
                                  

                                                               Z Á P I S č. 3/II 
 

z jednání úzkého předsednictva Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů  

                                      v sídle svazu dne 27.2.2014 

 

Přítomni:  

Ing. Kamil Surovík, předseda 

Ing. Pavel Vinohradník 1. místopředseda 

Ing. Miroslav Buchta, Ing.Jaroslav Kratochvíl, Dušan Kresl, Ing. Oldřich Šuhájek 
Lubomír Burkoň,, členové předsednictva 

Petr Kubal místopředseda DR 

 

Omluveni: 
Ing. Václav Bílek, CSc. Člen předsednictva 

Bohumil Kudla. Předseda DR 

 

1) Zahájení 
Jednání zahájil předseda Ing. Surovík.  

Připomněl, že v novém složení vedení svazu je nutno rozdělit kompetence tak, aby byla 

zajištěna spolupráce s Mze – pracovní skupiny PRV, spolupráce s AK ČR i s ostatními 

nevládními organizacemi. 
Vzhledem k tomu, že Ing. Kratochvíl byl jmenován do poradního sboru ministra 

zemědělství, bude uvolněn z úzkého vedení svazu a na jeho místo je navržen Ing. Bílek, 

CSc. Kooptace bude schválena na nejbližším předsednictvu svazu 

 

2) Činnost 

- Dne  7.2. probělo jednání na SPÚ s nyní již bývalým předsedou Ing. Šťovíčkem za 

přítomnosti předsedy svazu Ing. Surovíka, dále Ing. Vinohradníka a L. Burkoně. Zápis 

z jednání je vložen na www stránky svazu. Na reakce ohledně církevních restitucí, 
které byly na stránkách týdeníku Zemědělec, zatím svaz nebude písemně reagovat, 

avšak pan předseda Surovík již v tomto směru kontaktoval prezidenta AK Ing. Velebu. 

- 11.2. mimořádné jednání MV Cros Compliance, za svaz se zúčastnil Ing. Šrajber, 

předmětem jednání byla kontrola požadavků evidence zvířat, včasnost hlášení 
přesunů. Z tohoto jednání není dosud zápis. 

- 21.2. jednání pracovní skupiny  PRV – účast Ing. Surovík a Ing. Kratochvíl, 

předmětem jednání nitrátová směrnice, polní hnojiště. Zápis bude umístěn na stránky 
svazu. 

- 26.2. jednání ABK na Mze – účast L. Burkoň, rovněž zde byly projednávány církevní 

restituce, zejména nutnost údržby vyloučených církevních pozemků. 

 

3)   Ostatní interní záležitosti svazu 

-          Byl projednáván návrh Ing. Broma,CSc., o jeho náhradě v předsednictvu svazu Ing.     

           Tůmou, který nebyl valnou hromadou do předsednictva zvolen. Bylo rozhodnuto, že  

           funkce čestného předsedy není volená a tudíž podle stanov jí není možno zrušit a  
           nahradit jiným členem. Ing. Tůma tak zůstává jako v první v pořadí v případě, že     

           někdo z předsednictva jakýmkoliv způsobem odejde. 

 -         Příprava předsednictva: termín byl stanoven na 27.3. a bude uspořádáno v restauraci U   

            krbu ve Vestci. Program bude upřesněn v průběhu března, jedním z bodů však bude     
            personální zajištění pracovních skupin PRV a dalších zastoupení na Mze i v AK ČR.   



            Pí   Linhartová připraví tabulku dosavadního zastupování. 
-      Příprava semináře Skalský Dvůr – první jednání o návrhu programu uskuteční při     

      nejbližší příležitosti Ing. Vinohradník s vrchním řed. Ing. Sekáčem. 

-       Pí Linhartová krátce informovala o platební morálce členů svazu a o členské základně. 

 
V Praze dne 27.2.2014 

 

 

Zapsala:                                                                                              Ověřil: 
Vlasta Linhartová                                                                               Ing. Kamil Surovík 

      tajemnice ČMSZP                                                                             předseda ČMSZP  


