
Z Á Z N A M 
 

z jednání předsednictva Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů (ČMSZP) 

 
Místo a čas jednání: 

14. února 2013, 10:00 – 13:00, sídlo ČMSZP Jankovcova 18 

Přítomni: 

Dle prezenční listiny 

Program jednání: 

 
1. zahájení, 

2. informace o jednání s vedením AK a setkání s ministrem zemědělství Ing. Petrem 

Bendlem, 

3. informace o hospodaření ČMSZP v roce 2012, 
4. informace o přijetí zákona o Ústředním pozemkovém úřadě (ÚPÚ), 

5. společná zemědělská politika EU (SZP) – schválení připomínek k materiálu Mze 

„Strategie pro růst“ 

6. vystoupení Ing. Sekáče z Mze a Ing. Humpála z ÚZEI 
7. informace ve věci církevních restitucí, 

8. informace o přípravě výjezdních zasedání, 

9. různé 

Průběh jednání: 

 

Ad. 1. jednání zahájil pan předseda Lubomír Burkoň s tím, že zhodnotil co se v ČMSZP a na 
zemědělské scéně odehrálo od valné hromady konané dne 11. prosince 2012.  

Ad. 2. pan předseda informoval o jednání vedení AK ČR a ČMSZP, které proběhlo  dne   

29. ledna 2013 v sídle  AK ČR v Praze a dále o jednání vedení ČMSZP s ministrem 

zemědělství Ing. Petrem Bendlem, které proběhlo dne 4. února 2013 v kanceláři 

ministra zemědělství v budově Mze v Praze. O obou těchto jednání byl sepsán zápis 
umístěný na webových stránkách ČMSZP, 

Ad. 3. pan předseda DR Bohumil Kudla vystoupil s předběžnou informací o hospodaření 

ČMSZP za rok 2012 - jelikož nebyla ještě provedená uzávěrka roku bude zpráva jako 

taková přednesena po uzávěrce na následujícím předsednictvu, 

Ad. 4. pan předseda Lubomír Burkoň informoval, že přijetím zákona o Ústředním 
pozemkovém úřadě (ÚPÚ) se podařilo dosáhnout odstranění předkupního práva státu 

k půdě (po jejím zaplacení a 5-ti letech vlastnictví), kterou zemědělští podnikatelé 

koupili od státu (PF ČR). Tím byla odstraněna závažná překážka, která podvazovala 

další úspěšný rozvoj zemědělského podnikání v oblastech, kde kdysi hospodařily 
zejména státní statky. Je však ještě potřeba vyřešit problém převodu nájmů státní půdy 

a s ním spojeného předkupního práva k pronajatým pozemkům v případě předání 

farem „z otce na syna“ – zde je však již přislíbena spolupráce ministra zemědělství  

i poslanců Parlamentu ČR, 



Ad. 5. předsednictvo po drobných úpravách schválilo text připomínek k materiálu Mze 
„Strategie pro růst“ a pověřilo předsedu jejich zasláním na Mze + „vyvěšením“ na 

webové stránky ČMSZP, 

Ad. 6.  Ing. Humpál zhodnotil stávající stav. 

 Ing. Sekáč informoval o vývoji budoucího období. Pro období 2014 a dále bude  

pro ČR na přímé platby učena částka cca 150 miliard Kč a pro PRV cca 67 miliard Kč  
(9-10 miliard Kč ročně). V případě PRV se jedná o 1/3 krácení oproti předchozímu 

období => PRV musí být o jasných a jednoznačných prioritách. 

Ad. 7. pan předseda informoval členy předsednictva, že po účinnosti zákona o církevních 

restitucích jsou členové ČMSZP v současné době obesílání různými advokátními 

kancelářemi (AK), které zastupují církve. Tyto AK požadují po členech ČMSZP, aby 
ihned „vrátili“ majetek (pozemky), které tito v dobré víře nabyli v rámci privatizace  

od PF ČR a na části těchto pozemků mohl váznout církevní majetek. V případě 

takovéhoto postupu ze strany AK  pan předseda poukázal na to, že povinnou osobou je 

stát, zastoupený ÚPÚ (právní nástupce PF ČR). Doporučil pak, aby členové ČMSZP, 
kteří obdrží takovýto dopis, zaslali příslušné AK dopis s poukazem, aby se příslušné 

AK ve věci obraceli na ÚPÚ. Současně bylo nabídnuto zprostředkování služeb AK, 

která má v oblasti restitucí značné znalosti a zkušenosti. 

Ad. 8. pan předseda Lubomír Burkoň informoval, že výjezdní zasedání v regionech mají 
velký úspěch v rámci zemědělské veřejnosti a přispěly ke vstupu nových členů do 

svazu. I pan ministr Bendl přislíbil v roce 2013 účast na výjezdním zasedání ČMSZP, 

včetně návštěvy farmy některého z členů ČMSZP a pro rok 2013 potvrdil i účast  

na setkání podnikatelů ČMSZP ve Skalském Dvoře. 

Ad. 9. 31.1. byla podepsána Kolektivní smlouva – předsedou odborů Dufkem, předsedou 
ČMSZP Burkoněm a předsedou Zemědělského svazu Pýchou. 

 Na příští jednání předsednictva přijedou zástupci SZIF. 

 Ing. Winter nabídl spolupráci MAS a ČMSZP – MAS mají zástupce ve všech 

Monitorovacích výborech jiných OP => mohou tlumočit požadavky zemědělců do 
těchto OP. 

 
 

Ve 13:00 bylo setkání ukončeno. 

 

Zapsal: 
Ing. Pavel Vinohradník 

 

Schválil: 

Lubomír Burkoň 


