
                              Zápis  

                     z Valné hromady   

     ČESKOMORAVSKÉHO  SVAZU  ZEMĚDĚLSKÝCH  PODNIKATELů,   

             ze dne 11.12.2012 v sídle svazu, Jankovcova 18, Praha 7 

              Začátek jednání v 10.00   hod v zasedačce v přízemí 

 Přítomni a omluveni dle prezenční listiny 

Program: 

1) Prezence  9.30 – 10.00 hod.  

2) Zahájení  10.00 hod.  

3) Volba návrhové a mandátní komise, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. 
4) Zpráva o činnosti ČMSZP  

5) Zpráva dozorčí rady  

6) Doplnění stanov ČMSZP 

7)  Jednací řád ČMSZP  
8) Různé záležitosti svazu - doplňující volby do předsednictva ČMSZP  

9) Diskuze 

10) Závěr   
 

K bodu 1) 

Prezence účastníků od 9.30 – 10.00 hod.  

K bodu 2) 

Jednání zahájil předseda svazu pan Lubomír Burkoň, přivítal všechny přítomné, kteří se 

zúčastnili tohoto jednání a konstatoval, že tato valná hromada není usnášeníschopná, protože 
se nedostavila nadpoloviční většina členů ČMSZP. Valnou hromadu okamžitě ukončil. 

Náhradní termín valné hromady stanovil v souladu s ustanovením stanov čl. 9 na 11.hodinu 

téhož dne. 

V 11.00 předseda svazu pan Lubomír Burkoň Valnou hromadu zahájil, přivítal prezidenta AK 

ČR a zároveň senátora Ing. Jana Velebu. Řízením této náhradní VH pověřil  prvního 

místopředsedu. Ing. Kratochvíla. 

K bodu 3) 

Volba návrhové a mandátní komise, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu: 

Návrhová komise: Ing. Pavel Vinohradník, Ing. František Winter 

Mandátní komise: Dušan Kresl, Pavel Houba, 

Zapisovatel: Ing. Pavel Surovík 



Ověřovatel: Bohumil Kudla 

K bodu 4) 

 

Minulá valná hromada byla volební, kde se stal pan Lubomír Burkoň předsedou ČMSZP 
místo Ing. Koubka. Prvním místopředsedou ČMSZP se stal Ing.Kratochvíl, a dalším 

místopředsedou se stal Ing.Vinohradník. Do čela dozorčí rady byl zvolen pan Kudla jako 

předseda, dalšími členy byli jmenováni Ing. Kamil Surovík, Ing. Jiří Egert, Ing. V8clav Valtr 

a  Ing.Bena Csc, který ukončil účast v ČMSZP na konci roku 2011. V představenstvu rovněž 
došlo ke změnám. Místo Ing. Rybnikáře byl do předsednictva jmenován Ing.Králík, dále 

z představenstva odchází Ing. Josef Jurásek, kterého nahradil Ing. Buchta.  

Představenstvo svazu se sešlo 9x z toho bylo 4x bylo zasedání výjezdní výjezdní. Poslední 

dvě výjezdní zasedání byly pro širokou veřejnost. Tato výjezdní zasedání se setkala s  velkým 
zájmem, kladně byla vždy hodnocena připravenost předsednictva a dobrá organizace.  

Naproti tomu je účast některých členů minimální. Předseda navrhl těmto členům 

předsednictva, aby nadále zvážili svou další činnost v předsednictvu. 

Priority svazu: 
- Dokončení privatizace a novela zákona 95 

- Sloučení PF ČR a PÚ ČR 

- Boj s byrokracií 

- SZP po roce 2014 
Zhodnocení situace ČMSZP:  

Od poslední VH odešlo 16.členů a přibylo 19 nových členů.  

Kladně jsou hodnoceny www stránky svazu. Na stránkách jsou chronologicky  uváděny 

zápisy z jednáních a všechny důležité informace. 
Co se týká spolupráce s AK, tak ta se jeví jako na houpačce, zejména v oblasti LFA. 

V uplynulém období došlo k zásadním změnám v hospodaření ČMSZP. Došlo k úsporám, 

zejména tím, že byla ukončena spolupráce s ing. Matouškem, snížila se odměna za vedení 

účetnictví, v neposlední řadě odpadlo vydání za cestovné – každý člen předsednictva se 
zúčastňuje akcí na své náklady. 

Pozitivní je, že svaz spolupracuje s nevládními organizacemi jako je např, ZS, Svaz 

marg.oblastí, Asociace soukr.zemědělců.  

Svaz ČMSZP má své nezastupitelné místo ve všech komisích a komoditních radách.  
Co se týká zpětné vazby, tak ta je z našich členů velmi nízká – nutno zlepšit.  

Spoluprácee s Mze je na velmi dobré úrovni,stejně tak spolupráce se SZIF, což dokládají naši 

hosté na našich akcích.  

Co se týká Poz.fondu, tak musíme konstatovat, že po nástupu ing.Šťovíčka  dochází 
k ochlazení vztahů.  

S institucí VÚZEI s našim svazem spolupracuje Ing.Humpál.  

S potravinářskou komisí se svazu podařilo podepsat memorandum, které se velmi málo 

využívá, což je velká škoda.  
Svaz nadále také spolupracuje s PS ČR zejména s poslanci  Lukšou, Papežem, Kováčíkem 

 Co se týká akce Skalský Dvůr, tak ten má svoji nezastupitelnou a nenahraditelnou pozici. 

Vždy je řádně připraven a jeho náplň je věcná a má své opodstatnění o čemž svědčí jeho 

hojná účast.  
Předseda ČMSZP pan Lubomír Burkoň má přání, aby byl svaz moderní, progresivní, 

apolitický, aby vyhledával partnery pro společná jednání a apeloval na členy, aby se více 

zapojili do práce svazu. 

 
 

 



K bodu 5) 
Zprávu dozorčí rady, dále jen DR  přednesl její předseda Bohumil Kudla  

 

Předseda DR oznámil, že Ing. Bena CSc abdikoval na svoji funkci a zároveň ukončil své 

členství v ČMSZP. Dále předseda DR připomněl, že členové DR se mohou účastnit 
představenstva ČMSZP. Připomněl, že někteří členové na těchto jednáních mají nízkou účast 

a proto by měli zvážit své setrvaní ve funkci člena DR. Dále předseda DR všechny přítomné 

seznámil s hospodařením ČMSZP a zhodnotil situaci, že svaz hospodaří dobře a ubírá se 

správným směrem. Předseda dozorčí rady opět ve svém vystoupení podotkl, že na schůzích 
svazu je nízká účast a že by se měli zamyslet sami nad sebou, zda chtějí v ČMSZP pracovat. 

Tato kritika se velmi dotkla senátora a zároveň i prezidenta AK v jedné osobě a to Ing.Jana 

Veleby, který si vzal slovo.  

 
Na svoji obhajobu Ing. Jan Veleba uvedl ke své pouze 11% účasti, že bychom se k hostům 

měli chovat trochu shovívavěji (zřejmě se v tuto chvíli považoval více za hosta než člena 

svazu a předsednictva).  Připomněl, že v současnosti dvě funkce potřebují spoustu času. Dále 

zdůraznil, že jako senátor a prezident AK může ve věci, co se týká zemědělství udělat spoustu 
práce. Zdůraznil, že je jediným senátorem, který rozumí zemědělství. Nešetřil chválou na 

svoji osobu, v tom smyslu, že se mu podařilo porazit v senátních volbách silné protivníky, a 

že to nebylo jednoduché. Tady nastává otázka, jak zvládnout tyto dvě náročné funkce, aniž by 

jedna z nich  nebyla ošizena.  
Dále prezident AK a zároveň senátor oznámil, že se stal členem klubu pro obnovu demokracie 

KDU-ČSL a nezávislí. Opět nastává otázka, jestli v tomto případě může být AK apolitická, 

když prezident AK se stal členem výše uvedeného klubu. Dále senátora a prezidenta AK mrzí 

fakt, že ČMSZP nedoporučil, aby nadále setrval ve funkci prezidenta AK. Prezident AK se 
domnívá, že ČMSZP je proti AK. Prezident Ak zdůraznil, že je nutno se lépe domlouvat 

s AK, dále ve svém vystoupení řekl, že byl schválen rozpočet, a že nás čeká těžká doba. 

  

Vystoupení čestného předsedy Ing. Broma  - vyjádřil svůj nesouhlas s anketou, kterou rozeslal 
předseda ČMSZP pan Burkoň, zejména s poslední větou a to,že kdo na tento e-mail neodpoví, 

bude se brát, že se vyslovuje proti souběhu funkcí. Řekl, že někdo nemusí mít na souběh 

funkcí jednoznačný názor, a proto by se mělo respektovat, že některé dotazy zůstaly bez 

odpovědi. Dále prohlásil, že by byl rád, kdybychom se v této debatě nadále již k tomuto 
tématu nevraceli. 

 

Na tato slova reagoval předseda ČMSZP pan Burkoň a objasnil, proč tuto anketu rozeslal.  

Hlavním důvodem bylo, že svaz je demokratický a v demokracii je důležitá většina, proto 
jako předseda svazu si chtěl ověřit, jaký názor ve svazu převládá ,jelikož se mu vždy 

nedostává zpětné vazby od členů svazu. 

 

První místopředseda ČMSZP  připomněl, že nedochází ke konzultací mezi ČMSZP + AK + 
ZS, jak bylo dohodnuto. Ze strany  AK k těmto dohodnutým schůzkám nedochází. 

 

Prezident AK Ing. Jan veleba uznal, že v oblasti LFA nedochází ke shodě. Je nutno zlepšit 
komunikaci mezi AK a ČMSZP. 

 

 

 
 

 



K bodu 6) 
Doplnění stanov 

Ing Vinohradník seznámil všechny přítomné v tomto sále s nutností a doplněním stanov. 

Všichni přítomní dostali návrh stanov s předstihem a mohli se písemně vyjádřit. Ing. 

Vinohradník seznámil přítomné se změnami, ke kterým proti dosud platným stanovám 
dochází. Zde došlo pouze k jedné drobné nejasnosti, kterou vznesl čestný předseda Ing.Brom. 

Jednalo se o formulaci úzkého vedení, která se na konec podařilo vyřešit ke spokojenosti 

všech a tyto stanovy byly jednohlasně schváleny.  

 

K bodu 7) 

Jednací řád 

S nově zavedeným jednacím řádem opět všechny přítomné seznámil Ing.Vinohradník Tento 

jednací řád byl opět jednohlasně schválen, tentokrát bez připomínek. 

K bodu 8) 

Doplňkové volby 

Dozorčí rada byla doplněna o Ing.Františka Brabce SHR (kraj Jihočeský) - schváleno 

jednohlasně 

Předsednictvo  místo odstoupivšího  Ing.Juráska Ing Petr.Buchta ZEAS Březná a.s. (kraj 

Olomouc)– schváleno jednohlasně 

Místo Ing.Bečváře navržen Ing. Václav Bílek,CSc. SHR (kraj Jihočeský) – schváleno 
jednohlasně 

Rozšíření představenstva otři další členy: 

Luboš Kudla SHR (kraj Ústí n/L.), Jan Gottwald SHR (kraj Olomouc), Ing. František Winter 
SHR (kraj Olomouc) 

K bodu 9) 

Diskuse – informace z Bruselu seznámil místopředseda ČMSZP Ing.Vinohradník – tato 

zpráva se již nachází na stránkách ČMSZP, není nutno rozepisovat. 

Kolektivní smlouva – odbory chtějí nárůst tarifů o 4% - únosná míra 2,5% 

Velká diskuze ohledně PRV a 17. kola, zde je nutno dokládat všechny listiny na majitele ve 

výši 100% - bylo by vhodné najít kompromis např. Ve výši 80%. Přislíbena spolupráce 

s MAS. 

K bodu 10) 

Závěr : Na závěr poděkoval předseda ČMSZP pan Lubomír Burkoň za účast na dnešní VH a 

ukončil jednání ve 14.30 hod. 

Zapsal:  Ing. Kamil Surovík                                                                        Ověřil:    Bohumil Kudla                    

 

 



                                            U S N E S E N Í 

Z valné hromady Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů (ČMSZP) 

                Konané dne 11.prosinmce 2012 v Praze 7, Jankovcova 937/18 

 

1) Valná hromada schválila  

 zprávu o činnosti ČMSZP od 20.1.2011 do 10.12.2012 

 zprávu Dozorčí rady ČMSZP za období od 20.1.2011 do 10.12.2012 

 stanovy a jednací řád 

 do předsednictva byli zvoleni následující členové: 

- Ing. Miroslav Buchta, 

- Ing. František Winter, 

- Ing. Václav Bílek, CSc., 

- Lubomír Kudla  

- Jan Gottwald 

 do Dozorčí rady ČMSZP byli zvoleni následující členové 

- František Brabec 

     

2) Valná hromada uložila 

 

Předsednictvu a dozorčí radě: 

- Zajistit stabilizaci a rozšíření členské základny 

- Zástupcům regionů z řad členstva svolávat regionální informační schůzky pro 
členy svazu – min. 2 x do roka 

- Zvyšovat kvality webových stránek ČMS  

Členům: 

- Důsledně dodržovat povinnosti dle platných stanov, vč. Jednacího řádu ČMSZP 

- Aktivně se podílet na práci svazu jako takového v odborných komisích a 
orgánech, kam byli členové jménem svazu vysláni. 

Zapsal:  Ing. Pavel Vinohradník 

Schválil: Lubomír Burkoň 

               Předseda ČMSZP 


