
Zápis z 27. výroční členské schůze ČSCHMS 
 

Skalský Dvůr 21. 9. 2016 
 
1. Prezence 
Na VČS bylo pozváno celkem 656 řádných členů, 267 zájmových a 12 čestných (celkem všech 935). 
Přítomno: 87 členů (76 řádných, 9 zájmových a 2 čestní členové). Prezenční listina je součástí zápisu. 
 
2. Zahájení schůze 
Schůzi z pověření výboru zahájil a řídil Ing. Václav Jungwirth 

- schůze byla v souladu se stanovami řádně svolána 
- přivítání hostů: Ing. Zdena Procházková – Mze, Ing. Zdenka Majzlíková - ČPI, Ing. Pavel Král – 

SCHČSS, Ing. Peter Polák – ZCHMD na Slovensku, Ing. Boleslav - SMO 
- později se dostavil: doc. Dr. Ing. Josef Kučera 

 
Hlasování: Projednávání předneseného programu bylo schváleno jednomyslně. 
 
3. Volba komisí 
- návrhová: Ing. Miloš Válek – předseda komise, Ing. Zbyněk Hašpl a František Farka 
- mandátová: Mgr. Jindřich Terč – předseda komise, Ing. Luboš Šilhavý a Aleš Polák 
- zapisovatel: Ing. Pavla Vydrová 
- ověřovatel: Ing. Jan Machač a Ing. Jan Hromas 
 
Hlasování: Schváleno jednomyslně. 
 
4. Zpráva o činnosti ČSCHMS 2015/2016  
Přednesl předseda Ing. Miroslav Vráblík  
 

 Navýšení členské základny: k datu konání sdružuje Svaz 656 řádných členů (617 v r. 2015), 267 členů 
zájmových (237 v r. 2015) a 12 čestných, 935 členů celkem 

 Navýšení počtu krav v KUMP: téměř 22.000 krav (21.895 ks) v kontrolním roce 2015 vers. 20.688 krav 
v kontrolním roce 2014 (nejvyšší nárůst v kategorii čistokrevných krav) 

 pokračování činností spojených s obchodováním se skotem pod hlavičkou ČSCHMS (jatečný, 
plemenný i zástavový skot)  

 Navýšení počtu plemenic zapsaných v PK 

 Navýšení počtu vybraných býků do plemenitby 

 Interbeef – rozšířeno o plemeno MS a následně se uvažuje o AA 

 Výstavy: Jihočeská beef show 2016, Charolais show 2016, NVHZ v Brně 2017 

 Změna na pozici administrátorky PK (p. Stará  p. Honová) 

 Aktivity junior teamu 

 Semináře a další akce, hlavní mezinárodní akce a spolupráce, propagační materiály a publikace svazu, 
pracovní jednání a schůzky, webové stránky, administrace dotací a publikování článků a informaci 

 Webový portál (projekt) www.milujuhovezi.cz  

 Informace z plemenářské oblasti (počty vydaných POP, vybraných býků, stavy v PK aj.)  
 

5. Zpráva o činnosti chovatelských klubů za minulé období 
Nikdo z přítomných předsedů nevyužil možnosti informovat o činnosti klubu. 

 
6. Zpráva revizní komise 
Přednesl předseda revizní komise Ing. Václav Jungwirth. Kompletní zpráva je přílohou zápisu. 

 
7. Zpráva o hospodaření ČSCHMS v hospodářském roce 2015/2016 
 
Přednesl ředitel svazu Kamil Malát:  

V průběhu hospodářského roku je hospodaření svazu diskutováno a kontrolováno výborem svazu. 
Hospodaření se vyvíjí obdobně jako v předchozích letech, situace stabilizovaná, bilance kladná, daří se 
snižovat závislost na dotacích = úroveň samofinancování se zvyšuje. Letošní účetní zisk činil 1.271.940 Kč, 
základ daně zaokrouhlený 1.272.000 Kč, odvod daně 241.380 Kč. Náklady i výnosy jsou vyrovnané. 
 
Hlasování: Jednohlasné schválení zprávy o hospodaření za rok 2015/2016. 



 
8. Návrh rozpočtu a návrh plánu činnosti svazu na další období 
Přednesl ředitel svazu Kamil Malát: 

Návrh vyrovnaného rozpočtu ve výši 26.300.000 Kč. Rozpočet vychází z výsledků hospodaření 
minulých let, ale s ohledem na obchodování Svazu. Nelze odhadnout vývoj obchodu se skotem, proto se 
možná bude konečný výsledek na konci hospodářského roku opět lišit.   

 
Představen návrh plánu činnosti v okruzích s důrazem zejména na:  

- Aktivní účast v projektu mezinárodního odhadu plemenných hodnot (Interbeef) – plemeno MS a AA 
- Pokračování ve vývoji nového počítačového programu pro vedení PK a KUMP 
- Propagační, publikační a osvětové činnosti 
- Legislativní a podpůrné činnosti 
- Ekonomické činnosti 
- Mezinárodní spolupráce 

 
Hlasování: VČS jednomyslně schvaluje návrh plánu činnosti a rozpočet na rok 2016/2017. 
 
9. Jmenování čestných členů 

Čestné členství bylo v letošním roce uděleno: Ing. Zdeňce Procházkové a Ing. Janu Kaplanovi. Za 
jejich práci a oddanost oboru děkujeme a přejeme jim pevné zdraví a hodně elánu do dalších let!  
 
10. Vystoupení hostů 

 

 Ing. Zdenka Majzlíková (ředitelka ČPI) 
Poděkovala za pozvání. Kontrola podmíněnosti = problémy včasného hlášení. Od 1.1.2017 nové 

opatření 1+7 datum události + zákonná lhůta. Doporučuje využívání portálu farmáře, kde je hlášení změn 
do ÚE nejjednodušší.  Apelovala na včasné hlášení narozených telat v souvislosti s nárokem na dotaci na 
masné tele. Dochází ke zlepšení oproti předcházejícím obdobím, ale je třeba mít vše v pořádku: nejen 
hlášení, ale také označení, vedení ve stájovém deníku atd.  

Termíny provádění kontrol – národní kontroly podmíněnosti se v minulosti mohly rozložit tak, aby 
vyhovovaly jak chovatelům, tak inspektorům, ideálně v zimním období či v době jiných úkonů ve stádě. 
Dnes se musí kontroly provádět dle požadavků SZIFu, což je velmi složité a proto se snaží inspektoři ČPI 
jezdit na místa společně se SVS, aby alespoň tyto kontroly proběhly v jednom kroku.  

 

 doc. Dr. Ing. Josef Kučera (ředitel ČMSCH a.s.) 
Popřál Ing. Procházkové ke jmenování čestnou členkou Svazu.  Ozřejmil, že opatření týkající se 

včasného hlášení, které zmínila Ing. Majzlíková  „7+1“ je uvedení do souladu s evropskou legislativou. 
Rekonstrukce laboratoře imunogenetiky ČMSCH = dva strategické přístroje na zavedení genomické 
selekce skotu (viz článek ve Zpravodaji). Genotypování je dotačně způsobilé, apeluje na členy svazu, aby 
využili přístroje v plném rozsahu. Obhájen certifikát kvality ICAR na dojená plemena, obhajoba certifikátu 
kvality pro masná plemena v roce 2018. ČMSCH se zapojila do výkonu kontroly užitkovosti dojených 
plemen. Stala se odborným garantem výstavy NVHZ. Připravuje se nový web - uživatelsky přátelštější. 
„Budeme rádi vaši servisní organizací“, uvedl na závěr ředitel organizace. 

 

 Ing. Pavel Král (SCHČSS) 
Poděkoval za pozvání, popřál oceněným čestným členům. Poděkoval za spolupráci při zapojování 

chovatelů české červinky do kontroly užitkovosti, kterou je podmíněna dotace.  
 
Ing. Zdenka Procházková (MZe) 

 Omluvila náměstka Ing. Pavla Sekáče, který se nemohl schůze zúčastnit.  
 

 Ing. Milan Boleslav (SMO) 
Poděkoval za spolupráci všech svazů a organizací na jednáních a v pracovních skupinách. Pohovořil o 

problematice dotační politiky co do podpory živočišné výroby v marginálních oblastech a žhavém tématu 
redefinice LFA oblastech. Těší se na další spolupráci. 

 

 Ing. Pavel Polák (ZCHMD, Slovensko)  
Poděkoval za pozvání a vyzdvihl spolupráci mezi ČSCHMS a slovenským svazem. Popsal situaci 

v chovu masného skotu na Slovensku. Ročně zapisují do plemenné knihy 20 – 30 býků z ČR. Pozval na 
přítomné na „IV. chovateľský deň mäsových plemien“ (info. v novinkách na webu ČSCHMS). 



 
11. Různé, diskuze  

Do diskuse se nikdo z přítomných nezapojil.  
 
12. Usnesení 
Přednesl předseda návrhové komise Ing. Miloš Válek 

Usnesení doloženo v příloze. 
 

Hlasování: Jednohlasné přijetí usnesení => schváleno všemi přítomnými oprávněnými voliči. 
 
13. Závěr  
Po závěrečném slovu předsedy svazu Ing. Vráblíka schůzi uzavřel předsedající Ing. Jungwirth ve 12:22 
hod. 
 
Na Skalském Dvoře dne: 21. 9. 2016 
 
 
Zapsala: Pavla Vydrová           Ověřili: Ing. Jan Machač, Ing. Jan Hromas 

 
 



Zpráva revizní komise 
 

RK se během uplynulého období sešla celkem dvakrát, a to 17.12. 2015 na mimořádném jednání a 22.8. 
2016 na řádném jednání. 
Oproti minulým letům, kdy RK nemusela řešit žádný podnět ze strany chovatelů, koncem loňského roku 
obdržela žádost od předsedy Asociace chovatelů plemene Angus,  p. Chládka, k prošetření okolností 
v obchodování Svazu, a to na základě stížnosti některých chovatelů této asociace, přednesených na 
členské schůzi Asociace dne 22.9. 2016. 
RK na tomto jednání vyzvala předsedu Asociace chovatelů plemene Angus, aby opětovně přednesl svůj 
požadavek a zdůvodnil svou žádost o prošetření obchodování Svazu. 
Před vlastním jednáním RK, ředitel Svazu p. Malát připravil a zaslal členům RK podrobné podklady o 
obchodní činnosti Svazu, včetně komentáře. 
P. Chládek seznámil RK s kritikou některých členů Asociace, týkající se nestandardního systému 
obchodování Svazu, špatné informovanosti o obchodech, upřednostňování některých chovatelů, 
zainteresovanost jednotlivých inspektorů a hrazení nákladů spojených s obchodováním, celkový 
hospodářský výsledek obchodní činnosti, přednesenou na již zmíněné členské schůzi Asociace. Na 
základě těchto názorů proto požádal RK o prošetření celé záležitosti. 
RK důkladně prostudovala předložené podklady, vzhledem k závažnosti uvedených obvinění. Vyslechla 
komentář p. ředitele Maláta k jednotlivým údajům, uvedeným číslům a celkovému přístupu chovatelů 
k obchodování prostřednictvím Svazu. 
Po prostudování a posouzení předložených materiálů a dle komentáře p. ředitele Maláta, RK dospěla 
k tomuto závěru: 

1) RK nezjistila pochybení v obchodní činnosti Svazu, obchody probíhají transparentně a ve prospěch 
členů, případně ostatních zúčastněných 

2) Objem obchodu, realizovaný prostřednictvím Svazu, ve výši zhruba 44,5 mil. korun, přispěl za 
uplynulé období, k nárůstu cen za prodávaná zvířata všech kategorií, a to ve prospěch chovatelů 

3) Náklady na vlastní obchodní činnost odpovídají vybraným poplatkům za zprostředkování obchodu, 
mírný přebytek v porovnání nákladů a výdajů je důsledkem převážně kurzových rozdílů při směně 
eur za koruny a slouží ke krytí nepředpokládaných výdajů. ČSCHMS na obchodní činnost nedoplácí 
a není ani výrazně zisková, z čehož vyplývá, že se jedná o velmi dobrou službu chovatelům. 

4) Na základě statistického využívání MaSkota, jako obchodního nástroje ČSCHMS, na základě 
komentáře ředitele Maláta a na základě předloženého seznamu subjektů, kteří se zúčastnily 
vlastních obchodů, RK Svazu konstatuje, že nařčení na upřednostňování některých chovatelů před 
jinými chovateli, na nestandardní způsob obchodování a špatnou informovanost se nezakládá na 
pravdě a jedná se čistě o subjektivní pocit jednotlivců, nepodložený faktickými údaji. K tomuto 
závěru RK došla i přes skutečnost, že ne všechny obchody byly presentovány přes aplikaci 
MaSkota, ale vzhledem k odezvě chovatelů a jejich práce s touto aplikací, vyplývající mimo jiné ze 
statistiky návštěvnosti, pro úspěšnou realizaci obchodu bylo přistoupeno k individuálnímu oslovení 
jednotlivých chovatelů. 

5) RK konstatuje, že obchodování přes ČSCHMS je dobrovolné, nikoho nezavazuje obchodovat přes 
Svaz, je jen na chovateli, zda nabídku a služeb Svazu využije. Chovatelé sami nabízejí činovníkům 
Svazu různé kategorie zvířat a požadují jejich zobchodování, z tohoto důvodu a dle těchto nabídek 
již pak jednotlivé obchody nebyly uveřejňovány na Maskotu, ale byli přímo osloveni chovatelé, kteří 
svá zvířata nabídli. 

6) RK souhlasí s logistickým postupem Svazu při organizování obchodů z hlediska regionálních 
nabídek tak, aby náklady na svoz zvířat byly co nejnižší. 

 
RK vzhledem ke zjištěným skutečnostem, přestože nezjistila porušení transparentnosti obchodování, 
doporučuje: 

1) Všechny obchody zveřejňovat na MaSkotu, mimo individuálních obchodů, které si chovatel sám 
vyjednal, ale požaduje jejich realizaci provést přes Svaz a využít jeho služeb (jazykových, garance 
platby, devizový účet, apod.) za příslušný poplatek. 

2) Zveřejňovat výsledky uskutečněných obchodů, včetně zúčastněných stran. 
 
RK jednoznačně ve svých závěrech vyvrátila kritiku a jakékoli pochybnosti, ohledně obchodní činnosti 
Svazu a ubezpečuje členskou základnu, že vedení Svazu provádí tuto činnosti v zájmu celé členské 
základny. 
Na pravidelném jednání ke kontrole hospodaření za uplynulé účetní období, se RK sešla 22.8.2016 
v Brodcích nad Jizerou, v sídle účetní firmy paní Šelepové, která zpracovává účetnictví pro Svaz.  



Na programu tohoto jednání bylo podrobné seznámení s účetní závěrkou za uplynulé účetní období, stav 
pohledávek Svazu vůči jiným subjektům, stav finančních prostředků Svazu, personální obsazení Svazu, 
současný stav obchodní činnosti, závěry z minulé členské schůze Svazu a plány Svazu do dalšího období. 
 Ředitel Svazu podrobně seznámil členy RK s jednotlivými položkami v hospodaření na straně příjmů i na 
straně výdajů, a vysvětlil u některých položek rozdíly oproti plánovanému rozpočtu. Objasnil stanovení 
výsledného hospodářského výsledku. Podrobně zodpověděl dotazy členů RK k některým položkám. 
K nahlédnutí byly členům RK předloženy veškeré účetní doklady.  
Po provedené kontrole hospodaření za uplynulý hospodářský rok, kontrole účetních dokladů a zodpovězení 
všech dotazů k některým položkám, RK konstatuje, že neshledala žádných nesrovnalostí a nedostatků a 
doporučuje členské schůzi účetní závěrku za rok 2015/2016 ke schválení. 
Následně ředitel Svazu předložil RK sestavu s názvy subjektů a dlužnými částkami, včetně termínu 
splatnosti. Celkově může RK konstatovat, že Svaz nemá žádné vyšší částky vedené jako dlouhodobé 
pohledávky nebo nedobytné pohledávky. 
Následně ředitel Svazu seznámil RK s finančními prostředky Svazu. 
RK konstatuje, že Svaz je po finanční stránce zabezpečen a vzhledem k vývoji a nastavenému způsobu 
příjmů a plánovaným výdajům je činnost Svazu plně pokryta finančními prostředky i k možnému 
případnému snížení příjmů dotačních titulů. 
 Vzhledem k nárůstu počtu členů Svazu a celkovému nárůstu počtů krav chovaných v systému bez tržní 
produkce mléka a také v souvislosti s dlouhotrvající krizí v mléčném sektoru a předpokládaném přechodu 
některých chovatelů na masné krávy, chtěla RK vědět jak je Svaz na tuto situaci připraven, aby byl 
chovatelům zachován vysoký standard služeb, který Svaz pro ně zabezpečuje. Ředitel informoval RK 
komisi o posílení inspektorů v nedávné minulosti a je si vědom nastalé situace a snaží se jí ve spolupráci 
s ostatními zaměstnanci Svazu v předstihu řešit. K obchodní činnosti Svazu v současné době ředitel uvedl, 
že v této době žádná obchodní činnost neprobíhá, čeká se zejména na vývoj situace v Turecku a evidují se 
poptávky po jednotlivých kategoriích zvířat, zejména jalovic, s tím, že se obchodování naplno rozjede 
v podzimních měsících. 
Následně RK projednala plnění závěrů z poslední členské schůze Svazu, kdy bylo řediteli uloženo vyřešit 
sjednocení adresy sídla Svazu, provést administrativní změnu sídla ve Stanovách a na dotčených 
institucích. Tento úkol byl v plném rozsahu splněn. 
Následně ředitel Svazu seznámil RK s nejbližšími plány a činností Svazu. Mezi ty nejhlavnější patří 
přechod na nový program vedení plemenné knihy a kontroly užitkovosti, připomínkování nové zootechnické 
legislativy, zpracování plemenných hodnot dle nového systému výpočtu, zapojení plemene MS do 
Interbeefu, zpracovávání dotačních titulů, řešení personálních otázek a rozjezd nového portálu 
www.milujhovězí. 
  RK po provedené kontrole hospodaření Svazu a po vysvětlujících informacích ředitelem Svazu 
k projednávaným otázkám, nemá žádných doplňujících ustanovení do usnesení z dnešního jednání 
členské schůze. 
RK může konstatovat, že Svaz pokračuje v nastoleném trendu minulých let a svou profesionalitou zaujímá 
významné postavení v rámci ČR i v zahraničí.  
Na závěr své zprávy chci poděkovat všem činovníkům Svazu za jejich práci v uplynulém období a všem 
chovatelům popřát hodně úspěchů ve své práci, stálé zdraví a pohodu v osobním životě.  
 
 
 

Za RK předseda 
Ing. Václav Jungwirth 



 
Usnesení z Výroční členské schůze Českého svazu chovatelů masného skotu 

konané dne 21. září 2016 ve Skalském dvoře 
 

 
I. Konstatuje: 
 

1. schůze byla řádně svolána dle stanov Svazu 
2. k datu konání sdružuje Svaz 656 řádných členů, 267 členů zájmových a 12 čestných 
3. schůze se zúčastnilo 76 členů řádných s hlasovacím právem, 9 členů zájmových a 2 čestní 

 
II. Výroční členská schůze bere na vědomí: 
 

1. Zprávu o činnosti svazu za hospodářský rok 2015/2016 
2. Zprávu revizní komise 
3. Diskusní příspěvky všech hostů a členů ČSCHMS 
4. Jmenování čestných členů – Ing. Zdeňka Procházková, Ing. Jan Kaplan 
 

III. Výroční členská schůze schvaluje: 
 

1. Zprávu o hospodaření svazu za hospodářský rok a účetní uzávěrky 2015/2016 
2. Návrh rozpočtu na hospodářský rok 2016/2017 
3. Návrh plánu činnosti svazu na období 2016/2017 
4. Přijetí nového pracovníka (inspektora KU) na OSVČ (posílení jižních Čech, Ing. Šimák) 
5. Změnu na pozici administrátorky PK (p. Honová) 
 

IV. Výroční členská schůze ukládá: 
 
1. Řediteli svazu zabezpečit přípravu změn ve všech předpisech ČSCHMS v návaznosti na 

chystanou novelu plemenářského zákona 
2. Pokračovat v postupném převodu na nový program na vedení kontroly užitkovosti 
 
 
 
 
 

 
Ve Skalském dvoře dne 21. září 2016  

 
  

…………….……………….. 
předseda návrhové komise 

Ing. Miloš Válek 
 

  
 

  
 


