
Zápis ze schůze Spolek pro inovace  

a udržitelné zemědělství, z. s. 

 

 

Dne 2.3.2021 proběhla prostřednictvím videokonference v aplikaci MS Teams 

schůze Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z. s. dále jen „spolek“. 

Schůze byla svolána elektronicky prostřednictvím zaslané pozvánky Jindřichem 

Šmögrem na emaily řádných členů spolku dne 22.2.2021. 

 

Na programu schůze (dále jen „schůze“) byly zařazeny tyto body: 

1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze; 

2) Volba zapisovatele schůze; 

3) Zpráva o činnosti Spolku; 

4) Členské záležitosti; 

5) Různé; 

6) Závěr. 

 

Ad 1) 

Předseda zahájil schůzi v 13:00. Přítomno bylo 7 řádných členů. Schůze byla 

prohlášena za usnášeníschopnou. Předseda seznámil přítomné se způsobem 

hlasování. 

 

Ad 2) 

Proběhla volba zapisovatele, navržen byl Ing. Jiří Čtvrtečka.  

 

Pro 6, proti 0, zdrželo se 1. 

 

Ad 3)  

Předseda přítomné seznámil s činností spolku:  

• Příprava plodinových skupin 

• Na MZE zaslán dokument – doporučení spolku k chystané zemědělské politice 

• Představení spolku jiným nevládním organizacím 

 

Ad 4) 

Členské záležitosti: 

Proběhlo představení členů, kteří podali písemnou přihlášku do vstup do spolku: 

• Jaroslav Mikoláš za LUPOFYT s.r.o. 

• V.M. Šašek fyzická osoba 

• Janecký Martin za ZOD Zalší 

• Martina Poláková představila podniky AGROLA, s.r.o., DVP Agro a.s., 

Uniagris Pěnčín a.s., kteří se ze schůze omluvily 

• Ing. Martin Hutař za VH Agroton 

• Jiří Toman ml. za ROLS Lešany s.r.o. 

 

 

Návrh pro přijetí nových řádných členů: 

 

• ROLS Lešany s.r.o. 

• ZD Unčovice 

• ZOD Zálší 

• LUPOFYT s.r.o. 



• V. M. Šašek  

• VH Agroton 

• AGROLA s.r.o. 

• DVP Agro a.s. 

• Uniagris Pěnčín a.s. 

 

Pro bylo 7, proti 0, zdrželo se 0. 

 

Po přijetí nových řádných členů je nyní přítomno 12 členů s hlasovacím právem. 

 

Návrh pro přijetí nových čestných členů: 

 

• Milan Kroulík (ČZU Praha) 

• Václav Brant (ČZU Praha) 

• Jaroslav Mach 

• Miroslav Florian (ÚKZUZ) 

• Martin Mistr (VUMOP) 

• Vojtěch Lukas (MENDELU) 

• Karel Říha 

 

Pro bylo 12, proti 0, zdrželo se 0. 

 

Ad 5)  

 

Paní Poláková představila logo pro spolek, které si členové vybrali hlasováním: 

 
 

Pan Šmöger doplnil postup v jednání pracovních skupin.  

 

 

Ad 6) 

 

Předseda poděkoval členům za účast. Schůze byla ukončena v 13:45. 

 

 

V Dobrém dne 02.03.2021 

                

 

 

Zápis pořídil: Ing. Jiří Čtvrtečka, v.r. 


