
Usnesení Celostátní konference Zemědělského svazu ČR,  

konané 6. 11. 2018 ve Žďáru n. Sázavou 

Na základě platných stanov ze dne 6. 11 2018 uskutečnila celostátní konference 

svazu, sdružujícího celkem 994 členů z toho 348 zemědělských družstev, 293 

akciových společností, 171 společností s ručením omezeným, 31 fyzických osob a 

151 dalších členů (odbytová družstva, územní organizace, SMM ZS ČR, senioři ZS 

ČR, ČTPZ, ostatní právní formy).  

Celostátní konference se zúčastnilo 431 členů svazu, přičemž bylo vydáno celkem 

847 mandátů s hlasem rozhodujícím. Členů s mandátem se celostátní konference 

zúčastnilo 536, tj. 63,2 % z počtu vydaných mandátů. Celostátní konference ZS ČR 

byla mandátovou komisí prohlášena za usnášeníschopnou.    

 

Celostátní konference  

 

1.  S c h v á l i l a : 

a) Zprávu výboru o činnosti a dalších úkolech svazu přednesenou předsedou Ing. 

Martinem Pýchou. 

b) Zprávu kontrolní komise k činnosti a hospodaření svazu přednesenou 

předsedou kontrolní komise Ing. Jaroslavem Navrátilem. 

c) Návrh programového zaměření činnosti svazu do roku 2022. 

d) Úplné znění stanov svazu. 

 

2.  P o t v r z u j e : 

a) Členy výboru svazu zvolené na valných hromadách územních organizací. 

b) Předsedy krajských rad - členy představenstva svazu zvolené krajskými radami 

svazu, předsedu Družstevní rady a předsedu Sdružení mladých manažerů 

zvolené svými organizacemi. 

 

3.  Z v o l i l a : 

a) Do funkce předsedy svazu Ing. Martin Pýcha 

b) Do funkce statutárního místopředsedy svazu Ing. Jaromír Řezáč. 

c) Do funkce místopředsedy svazu (předseda Družstevní rady svazu) Ing. Martin Lev 

d) Do funkce místopředsedy svazu Ing. Jaroslav Vaňous 

e) Kontrolní komisi ve složení: Ing. Luděk Radil, Ing. Jana Kubová, Ing. Pavel 

Raška, Lubomír Hubal , Pavol Belányi, Ing. Jaroslav Lád, Ing. Roman Kříž, Ing. 

Zdeněk Duffek, Ing. Vítězslav Navrátil, Ing. Josef Sedláček, Ing. Jaroslav 

Navrátil, Milan Krumpoch  

 

4.  B e r e   n a   v ě d o m í :    

     4.1. Zvolení  

a) Ing. Jaroslav Navrátil do funkce předsedy kontrolní komise svazu. 



b) Ing. Roman Kříž do funkce místopředsedy kontrolní komise svazu. 

 

5. U k l á d á  výboru, představenstvu, krajským radám a územním organizacím 

svazu: 

a) Zabezpečit úkoly vyplývající z programového zaměření činnosti svazu, 

rozpracovat je do vlastních postupů a organizačních opatření a do plánů práce 

na další období. 

b) Zabezpečit aktivní a pro členy svazu potřebnou a přínosnou činnost v dalším 

čtyřletém volebním období. 

 


