Uvedl, že činnost svazu, zejména co se týká komunikace, ovlivnila nefunkčnost webových stránek.
Tyto byly napadeny hackerem – nejen stránky, ale i server a v té době přestal se svazem komunikovat
i dosavadní správce. Nezbylo, než se obrátit na jinou firmu a obnovit stránky v plném rozsahu, což se
podařilo prakticky až v závěru roku.
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I přes složitost období se mimořádně povedl seminář na Skalském Dvoře. Po odborné stránce byl
hodnocen velmi pozitivně, tím pádem zde byl i finanční přínos. Jako zajímavost uvedl, že z účastníků
začínají převládat nečlenové svazu.
Proběhla řada jednání – kolem SZP, společná jednání s ostatními zemědělskými profesními
organizacemi k problematice hor a podhor, s premiérem spolu s AK a ZS o přesunu finančních
prostředků z I. do II. pilíře, úspěch jen částečný, také se málo podařilo přesunout finanční prostředky
v rámci II. pilíře.
Zásluhou spojení všech nevládních organizací se podařilo zvýšit kofinancování z 15 na 25 %, nutno
však uvést, že ČR má nejnižší kofinancování v EU.
Již v únoru se s bývalým ředitelem SPÚ řešily otázky půdy a nájmů a problematika církevních restitucí.
V září se řešila s nynější ústřední ředitelkou SPÚ Ing. Svatavou Maradovou otázka pachtovních smluv.
Prodej státní půdy je v tuto chvíli zastaven minimálně až do vyřízení církevních restitucí.
V závěru Ing. Pavel Vinohradník poděkoval za spolupráci a kvalitní zastupování svazu navenek Ing.
Jaroslavu Kratochvílovi, který nadále nebude v užším předsednictvu pracovat.
Dále se rozloučil s paní Ing. Vlastou Linhartovou, která končí s prací ve svazu.
Nakonec svého vystoupení uvedl, že je možnost získání nové kanceláře za minimální náklady v Praze,
Slezská ulice 7.

K bodu 4)
Zpráva dozorčí rady – Bohumil Kudla
Pan předseda dozorčí rady v kostce shrnul činnost DR, probíhá měsíční kontrola všech dokladů,
předseda a místopředseda DR se účastní všech zasedání úzkého vedení a před každým zasedáním
celého předsednictva je schůze DR.
Pak zrekapituloval hospodaření svazu: přesto, že platební kázeň není nejlepší a 15 členů svazu dluží
cca 65 tis. Kč, hospodářský výsledek je nejlepší za uplynulá 4 léta. Přispěl k tomu zejména výnos ze
Skalského Dvora, který byl vyšší právě proto, že se zúčastnilo více nečlenů.

K bodu 5)
Vzhledem k tomu, že se valné hromady nezúčastnila nadpoloviční většina členů, byl zvolen postup
podle čl. 8 Stanov – tedy jednohodinová čekací doba.
Poté bylo přistoupeno k hlasování o doplnění dalšího člena předsednictva. Jediným navrženým
kandidátem byl Ing. Miroslav Vráblík a byl valnou hromadou jednomyslně zvolen členem
předsednictva.
Poté proběhla veřejná volba obou kandidátů do DR.
Tel.: +420 272 652 280, e-mail: cmszp@tiscali.cz, http://www.cmszp.cz
IČ 148 88 220, č. ú.: 12201504/0600 u GE Money Bank

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Jankovcova 938/18a, 170 37 Praha 7

Lubomír Burkoň a Ing. Kamil Surovík byli do DR zvoleni jednomyslně.
Pak se předsednictvo odebralo do ústraní, kde provedlo volbu předsedy, jímž se stává Ing.
František Winter, 1. místopředsedou byl zvolen Ing. Miroslav Buchta, místopředsedou byl zvolen
Ing. Miroslav Vráblík.
Dozorčí rada zvolila za svého předsedu Lubomíra Burkoně.

K bodu 6)
Vystoupení zvoleného předsedy ČMSZP Ing. Františka Wintera
Pan Ing. František Winter je doposud předsedou Národní sítě MAS a bude ve funkci končit začátkem
března t.r.
Ing. František Winter představil svoji osobu i jako podnikatele a nastínil svou představu další činnosti
svazu. Prioritně je nutno chystat se na roky 2017-18, bojovat o hory a podhory a to ve spolupráci s
ostatními profesními organizacemi ze zemědělství.
Bezprostředně chystá:
‐

revizi stanov svazu v návaznosti na nový občanský zákoník

‐

nový organizační a jednací řád

‐

změnu financování svazu – již je přislíbena dotace na činnost

‐

změnu struktury vedení svazu – nová tajemnice

‐

rozšíření komunikace, změna struktury webových stránek

‐

spolupráce s MAS

‐

obnovení výjezdních zasedání.

Další diskuze nebyla, Ing. Vinohradník poděkoval za účast a ukončil zasedání.

Příloha: Seznam členů předsednictva a dozorčí rady

Ve Vestci dne 22. 1. 2015

Zapsala: Ing. Vlasta Linhartová

Ověřil: Ing. Miroslav Buchta
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Příloha k zápisu z Valné hromady Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, která se konala
dne 22. 1. 2015 ve Vestci.

Seznam členů předsednictva a dozorčí rady
Předsednictvo svazu:
Ing. Winter František, předseda
Ing. Buchta Miroslav, 1. místopředseda
Kresl Dušan, místopředseda
Ing. Šuhájek Oldřich, místopředseda
Ing. Vinohradník Pavel, místopředseda
Ing. Vráblík Miroslav, místopředseda
Ing. Brom Jaroslav, CSc., čestný předseda

Členové předsednictva:
Ing. Bílek Václav, CSc.
Filipi Pavel
Gottvald Jan
Kaňa František
Ing. Koubek Zdeněk
Ing. Kratochvíl Jaroslav
Ing. Králík Jaroslav, Ph.D.
Kročil Pavel
Kudla Luboš
Luxová Marie
Ryšavý Josef
Ing. Tůma Vladimír

Dozorčí rada:
Burkoň Lubomír, předseda
Kubal Petr, místopředseda
Ing. Opat Jiří
Ing. Surovík Kamil
Ing. Valtr Václav
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