
                                  

                                                               Z Á P I S č. 4/III 
 

z jednání úzkého předsednictva Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů  

                                      v sídle svazu dne 17.3.2014 

 
 

Přítomni:  

Ing. Kamil Surovík, předseda 

Ing. Pavel Vinohradník 1. místopředseda 
Ing. Miroslav Buchta, Ing. Jaroslav Kratochvíl,  Ing. Oldřich Šuhájek 

Lubomír Burkoň,, člen předsednictva 

Bohumil Kudla předseda DR 

Petr Kubal místopředseda DR 

 

Omluveni: 

Dušan Kresl místopředseda 

Ing. Václav Bílek, CSc. člen předsednictva 
 

1) Zahájení, činnost od poslední schůze 

Jednání zahájil předseda Ing. Surovík.  

- Jednání na ASO s předsedou Dufkem (3.3.2014) – přítomni Ing. Surovík, pan Burkoň: 
ze strany ASO snaha o rozšíření Kolektivní smlouvy vyššího stupně, předsednictvo 

dospělo k názoru, že rozšíření KS pro tento nepodpoří, v tomto smyslu připraví na 

ASO dopis Ing. Vinohradník 

- Mimořádné zasedání představenstva AK ČR (4.3.2014) – účast Ing. Surovík, řešení 
především interních otázek AK.  

- Představenstvo společenstev AK ČR (6.3.2014) – účast Ing. Vinohradník: byla 

podpořena kandidatura Ing. Tomana, CSc. na prezidenta AK. Svaz podporuje 

kandidaturu Ing. Hlaváčka na viceprezidenta za sněmovnu společenstev.  
Úzké předsednictvo pověřilo předsedu ČMSZP Ing. Surovíka vystoupením na sněmu 

AK. 

- Zasedání Zemědělského výboru PSP (6.3.2014) se zúčastnil pan Kubal, do sněmovny 

se dostal  po mnoha peripetiích, i když bylo prezidentem AK řečeno, že přístup je 
volný. Účasten byl rovněž ministr zemědělství, jednalo se SZP a financování v dalších 

letech. 

- Kulatý stůl ministra (7.3.2014) se zúčastnil předseda Surovík. Projednávaly se 
evropské otázky v zemědělství a následně svaz obdržel požadavek Mze, aby se 

vyjádřil k otevřeným bodům v rámci implementace SZP v ČR po roce 2014. 

Otevřených bodů bylo 17, materiál měl připravený Ing. Kratochvíl a k jednotlivým 

bodům se poměrně dlouze diskutovalo, po konečné úpravě Ing. Kratochvílem budou 
připomínky zaslány na příslušný útvar Mze do 21.3.2014. Předsednictvo dbalo na to, 

aby odpovědi  na tuto problematiku byly v intencích již dříve zpracovaných 

stanovisek. 

- Žofínské fórum (10.32014) – o průběhu krátce informoval předseda Ing. Surovík. 
- ABK (13.3.2014) účast pan Burkoň. 

- Jednání s předsedou ZV ČR Ing. Pýchou (17.3.2014) – Ing. Surovík, L.Burkoň, 

Ing.Kratochvíl, P.Kubal. 

 
 



 
 

2) Příprava velkého předsednictva  

Předsednictvo svazu bude zasedat dne 27.3.2014 v restauraci U krbu ve Vestci. Byl 

připraven program a zvažováno, které hosty pozvat. Návštěvu přislíbila Ing. Beneš-
Špalková, nám. ministra a zatím nezávazně předseda SPÚ Ing. Martin Vrba.  

 

 

3) Ostatní interní záležitosti svazu 
- Kladná odezva Českého svazu chovatelů masného skotu na nabídku členství 

v ČMSZP. Na dopis ředitele ČSCHMS Ing. Maláta odpověď zajistí Ing. Vinohradník. 

- Bylo odsouhlaseno, že členem Monitorovacího výboru PRV zůstane za svaz bývalý 

předseda L. Burkoň. V tomto smyslu bude předseda Ing. Surovík informovat 
předsednictvo. 

- Příprava semináře Skalský Dvůr 2014: podle Ing. Vinohradníka je přislíbena účast 

řady přednášejících, první nástin programu je připraven. 

 
 

Zapsala:                                                                                              Ověřil: 

Vlasta Linhartová                                                                               Ing. Kamil Surovík 

      tajemnice ČMSZP                                                                             předseda ČMSZP  


