
Zápis z valné hromady Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů  

                                  dne 15.1.2014 ve Vestci 
 
Účast: dle přiložené prezenční listiny 

Program jednáni: 

1) Zahájení, organizační záležitosti 

2) Zpráva o činnosti ČMSZP za uplynulé období 
3) Zpráva předsedy dozorčí rady 

4) Diskuze 

5) Volby 

6) Usnesení valné hromady 
7) Závěr 

 

Bod 1)  

Valnou hromadu zahájil dosavadní předseda pan Burkoň v 10 hod. a pověřil vedením 
valné hromady místopředsedu Ing. Vinohradníka 

Volba orgánů valné hromady: volební komise: Ing. Šuhájek, Ing. Linhartová - jednohlasně 

                                                 mandátní komise: p. Kudla st., Ing. Opat - jednohlasně 

                                                 návrhová komise: Ing. Kratochvíl, p. Kudla ml., p.Kubal -    
                                                 jednohlasně 

                                                 zapisovatel: Ing. Linhartová 

                                                 ověřovatelé: p. Gotwald, Ing. Bílek, CSc. jednohlasně 

 

Bod 2) 

Zpráva o činnosti svazu – přednesl předseda p. Burkoň 

Zhodnotil činnost svazu za období od poslední valné hromady konané 11.12.2012 v Praze a 

posléze celé své funkční období.  
Na této VH došlo k novelizaci stanov, byl schválen jednací řád. Konstatoval, že usnesení je 

průběžně plněno – byly stanoveny tyto priority:  

-  dotáhnout novelu zákona o prodeji státní půdy, 

-  podílet se na tvorbě SZP,  
-  jednat se všemi nevládními organizacemi,  

- bojovat se zbytečnou byrokracií.  

Zákon o půdě byl – i díky předchozímu vedení svazu – dotažen do konečné podoby, účast na 

tvorbě SZP je průběžná. Stanoviska svazu jsou předkládána v neměnné podobě, poslední 
k podobě zemědělské politiky a financování zemědělství - bylo předloženo na ministerstvo 

zemědělství v minulých dnech. V této souvislosti zmínil dobrou spolupráci s odb. ministerstva 

zemědělství pod vedením vrchního ředitele Ing. Sekáče. Kladně hodnotil spolupráci 

s ostatními nevládními organizacemi, v druhé polovině roku se podařilo oživit i činnost 
Českomoravské konfederace. Konstatoval, že se ne vždy dařilo nacházet společnou řeč 

s vedením AK ČR. 

Zmínil se o zvyšující se úrovni seminářů na Skalském Dvoře, zejména u posledního se 

podařilo vytvořit zajímavý program, byť se konal v politicky nestabilní době. 
Zmínil krátce i hospodaření svazu, podařilo se zastavit pokles počtu členů – tzn. že počet 

odcházejících se zhruba rovná počtu nových členů. 

Zhodnotil kriticky působení předsednictva – ne vždy je účast na jednáních dostatečná, někteří 

členové předsednictva se pouze pasivně účastní jednání.  Naproti tomu vyzdvihl aktivitu 
úzkého předsednictva, které zastupuje svaz na akcích ministerstva, PGRLF, SZIF, ÚZEI atd.  

 



Připomněl, že nastává složité období – přechodná doba PRV a je a bude složité udržet 
vydobytou pozici. 

Závěrem poděkoval všem, ale zejména místopředsedům za dobrou spolupráci. 

 

 

Bod 3) 

Zpráva předsedy dozorčí rady  - přednesl p. Kudla st. 

Zhodnotil hospodaření svazu za období od poslední valné hromady, ale i za období působení 

tohoto předsednictva. Uvedl, že byla nastavena úsporná opatření (omezení cestovních výdajů, 
některých plateb), což umožnilo v roce 2012 kompletně vybavit kancelář svazu novým 

nábytkem, nákup počítače včetně tiskárny, skeneru i vytvořit poměrně slušnou finanční 

rezervu. 

Uvedl, že hospodaření je měsíčně kontrolováno podle jednotlivých dokladů, je sledováno 
dodržování stanov. 

Dozorčí rada se schází společně se zasedáním předsednictva – tedy nejméně šestkrát ročně. 

Předseda dozorčí rady se účastní všech jednání úzkého vedení. 

 

Bod 4)  Diskuze 

Čestný předseda ČMSZP Ing. Brom, CSc. :  

Jako jeden ze zakladatelů svazu zmínil jeho historii a priority, uvedl, že základem práce je 

hájit zájmy svazu. Za základní považuje spolupráci s těmi, kteří mají společné zájmy a 
doporučuje zásadně nevyhrocovat stanoviska. Tato cesta vždy přinášela úspěchy, i když 

zpočátku byly různé zájmové skupiny. Spolehlivým partnerem byla vždy Agrární komora a 

doporučuje jít nadále cestou kompromisů. Mrzí ho rozpory mezi zemědělci hospodařícími 

v nížinách a hospodáři v horských a podhorských oblastech. Napětí sice vždy existovalo, ale 
vždy nakonec došlo k domluvě. Upozornil na to, že pokud se zhroutí hospodaření na horách, 

bude efekt lavinový. Jediná cesta, která existuje je cesta dohody. 

Člen předsednictva ČMSZP, prezident AK a senátor Ing. Veleba:  

Poděkoval Ing. Bromovi za jeho slova a dále reagoval na vystoupení předsedy p. Burkoně. 
Považuje jeho kritiku AK za jednostrannou a popírá, že se Agrární komora vyhýbá spolupráci. 

Naopak vytknul zástupcům  ČMSZP spolupráci ASZ, vytkl, že činí protiváhu Agrární komory 

a činí tak již od počátku působení nového předsednictva. ASZ přitom soustavně útočí a 

zesměšňuje jeho osobu. Uvedl, že ČMSZP není loajální k AK.  
Dále upozornil na návrh reformy AK ČR, jež bude mimo jiné předmětem jednání sněmu AK 

ČR. 

Emeritní předseda ČMSZP Ing. Koubek: Ve svém vystoupení shrnul historii ČMSZP a 

připomněl, že v minulosti vždy táhl svaz s AK. Dokonce vzpomněl období, kdy ČMSZP a 
AK se dostaly do situace, kdy s nimi téměř nikdo nekomunikoval a tehdy došlo k užšímu 

spojení svazu a AK. Podle jeho názoru ASZ svazu v minulosti ublížila a trvalo dlouho, než  

svaz byl brán jako připomínkové místo.  

Apeloval na to, aby se zemědělci semkli a svaz pokračoval v politice, kterou nastavili 
předchůdci. 

První místopředseda ČMSZP Ing. Kratochvíl:  

V úvodu řekl, že se ztotožňuje s názory Ing. Broma, sám vnímá, že vyhrocování názorů není 
ta správná cesta, naopak spolupráce je nutná. Připomněl, že v materiálech, které svaz 

předkládá, zohledňuje často vlastní zkušenosti, předložená čísla jsou ověřována a zástupci 

svazu pak na svých stanoviscích trvají. 

Rovněž upozornil na to, že ASZ nemá jen špatné a nepřijatelné názory, ale jde spíše o to, že 
AK není ochotna odlišné názory akceptovat (což dokumentoval setkáním ve Velké Bíteši).  



Je toho názoru, že AK by měla by měla být prostředníkem mezi zemědělskými nevládními 
organizacemi \ ne se přiklánět na jednu stranu, jak se tomu děje nyní. 

Ing. Valenta – Farma Milná, s.r.o.:  

Potvrdil stejné názory na spolupráci nevládních organizací a hájení zájmů všech zemědělců – 

což AK Nečiní.. Obrátil se na Ing. Velebu s tím, že on, jako prezident AK, by měl být 
iniciátorem a integrátorem sjednocovacího procesu. 

Místopředseda ČMSZP Ing: Vinohradník:  

Uvedl, že svaz svá stanoviska staví na číslech, která dostává z Ministerstva zemědělství nebo 

ÚZEI, případně AK a ty často aplikuje na svých firmách. Jsou to výsledky, za kterými trvale 
stojí a nemění je. 

Připomněl původní aktivitu AK, aby zastupovala v Bruselu všechny nevládní organizace. 

Prezident AK ČR Ing. Veleba:  

Už smířlivějším tónem uvedl, že mu nevadí  a je schopen přijmout rozdílné názory, ale vadí 
mu, že ČMSZP přestal být oporou Agrární komory. Zdůraznil, že ASO měla rozpory se všemi 

minulými prezidenty AK, nejen s ním  

Předseda DR ČMSZP p.Kudla st.:  

Zdůraznil, že jde především o rozumné rozdělování financí. V minulosti se Ing. Veleba za 
marginální oblasti postavil, avšak v současné on na AK vnímá tlaky prosti těmto oblastem 

(neprosadilo se, aby na AK vznikla skupina LFA). 

Předseda ČMSZP p. Burkoň: Stojí si za vším, co ve své zprávě uvedl. Avšak je toho názoru, 

že toto setkání by mělo vést k řešení vzniklých problémů a připomněl, že svaz chce hledat 
kompromisy. 

Uvedl, že vyjednání financí v Bruselu bylo dobré, ale nyní jsou snahy o jedniostranné 

nastavení peněz v neprospěch oblastí LFA.Vedení svazu chtělo a chce hledat cestu, je 

přístupno diskuzi, ale ze strany vedení AK není zájem. 
p.Kaňa, Agra Šanov s.r.o., člen předsednictva:  

Uvedl, že jeho firma hospodaří ve velmi suchých oblastech jižní Moravy a veškerá snaha, aby 

tato oblast (celé Znojemsko) bylo zařazeno do LFA se míjí účinkem. 

Dále uváděl konkrétní případ problémů s převodem půdy. 
Ing Vinohradník mu sdělil, že v případě suchých oblastí Mze – dle jeho informací -, 

připravuje investiční programy na podporu závlahy a změny výroby z obilnářství na 

ovocnářství a zelinářství. V případě problémů s převodem půdy mu Ing. Vonohradník nabídl 

pomoc přímo na ústředí SPÚ v Praze, tu stejnou pomoc mu nabídl i prezident AK Ing. 
Veleba. 

 

5) Volby 

S ohledem na to, že se nesešel nadpoloviční počet členů, byl stanoven postup podle čl. 8 
Stanov, kde pokračování probíhalo po hodinové přestávce. 

Poté probíhaly tajné volby do předsednictva ČMSZP a do dozorčí rady. Bylo navrženo 21 

členů předsednictva, z nichž mělo být zvoleno 19 a do DR bylo navrženo pět kandidátů. 

Výsledek voleb: 

Předsednictvo svazu: 

1. Ing. Bílek Václav, CSc. 

2. Ing. Brom Jaroslav, CSc. 
3. Ing. Buchta Miroslav 

4. Burkoň Lubomír 

5. Filipi Pavel 

6. Gottwald Jan 
7. Kaňa František 

8. Ing. Koubek Zdenek 



9. Ing. Kratochvíl Jaroslav 
10. Ing. Králík JaroslavPd.D. 

11. Kresl Dušan 

12. Kročil Pavel 

13. Kudla Luboš 
14. Luxová Marie 

15. Ryšavý Josef 

16. Ing. Surovík Kamil 

17. Ing. Šuhajek Oldřich 
18. Ing. Vinohradník Pavel 

19. Ing. Winter František 

Dozorčí rada: 

1. Kubal Petr 
2. Kudla Bohumil 

3. Ing. Opat Jiří 

4. Ing.Petrtýl Ivan 

5. Ing. Valtr Václav 
Následně bylo jednání přerušeno a zasedlo zvlášť předsednictvo a zvlášť dozorčí rada, aby 

provedli volbu předsedy a místopředsedů ČMSZP a předsedu a místopředsedu DR. 

Výsledky: 

Předsedou ČMSZP byl tajnou volbou jednohlasně zvolen Ing. Surovík Kamil 
Místopředsedy byli tajnou volbou zvoleni:   Ing. Buchta Miroslav 

                                                                          Ing. Kratochvíl Jaroslav 

                                                                          Kresl Dušan 

                                                                          Ing. Šuhájek Oldřich 
                                                                          Ing. Vinohradník Pavel 

Předseda pak v souladu se stanovami jmenoval prvním místopředsedou Ing. Vinohradníka 

 

Dozorčí rada zvolila aklamací předsedou Bohumila Kudlu a místopředsedou Petra Kubala.  
 

6) Usnesení valné hromady 

Návrh na usnesení přečetl Ing. Jaroslav Kratochvíl a je přílohou toho zápisu 

 

Závěr 

Na závěr krátce promluvil nově zvolený předseda ČMSZP. Slíbil, že bude pokračovat 

v politice svazu nastavené předchozím vedením. Rovněž on je přívržencem kompromisů. 

 
 

Zapsala:                                                                                   Ověřili: 

Vlasta Linhartová                                                                    Ing. Václav Bílek, CSc. 

 
                                                                                                 Jan Gottwald 

 

 

Přílohy: 

Usnesení valné hromady 

Seznam předsednictva svazu s kontakty 

Seznam dozorčí rady s kontakty 
 

 



Příloha č. 1 

Usnesení z volební valné hromady ČMSZP, konané dne 15. Ledna 2014 v Praze, penzion 

U krbu 

Valná hromada schvaluje: 

1. Zprávu o činnosti ČMSZP přednesenou předsedou svazu p. Burkoněm 
2. Zprávu dozorčí rady ČMSZP přednesenou předsedou p. Kudlou 

3. Na základě voleb do představenstva: 

Ing. Bílek Václav, CSc. 

Ing. Brom Jaroslav, CSc. 
Ing. Buchta Miroslav 

Burkoň Lubomír 

Filipi Pavel 

Gottwald Jan 
Kaňa František 

Ing. Koubek Zdenek 

Ing. Kratochvíl Jaroslav 

Ing. Králík JaroslavPd.D. 
Kresl Dušan 

Kročil Pavel 

Kudla Luboš 

Luxová Marie 
Ryšavý Josef 

Ing. Surovík Kamil 

Ing. Šuhajek Oldřich 

Ing. Vinohradník Pavel 
Ing. Winter František 

Do Dozorčí rady: 

Kubal Petr 

Kudla Bohumil 
Ing. Opat Jiří 

Ing.Petrtýl Ivan 

Ing. Valtr Václav 

 
Předsedu svau: 

Ing. Kamil Surovík 

 

Místopředsedy: 
             Ing. Buchta Miroslav 

             Ing. Kratochvíl Jaroslav 

             Kresl Dušan 

             Ing. Šuhájek Oldřich 
             Ing. Vinohradník Pavel 

 

 
Valná hromada ukládá: 

1. Předsedovi ČMSZP do 14 dní učinit veškeré úkony k převzetí svazu dle stanov tj. 

veškerých dokumentů, vybavení apod. Rovněž bezprostředně provést úkony ke 

všem partnerům, kde má svaz zastoupení statutárním orgánem, tj. předsedou 
svazu. 



2. Dozorčí radě – důslednou kontrolou sledovat, zda nedochází k porušování 
povinností vyplývajících z dokumentů ČMSZP, tj. stanov, jednacího řádu, včetně 

vedení účetní agendy. 

3. Členům předsednictva – zajistit svoji aktivitu na všech úrovních k prosazování 

pracovních závěrů, vyplývající ze stanov a jednacího řádu, usnesení předsednictva 
ČMSZP. 

Vestec, 15.1.2014 

 

Zapsala: Linhartová                                                            Ověřil: L.Burkoň 
  

 

 

 

Příloha č. 2 

PŘEDSEDNICTVO SVAZU 

 

Olomouc Ing. Surovík Kamil, Sabas s.r.o.  

Nádražní 163, 790 70 Javorník 

 

předseda 

601 587 970 

sabasbp@iol.cz 

Moravsko-

Slezský 

Ing. Vinohradník Pavel, SHR, 

Opavská 28, Rýmařov, 795 01 

1. 

místopředseda 

605 760 044 

vinohradnik@seznam.cz 

Olomouc Ing.Buchta Miroslav. ZEAS Březná, 

a.s., Nám.míru 4, Štíty , 789 91 

 

místopředseda 

603 740 186 

602 541 006 

buchta@zeasbrezna.cz 

Plzeň Ing. Kratochvíl Jaroslav,  

Statek Kašp. Hory s.r.o. Dlouhá 95, 

K.H. 341 92  

 

místopředseda 

602 460 411 

statek.khory@seznam.cz 

H.Králové Kresl Dušan, SHR, Hřibsko 30 

Lhota pod Libčany. 503 27 

 

místopředseda 

603 214 192 

dusankresl@seznam.cz 

Jižní Čechy Ing. Šuhájek Oldřich, Some 

J.Hradec, s.r.o., Jarošovská 1267/II, 

377 01 J.Hradec 

 

místopředseda 

 

602 406 421 

suhajek@somejh.cz 

Karlovy Vary Ing. Brom Jaroslav ,CSc., Průběžná čestný předseda 602 425 805 



8, 353 00 M.Lázně bromjaroslav@seznam.z 

Plzeň Ing. Bílek Václav, Csc., SHR Kolínec 

71, 341 42 

člen 602 107 803 

ekofarmabilek@seznam. 

H.Králové Burkoň Lubomír, Farmers , s.r.o, 

Voletínská 252, 541 02 Trutnov. 

člen  605 294 791 

dianaseven@volny.cz 

Pardubice Filipi Pavel, SHR , Leštinka 36, 539 

73 Skuteč 

 

člen 

777 333 126 

filipipavel@seznam.cz 

Olomouc Gottvald Jan, SHR, Statek Kralice na 

H., Kr. 258, 798 12 

 

člen 

773 274 007 

statek.k@seznam.cz 

Jižní Morava Kaňa František, Agra–Šanov s.r.o., 

Šanov–Anšov 223, 67168 

 

člen 

606 720 562 

kana@agra-sanov.cz 

Jižní Morava Ing. Koubek Zdeněk  Zahradní 1228, 

Pohořelice 69123 

člen 602 750 788 

koubek.zdenek@seznam 

Zlín Ing. Králík Jaroslav,Pd.D., FYTO 

Králík s.r.o. Huštěnovice 357, 687 03 

Babice  

člen 603 379 871 

jarda.kralik@centrum.cz 

Moravsko- 

Slezský 

Kročil Pavel, SHR, Malá Šťáhle 

46, 795 01 Rýmařov 

 

člen 

603 547 892 

farma.krocil@seznam.cz 

Ústí 

n/Labem 

Kudla Luboš, SHR, Mlýnská 451, 

Ústí n/L, 403 31 

 

člen 

602 627 342 

lubos.kudla@seznam.cz 

Pardubice Luxová Marie, SHR, Statek Vlkov, 

Vlkov 89 

570 01 Litomyšl 

 

člen 

603 852 327 

rajko@razdva.cz 

Ústí 

n.Labem 

Ryšavý Josef, Ryjo s..r.o., Račetice 

161, 438 01 Žatec 

člen 777 798 233 

rysavy@ryjo.cz 

Olomouc Ing. Winter František, SHR 

Hynčice nad Moravou 54, 

Hanušovice,78833 

člen 602 533 707 

f.winter@atlas.cz 

 



Příloha č. 3 

DOZORČÍ RADA 

 

předseda Kudla Bohumil, SHR, Zem. farma 

Studánka 

Komenského 2322, Varnsdorf,404 47 

602 456 581 

bohumil.kudla@seznam.cz 

místopředseda Kubal Petr, SHR, Albrechtice 37 

342 01 Sušice 

777 174 450 

kubal.petr@seznam.cz 

člen Ing.  Jiří Opat, Zemědělství Malšovice, 

s.r.o., Malšovice 6,  405 02 Děčín 

603 456 084 

zemědělství.malsovice@seznam.c

z 

člen Ing. Petrtýl Ivan, PRP Technologies 

GmbH, Saarbrücken 

739 058 762 

petretyl.prp@seznam.cz 

člen Valtr Václav, ing.,  Agrowild Nová 

Ves,s.r.o., Prameny 20, 353 01 Mariánské 

Lázně 

602 419 606 

prameny@proactive.cz 

 

 


