
Zápis z výroční členské schůze  
Českého svazu chovatelů masného skotu, z.s. 

 
Hotel Skalský Dvůr 20. 9. 2017 

 
Prezence 
Na VČS bylo pozváno celkem 1001 členů z toho 714 řádných členů, 273 zájmových a 14 
čestných. Přítomno: 129 řádných členů a 12 zájmových a 2 čestný člen. Prezenční listina je 
součástí zápisu. 
 
Zahájení schůze 

Schůzi z pověření výboru zahájil a řídil Mgr. Jindřich Terč (předseda klubu GA a HI) 
- schůze byla v souladu se stanovami řádně svolána 
- přečtení a schválení programu schůze: 

 
1. Volba volební, návrhové a mandátové komise, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Zpráva o činnosti ČSCHMS za uplynulé období 
3. Zpráva revizní komise za uplynulé období 
4. Zpráva o činnosti chovatelských klubů za uplynulé období 
5. Zpráva o hospodaření ČSCHMS v hospodářském roce 2016/2017  
6. Návrh plánu činnosti svazu na další období + návrh rozpočtu 
7. Představení kandidátů + volba předsedy ČSCHMS a členů revizní komise ČSCHMS 
8. Vystoupení hostů  
9. Různé, diskuze 
10. Usnesení 
11. Závěr 
 
Hlasování: Program byl schválen jednomyslně. 
 

- Přivítání přítomných hostů  
- Notářský dohled: JUDr. Hana Hornyšová 

 
1. Volba komisí 

- volební komise: Ing. Pavel Káčer (předseda), Ing. Tomáš Martinek, Jitka Hatláková 
- návrhová: Ing. Miloslav Válek (předseda), Jaroslav Velát, Robert Matyáš 
- mandátová: Ing. Ivo Chládek (předseda), Věra Vondrušková, Stanislav Panský 
- zapisovatel: Ing. Pavla Vydrová 
- ověřovatel: Ing. Zdeněk Zajíček, Vladimír Lepša 
 
Hlasování: Schváleno jednomyslně. 
 
2. Zpráva o činnosti ČSCHMS 2016/2017  
Přednesl předseda Ing. Miroslav Vráblík: 

Základní údaje o členské základně, počty krav v KUMP, počty vystavených POP, počty 
plemenic zapsaných v PK, počet vybraných býků, počty lineárních hodnocení a informace 
z oblasti obchodních aktivit. Informace o uskutečněných aktivitách (výstavy, dražby, semináře, 
další chovatelské akce, zahraniční cesty, jednání, atd.). Příprava a testováni nového programu 
na KU, odborné projekty, zastoupení ČSCHMS v odborných komisích, mezinárodní spolupráce, 
připomínkování legislativy, administrace dotací, propagační činnost a publikování.  

Apel na zapojení mladých chovatelů a členů junior teamu do aktivit ČSCHMS a 
vzdělávání. Kompletní zpráva je k nahlédnutí na sekretariátu Svazu. 
 
3. Zpráva revizní komise 

Přednesl předseda revizní komise Ing. Václav Jungwirth:  



Během roku nebyl podán revizní komisi žádný podmět k šetření. Dne 12. 9. 2017 byla 
v účetní firmě paní Šelepové provedena kontrola hospodaření a porovnání položek rozvahy. 
Ředitel obeznámil komisi s výsledky hospodaření a obchodní činnosti svazu.  

Revizní komise v přednesené zprávě o hospodaření za uplynulé období neshledala 
žádné nesrovnalosti a nedostatky a nemá žádné doplňující ustanovení. Doporučuje členskému 
shromáždění účetní závěrku ke schválení. Současný předseda, Ing. Václav Jungwirth, nebude 
již po šestnácti letech svého působení v této funkci do revizní komise kandidovat. 

 Kompletní zpráva je přílohou zápisu. 
 

Hlasování: Jednomyslně pro přijetí revizní zprávy. 
 

4. Zpráva o činnosti chovatelských klubů – žádný z předsedů prostor nevyužil 
 
5. Zpráva o hospodaření ČSCHMS v hospodářském roce 2016/2017 
Přednesl ředitel svazu Kamil Malát:  

Hospodaření k 30. 6. 2017 vychází ze schváleného rozpočtu, hodnotí ho jak výbor, tak 
revizní komise. Rozpočet 26.300.000 Kč byl v letošním roce výrazně překročen a to až na 
44.147.698 Kč, protože se nedá odhadnout objem obchodů, které ho do značné míry ovlivňují.  
ČSCHMS je měsíčním plátcem DPH. Činnosti se stále rozrůstají a finanční tok je zajištěn. 
Účetní zisk je 615.044 Kč, základ daně po úpravách 669.448 Kč a daňová povinnost pro tento 
rok ve výši 127.110 Kč (19 %), přeplatek bude vrácen.  

Kompletní zpráva je k nahlédnutí na sekretariátu Svazu. 
 

Hlasování: Jednohlasné schválení zprávy o hospodaření za rok 2016/2017.   
 
6. Plán činnosti svazu na další období a návrh rozpočtu 2017/2018 
Přednesl ředitel svazu Kamil Malát: 

Návrh vyrovnaného rozpočtu ve výši 27,3 mil. Kč. Rozpočet vychází z výsledků hospodaření 
minulých let, s ohledem na objem obchodování.  

Návrh plánu činnosti v okruzích:  
- pokračovat v aktivní účasti na projektu mezinárodního odhadu plemenných hodnot 

(Interbeef) – plemeno masný simentál 
- pokračování ve vývoji nového počítačového programu pro vedení PK a KUMP 
Propagační, publikační, osvětové a výstavní činnosti – předpokládá se účast svazu na 

výstavě Techagro, Země Živitelka (Jihočeská beef show - AA a LI), Zemědělec – Lysá (CH).  
Pokračování v obchodní činnosti a aktivit souvisejících se SZP po roce 2020.  
Zdůraznil rovněž připravovanou novelu plemenářského zákona a an  to navazující nutné 

úpravy ŠP a Řádů PK. 
Kompletní zpráva k nahlédnutí na sekretariátu svazu. 
 

Hlasování: VČS jednomyslně schvaluje návrh plánu činnosti a rozpočet na rok 2017/2018. 
 
7. Volba předsedy a revizní komise  

Představení kandidátů na předsedu:  
- současný předseda revizní komise pan Ing. Václav Jungwirth, zaměstnanec ZD Brloh s 

chovem AA 
- Ing. Jan Machač z Chřibské, chovatel a předseda klubu chovatelů plemene HE 

 
Předseda volební komise Ing. Pavel Káčer:  

Seznámení přítomných s návrhem výboru na tajné hlasování. Přítomno v tuto dobu 129 
řádných členů s právem volby. VČS je dle jednacího a volebního řádu usnášeníschopná. Na 
průběh voleb bude dohlížet notářka JUDr. Hana Hornyšová. 



Seznámení s kandidáty do Revizní komise (voleno bude pět členů).: Marie Šilhanová, Ing. 
MVDr. Anton Herman, Ing. Jan Hromas, Ing. David Hruška, Ing. Luboš Šilhavý, Ing. 
Miloslav Válek, Ing. Jan Zuzánek.  

Volební lístek je platný, pokud je na něm napsáno pět a méně jmen navržených kandidátů, 
při vyšším počtu je lístek neplatný. 

 
Hlasování:  

- Kdo je pro tajnou volbu členů revizní komise a předsedy ČSCHMS.  

        PROTI: 1; ZDRŽŤEL: 1; PRO: 127  odsouhlasena tajná volba 
- Odsouhlasení technických parametrů volby:  

        PROTI: 1; ZDRŽŤEL: 1; PRO: 127  odsouhlaseno  
 

Tajná volba 
Zelený lístek = volba revizní komise (5 a méně jmen) 
Modrý lístek = volba předsedy (nevyplněný = neplatný)  
Volba zahájena v 11:30 hodin. Vyhlášena přestávka. Sčítání hlasů za zavřenými dveřmi za 
účasti notářky JUDr. Hany Hornyšové a členů volební komise.  
 
Revizní komise: 129 hlasovacích lístků, 2 neplatné 
Ing. David Hruška 106 hlasů => zvolen 
Ing. Jan Hromas 90 hlasů => zvolen 
Ing. Miloš Válek 87 hlasů => zvolen 
Ing. Luboš Šilhavý 83 hlasů => zvolen 
Marie Šilhanová 78 hlasů => zvolena 

Ing. MVDr. Anton Herman 66 hlasů => nezvolen 
Ing. Jan Zuzánek 58 hlasů => nezvolen 
 
Předseda: 128 hlasů odevzdáno, neplatných 4 
Ing. Václav Jungwirth 67 hlasů => zvolen  
Ing. Jan Machač => 57 hlasů 
 
Závěr: Novým předsedou ČSCHMS na nadcházející čtyřleté období se stal Ing. Václav 
Jungwirth a předsedou revizní komise byl jejími novými členy zvolen Ing. David Hruška.  
 
8. Vystoupení hostů 
Ing. David Kuna (ředitel Odboru environmentálních podpor PRV MZe) – prezentace: platby na 

masné tele, redefinice LFA (ANC) 
Ing. Zdenka Majzlíková (ředitelka České plemenářské inspekce): informace z oblasti kontrol 

v dikci ČPI a apel na včasná hlášení změn do centrální evidence (zejména narození telat ve 
vztahu k platbě na masné tele), atd.  
Ing. Jiří Hojer (ředitel odboru živočišných komodit MZe) – informace o chystané novele 
plemenářského zákona – snaha zachovat princip a smysl plemenářské práce, informace o 
novele veterinárního zákona – z pohledu úkonů, které mohou provádět chovatelé bez účasti 
veterinárního lékaře 
Ing. David Lipovský (Českomoravská společnost chovatelů, a.s.) – změny způsobu ověřování 
původů v laboratoři imunogenetiky ČMSCH = přechod na SNP, čtečka čipů, vybavení 
laboratoře, nasální odběr vzorků (podrobnosti viz prezentace na webu ČSCHMS) 
 
Další přítomní hosté: Ing. Zdeňka Procházková – MZe, Ing. Aleš Bychl – tajemník Svazu 
chovatelů holštýnského skotu, Ing. Peter Polák, PhD. – Zväz chovateľov masového dobytka na 
Slovensku 
 
9. Různé 



Terč – poděkování za klub GA a HI za práci bývalého předsedy Ing. Miroslava Vráblíka a 

uvítání nového předsedy Ing. Václava Jungwirtha na jeho post 
Farka – poděkování za organizaci a spoluúčast na výstavě SIMA 
Valihrach – propojení aktivit se Svazem pěstitelů vína z pohledu hovězího masa 

 
10. Usnesení 
Přednesl předseda návrhové komise Ing. Válek. 

Usnesení doloženo v příloze. 
Hlasování: Jednohlasné přijetí usnesení => schváleno všemi přítomnými oprávněnými voliči. 
 
 
11. Závěr  
Schůzi ukončil předsedající Mgr. Jindřich Terč v 13:30 hodin.  
 
Na Hotelu Skalský Dvůr, dne: 20. 9. 2017 
 
 
Zapsala:        Pavla Vydrová           Ověřili:  
 

……………………………………    …………………………………… 
          Ing. Zdeněk Zajíček 
 
 
         …………………………………… 

Vladimír Lepša 
 
 

 
Přílohy: 

 Zpráva revizní komise  

 Usnesení 
 
 
 



Zpráva revizní komise 
 

RK se během uplynulého období sešla jednou, a to 12. 9. 2017 na pravidelném jednání ke 
kontrole hospodaření za uplynulé účetní období, 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, vedení 
a čerpání podúčtů jednotlivými chovatelskými kluby, seznámení se stavem zaměstnanců a 
veškerými nákladovými položkami s nimi spojenými, s vyhodnocením jednotlivých výstav, 
kterých se Svaz za uplynulé období účastnil nebo je přímo organizoval, s přípravou na spuštění 
nového programu kontroly užitkovosti, s propagací a presentací Svazu doma a v zahraničí, 
s obchodní činností Svazu, včetně jejího vyúčtování a s administrováním dotačního titulu na 
kontrolu užitkovosti.  
Ředitel Svazu podrobně seznámil členy RK s jednotlivými položkami v hospodaření na straně 
příjmů i na straně výdajů. Vysvětlil a objasnil dotazy členů RK na některé položky uvedené 
zejména na straně výdajů jako opravy hmotného majetku, cestovné, odborná činnost 
v chovech, kurzovní rozdíly a přeplatky faktur.  
 Objasnil stanovení výsledného hospodářského výsledku. 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 2016/2017 ke 
schválení. 
Následně ředitel Svazu seznámil RK se stavem dlouhodobých pohledávek Svazu vůči jiným 
subjektům. Tyto pohledávky převážně vznikají nepřebíráním dobírek na poštách jednotlivými 
chovateli, v mnoha případech chybí kontakty na chovatele, neboť je nemá Svaz k dispozici, a 
tak dochází k opakovanému zasílání prostřednictvím pošty. RK vyzývá všechny chovatele, aby 
poskytli Svazu ve vlastním zájmu, své kontakty, jako mobilní čísla a emailové adresy a aby si 
včas vyzvedávali zaslané dobírky, zejména POP. Usnadní to práci zaměstnancům Svazu a 
chovatelé se vyvarují případných nepříjemností. Nedobytné pohledávky, které Svaz eviduje, 
nepřesahují 80 000,- Kč.  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. 
 Ředitel Svazu seznámil členy RK se stavem zaměstnanců, podrobně vysvětlil systém 
odměňování a další náklady, spojené s činností zaměstnanců. Vysvětlil systém sledování 
pracovní doby a cestovních nákladů. Ohledně odměňování je zpracován vnitrosvazový předpis. 
Celkové náklady na inspektory odpovídají příjmům z kontroly užitkovosti. RK může konstatovat, 
že systém odměňování a poskytování náhrad je plně transparentní s výkonem a odborností 
jednotlivých zaměstnanců a vytváří předpoklad pro zabezpečení kvalitních služeb pro 
chovatele.  
 K obchodní činnosti Svazu, ředitel seznámil RK s náklady a výnosy spojených s touto činností. 
Na minulé členské schůzi byla ze strany RK navržena doporučení ohledně zveřejňování 
jednotlivých obchodů, což bylo prováděno. Vyhodnocením ekonomického hlediska obchodní 
činnosti byl za uplynulé období vytvořen mírný přebytek, který nepřesahuje 1 % příjmů. RK 
konstatuje, že obchodní činnost Svazu je významnou službou chovatelům a lze konstatovat, že 
má i vliv na růst členské základny. 
Za uplynulé období se Svaz účastnil nebo přímo organizoval několik výstav. Regionální výstavy 
na Zemi živitelce a v Lysé nad Labem přímo organizoval. Téměř veškeré náklady spojené 
s jejich organizací pokryly příjmy z dotací a od sponzorů. Největší akcí, které se Svaz účastnil, 
byla Národní výstava v Brně. Ředitel seznámil RK s celkovou výší nákladů na tuto akci, které 
činily přibližně 1,3 miliónu korun. Výstava měla velký ohlas a ukázala, jak je Svaz silnou 



organizací. Toto tvrzení lze potvrdit i podporou a organizací účasti chovatelů plemene 
Limousine na výstavě SIMAGEMA ve Francii. Tímto RK děkuje a oceňuje práci zúčastněných 
chovatelů za propagaci výsledků jejich práce a úroveň českých chovů.   
Ředitel seznámil RK se stavem spuštění nového programu kontroly užitkovosti. Jedná se o 
významný krok pro budoucí činnost Svazu a jeho spuštění je nutné dobře připravit. RK 
schvaluje postup, který ředitel zvolil, s uvedením tohoto programu k jeho plnému využití.  
  Každý Klub má v rámci Svazu zřízen podúčet, na který Svaz přispívá dle daného klíče určitou 
částkou ročně. Tyto prostředky mají sloužit pro propagaci a na podporu činnosti jednotlivých 
Klubu. Kontrolou čerpání RK zjistila, že některé Kluby téměř nevyvíjí žádnou činnost. Jedná se 
o prostředky, které si mohou Kluby svobodně využít dle svého uvážení. Smysle tohoto systému 
je probudit aktivitu chovatelů jednotlivých plemen. Proto RK apeluje na vedení jednotlivých 
Klubů, aby zvýšily svou činnost na propagaci a zviditelnění svých plemen. 
  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 zaměstnancům Svazu za jejich práci v uplynulém 
období, členům RK za jejich přístup a uvážlivé rozhodování při řešení podnětů, které RK 
obdržela. Musím konstatovat, že jich za uplynulé volební období nebylo mnoho a o to byla 
práce RK jednodušší a ukazuje to na velmi dobré fungování Svazu. Po 16i letech mého 
působení v dozorčím orgánu Svazu již do dalšího období do tohoto orgánu nebudu kandidovat. 
Chtěl bych i jménem současných členů RK i jménem svým, poděkovat za vykonanou práci 
předsedovi Svazu, Ing. Miroslavu Vráblíkovi a jeho pravé ruce, řediteli, Kamilu Malátovi, kteří 
řídili Svaz v uplynulém období tak, že RK nemusela řešit moc podnětů a její činnost spočívala 
převážně v kontrole účetnictví. Pánové, máte mé uznání. Vám všem zde v sále i ostatním 
chovatelům, přeji hodně úspěchů ve vaší 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 20. září 2017 ve Skalském Dvoře 

 

 
I. Konstatuje: 
 

1. schůze byla řádně svolána dle stanov Svazu 
2. k datu konání sdružuje Svaz celkově 1001 členů, z toho 714 řádných, 273 

zájmových a 14 čestných 
3. schůze se zúčastnilo 129 členů řádných s hlasovacím právem, 12 členů 

zájmových a 2 čestní 
 

II. Výroční členská schůze bere na vědomí: 
 

1. Zprávu o činnosti svazu za hospodářský rok 2016/2017 
2. Zprávu revizní komise 
3. Diskusní příspěvky všech hostů a členů ČSCHMS 
4. Volbu předsedy svazu: Ing. Václav Jungwirth 
5. Volbu členů revizní komise ve složení: Ing. David Hruška, Ing. Jan Hromas, Ing. 

Miloslav Válek, Ing. Luboš Šilhavý a Marie Šilhanová 
 

III. Výroční členská schůze schvaluje: 
 

1. Zprávu o hospodaření svazu za hospodářský rok a účetní uzávěrky 2016/2017 
2. Návrh rozpočtu na hospodářský rok 2017/2018 
3. Návrh plánu činnosti svazu na období 2017/2018 

 
IV. Výroční členská schůze ukládá a pověřuje: 

 

1. Ředitele svazu provést ve spojitosti s volbou předsedy svazu a členů revizní 
komise změny v zápise ČSCHMS ve spolkovém rejstříku vedeným Městským 
soudem v Praze 

2. Ředitele svazu a ředitele plemenných knih zabezpečit přechod na nový program 
pro vedení kontroly užitkovosti a plemenných knih 

3. Ředitele svazu a výbor svazu k učinění kroků umožňujících pokračování 
stávajícího systému plemenářské práce v chovech masných plemen skotu po 
nabytí účinnosti Nařízení Rady a EP o zootechnických podmínkách pro šlechtění 
a plemenitbu a za aktivní účasti chovatelských klubů (asociací) připravovat změny 
ve šlechtitelských programech a řádech plemenných knih jednotlivých masných 
plemen 

4. Výroční členská schůze vyzývá jednotlivé chovatelské kluby, aby více využívaly 
finanční prostředky vedené na jejich podúčetech k vlastní činnosti a propagaci 
daného plemene 

 
Ve Skalském dvoře dne 20. září 2017  
 
 
 

 
Ing. Miloslav Válek 

předseda návrhové komise 

 


