
                                                          Z Á P I S č. 2/I 
 

z jednání úzkého předsednictva Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů  

                                      v sídle svazu dne 28.1.2014 

 

Přítomni:  

Ing. Kamil Surovík, předseda 

Ing. Pavel Vinohradník 1. místopředseda 

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

Bohumil Kudla,  předseda DR 

Petr Kubal místopředseda DR 

 

1) Zahájení 

Jednání zahájil předseda Ing. Surovík. Připomněl, že hodlá pokračovat v politice, kterou 

nastavilo předchozí vedení svazu. Požádal odstoupivšího předsedu, aby mu dělal po 

určitou dobu poradce a ostatní o spolupráci. 
 

2) Činnost 

Připomněl, že nadále bude stěžejními zájmy svazu Zelená nafta, problematika půdy. 

V této souvislosti řekl, že co se týká zelené nafty, je svaz ve shodě s ostatními nevládními 
organizacemi. Naproti tomu otázka půdy není předmětem zájmu dalších nevládních 

organizací, ale svaz se vždycky problémem půdy zaobíral a mělo by to patřit mezi priority 

i nadále. Rozbíhá se Pracovní skupina Půda – první sezení bude 5.2., kde se předseda 

jednání zúčastní společně s Ing. Vinohradníkem. 
Následně Ing. Vinohradník upozornil na složitou otázku církevních restitucí. V souvislosti 

s prodloužením smluv všichni odsouhlasili nutnost návštěvy řed. SPÚ Ing. Šťovíčka. Pan 

Burkoň doporučil a ostatní schválili, aby byl ještě před návštěvou Ing. Šťovíčka osloven a 

požádán o stanovisko JUDr. Urfus z Mze, který se problematikou církevních restitucí 
zabývá. Písemně osloví JUDr. Urfuse Ing. Vinohradník. 

Vzor nájemní smlouvy nabídl k dispozici Ing. Buchta, bylo rozhodnuto, že tajemnice 

svazu jej vyvěsí na webové stránky. 

V dalším požádal předseda Ing. Kratochvíla, aby zůstal nadále členem Ekonomické 
komise AK ČR, dále pana Burkoně, aby pracoval v ABK Ministerstva zemědělství. 

Předpokládá, že s PGRLF bude spolupracovat Ing. Šuhájek. 

Případné další skupiny PRV budou přiděleny dalším členům úzkého předsednictva.  

Ing. Šuhájek krátce informoval o jednání PS o občanské vybavenosti, které se zúčastnil 
téhož dne dopoledne. 

 

3) Hodnocení Valné hromady svazu 

Průběh valné hromady byl hodnocen pozitivně. Zúčastnilo se téměř 40 % členů svazu, 
byla bohatá diskuze, pouze výjimečně byly vedeny osobní útoky. Mandátní komise 

neshledala žádné nedostatky při volbě, veškeré volby byly tajné, pouze předseda DR byl 

volen aklamací. 
Došlo k částečné obměně předsednictva i úzkého vedení, počet členů předsednictva se 

snížil na 19, počet členů místopředsedů zůstal stejný. Bylo rozhodnuto, že první 

nezvolený člen předsednictva i úzkého vedení bude zván na jednání, tak aby byl připraven 

kvalifikovaně nahradit jiného člena, který z jakýchkoliv důvodů odstoupí. 
V tomto smyslu bude dodatkován zápis z valné hromady – zajistí pí Linhartová. 



K datu konání tohoto jednání je zápis z valné hromady i s adresářem nového 
předsednictva  vyvěšen na stránkách svazu, je provedena změna podpisových vzorů 

v bance a téhož dne odchází zápis s žádostí o registraci na ministerstvo vnitra. 

 

 

4) Ostatní 

- Dne 30.1. proběhne předsednictvo AK ČR, jehož se má plnoprávně účastnit úřadující 

předseda ČMSZP, v tomto případě Ing. Surovík. Nicméně stávající prezident AK ČR 

se vyjádřil, že si účast Ing. Surovíka nepřeje. O této situaci se diskutovalo  a bylo 
rozhodnuto, že Ing. Surovík se na jednání představenstva AK dostaví, ať už bude 

výsledek jakýkoliv. 

- Sněm AK ČR bude 20.3. – jako delegáti byli zvoleni předseda svazu Ing. Surovík a 

místopředseda Ing. Vinohradník, jako náhradník je předseda DR Bohumil Kudla. 
V tomto smyslu byla již zaslána informace na AK ČR. 

Svaz bude požadovat větší zastoupení v AK ČR. 

- Úkol informovat spolupracující instituce a organizace o změnách ve vedení svazu byl 

splněn jen částečně. Protože se očekává v nejbližších dnech jmenování vlády a 
následně pak výrazné změny na ministerstvu, byl informační dopis na Mze zatím 

pozdržen. Nicméně jakmile dojde k jmenování ministra, je nutné písemně jej oslovit a 

požádat o návštěvu a vyzvat jej ke spolupráci. Tímto úkolem byl pověřen Ing. 

Vinohradník. 
- Stejně tak Ing. Vinohradník bude písemně o změnách ve svazu informovat bruselské 

zastoupení a COPU/COGECU. 

- Ing. Kratochvíl osloví Český svaz chovatelů masného skotu, jmenovitě Ing. Vráblíka a 

zprostředkuje společnou schůzku. 
- Pan Burkoň informoval o tom, že byla podepsána Kolektivní smlouva na rok 2014  a 

to bez spoluúčasti i ZV ČR. Podepsanou smlouvu předal předsednictvu, následně bude 

vyvěšena na webových stránkách. 

- Plán práce na 1.pololetí byl připraven pouze v hrubých obrysech konkrétní termíny 
budou zpřesněny: zasedání velkého předsednictva – konec března, začátek dubna ve 

Vestci, další bude výjezdní koncem května (lokalita bude vybrána podle toho, kde 

budou největší problémy s církevními restitucemi), , v průběhu  1. pololetí by se mělo 

uskutečnit setkání se zástupci AK ČR (podle dohody z Velké Bíteše v r. 2012) a 
zasedání Českomoravské konfederace. 

Úzké předsednictvo svazu je a bude nadále svoláváno dle aktuální potřeby, 

předpokládá se, že příští bude do dvou týdnů. 

 
V Praze dne 28.1.2014 

 

Zapsala:                                                                                              Ověřil: 

Vlasta Linhartová                                                                               Ing. Kamil Surovík  
      tajemnice ČMSZP                                                                             předseda ČMSZP 


