
Zápis z 29. výroční členské schůze ČSCHMS 
Hotel Skalský Dvůr, 14. 9. 2018 

 
Prezence 
Na VČS bylo pozváno celkem 714 řádných členů, 331 zájmových a 14 čestných (celkem všech 
1059). Přítomno: 85 členů (66 řádných, 16 zájmových a 3 čestní členové) + 5 hostů. Prezenční 
listina je součástí zápisu. 
 
Zahájení schůze 
Schůzi z pověření výboru zahájil a řídil Mgr. Jindřich Terč 

- 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. Vystoupení hostů  
4. Zpráva revizní komise za uplynulé období 
5. Zpráva o hospodaření ČSCHMS v uplynulém hospodářském roce  
6. Návrh plánu činnosti svazu na další období + návrh rozpočtu 
7. Různé (vč. zpráv o činnosti klubů), diskuze 
8. Usnesení 
9. Závěr 
 
Hlasování: Navrhovaný program VČS byl schválen členským shromážděním jednomyslně. 
 
1. Volba komisí, zapisovatele a ověřovatelů 
‐ návrhová: Ing. Miloš Válek – předseda komise, Ing. Luboš Šilhavý, Petr Bernard 
‐ mandátová: RNDr. Martin Tichý – předseda komise, Eduard Kraml, Petr Šindler 
‐ zapisovatel: Ing. Pavla Vydrová 
‐ ověřovatel: Ing. Jan Zuzánek, Věra Vondrušková 
 
Hlasování: Schváleno jednomyslně. 
 
Přivítání hostů:  Ing. Zdenka Majzlíková  ‐ ČPI,  Ing.  Ivan Nemčovský – ZCHMD na Slovensku, 
Ing. Milan Boleslav – SMO, doc. Dr. Ing. Josef Kučera, Ph.D. – ČMSCH, Ing. Petr Jílek – MZe, 
Ing. Pavel Srna ‐ ASZ 
 
2. Zpráva o činnosti ČSCHMS 2017/2018 
Přednesl předseda Ing. Václav Jungwirth  

•  Navýšení členské základny: k datu konání schůze sdružuje ČSCHMS celkem 1059 členů 
– z toho 714 řádných členů, 331 zájmových členů a 14 čestných. Počty členů v minulých 
letech: 2017 – 1000, 2016 ‐ 935, 2015 ‐ 861, 2014 ‐ 810, 2013 – 765. 
•  Navýšení počtu krav v KUMP: 23.663 krav (stav k 30.6.2018) 
pro porovnání: 2017 – 22250, 2016 – 21860, 2015 ‐ 20688, 2014 ‐ 19863 (nejvyšší nárůst 
v kategorii čistokrevných krav)  
•  Navýšení počtu vydaných POP: celkem vydáno 4.459 POP (v roce 2017 4.200 POP, v 
roce 2016 4.6.24, v roce 2015 3.715 POP, v roce 2014 3.414 POP, v roce 2013 3.013 POP)  



•  Navýšení počtu plemenic zapsaných v PK – celkem 36.150 plemenic (2017 – 33.767, 
2016 – 32.662, 2015 ‐ 30.273, 2014 ‐ 28.964, 2013 ‐ 25.295)  
•  Počet registrovaných býků ‐ celkem vybráno v období 1.1. – 31.8.2018 do plemenitby 
1.723 býků ‐ včetně importů a ID (celý rok 2017 – 1.967, 2016 – 1.599, 2015 ‐ 1.622, 2014 
‐ 1.487, 2013 ‐ 1.442)  
•  Navýšení počtu lineárních hodnocení: celkem provedeno 14.584 lineárních hodnocení 
(2017 – 14.130, 2016 – 13.085, 2015 ‐ 12.243, 2014 ‐ 10.275) 
•  Činnosti spojené s obchodování se skotem pod hlavičkou ČSCHMS. 

 
Celá zpráva je přílohou zápisu.  
 

3. Vystoupení hostů 

 Ing. Petr Jílek (náměstek MZe)  
Informoval o  kompenzacích  za  sucho: předpokládá  se  vyčlenění 2,85 miliard Kč  za  rok 

2018,  vše  v jednání,  částka  nepokrývá  celé  ztráty  (odhad  je  na  úrovni  10  miliard  Kč)  – 
kompenzace se budou týkat   kukuřice, TTP, vojtěšky,  jetele a spec. plodin: brambory, mák, 
slunečnice,  chmel,  zelenina  a  v další  vlně  ař  případně  obiloviny.  Systém  administrace 
obdobný  jako  při  suchu  v roce  2017:  využití  dat  z portálu  intersucho  =  vyhnutí  se 

dokazováním škod přes doklady. Nutná výše „propojištěnosti“  je daná evropskou komisí  
sazby na TTP se navýší na dvojnásobek, aby se minimalizoval dopad u nepojistitelných ploch. 
Příjem  žádostí  na  přelomu  října/listopadu  –  výplata  prosinec/leden.  VDJ  zachována  jako 
v předchozím roce. 

Zelená nafta: komplexní pozměňovací návrh = zachování vratky VDJ/plochu podniku  
cílem  je  zjednodušení  administrace.  Zachovat  stávající  systém  přes  prokázanou  spotřebu, 
nebo  využití  min.  normativ  spotřeby  =  zjednodušení  systémů.  VDJ  x  min.  normativem 
spotřeby a z toho vratka, ve dvou pásmech do 0,3 VDJ na ha a nad 0,3 vyšší sazba.  

Welfare = předpokládá se s uvolněním částky 200 – 250 mil. Kč (více viz novinky na webu 
ČSCHMS)  

Nový dotační program na intenzivní výkrm skotu = alokace kolem 300 mil. Kč 
 

 doc. Dr. Ing. Josef Kučera, Ph.D. (ředitel ČMSCH a.s.) 
Aktuality ke genotypování a ověřování původů dle SNP: Informace z oblasti přechodu na 

nový  systém  ověřování  původů  a  genotypizace  zvířat.  Představení  aplikace 
www.igenetika.cz.  Vysvětlení  jak  bude  aplikace  fungovat  a  co  všechno  bude  chovatelům 
nový  systém  nabízet.  Jak  funguje  nová  metoda  v praxi  (u  holštýnů,  u  čestrů  a  jak  se 
předpokládá u masného  skotu).  Řeší  se  typ  vhodného  čipu – náběh do  rutiny,  Ilumina  v3 
komerční  nebo  GGP  HD  150,  k dořešení:  bezrohost, myostatin;  zatím  jen  pro  ověřování 

původu ne gPH  bude třeba nasbírat určité množství čipů, aby se dalo začít PH odhadovat. 
Specifika čipů pro genopypování = komerční x konsorciální (část informací může být skryta). 
Stav ověřování původu v ČR = přechod od STR na SNP 2018. Apel na zasílání kvalitních vzorků 

  nasální  stěr,  odběr  chlupů  s chlupovými  cibulkami.  Posílat  vzorky  od  zvířat  starších  3 
týdny. Rychlost (i cena) limitovány množstvím rozborů.  
Cíl:  během  3  –  4  let  přechod  kompletně  a  celosvětově  na  SNP.  Genomické  plemenné 
hodnoty se předpokládá dle množství vzorků odhadovat za 2 – 3 roky. Od 1.10.2018 bude 
tato metoda jedinou metodou, která bude v rámci ČMSCH realizována.  
Prezentace ke stažení na http://www.cschms.cz/index.php?page=zap_vcs.   



Malát  (upřesnění):  Základní  testace  1050  Kč,  další  znaky  nad  rámec.  Věnovat 
pozornost  tomu,  co  chci  testovat  a  co  si  v igenetice  zaškrtnu,  to bude provedeno  a  to  se 
bude  následně  fakturovat.  ČMSCH  bude  fakturovat  Svazu  celý  objem  zakázek  za  určité 
období Svaz s mírnou marží (50 Kč) přefakturovávat chovatelům. O dotaci (do 70 % pokrytí 
nákladů) bude  žádat Svaz  (ČSCHMS bude  rozhodovat dle kritérií která  zvířata daný  rok na 
dotaci dosáhnou a která ne; ne všechna zvířata, která budou testována, budou mít nárok na 
dotaci! Viz zápis z grémia z 13.6. (http://www.cschms.cz/index.php?page=zap_gremium).  

Diskuse  od 1. 10. 2018 žádost o ověření původu bude ověřováno pouze přes SNP, apel na 
užívání odběrových setů a zasílání čistých a správně odebraných vzorků.  
 

 Ing. Zdenka Majzlíková (ředitelka ČPI) 
Poděkovala  za pozvání.  Seznámení  s činností  ČPI a upozornění na  to,  čemu by  se měli 

chovatelé vyhnout. Informace k neprůkazným původům. Dříve neprůkaznost na úrovni 20 – 
40 %, od  roku 2013 – 2017 provádělo analýzu MZe, současná úroveň 21 – 41 % = nejnižší 
výsledky v roce 2017. Další skupinou, u které se kontroluje původ,  jsou telata způsobilá pro 
dotaci na masné tele (otcem musí být masného typu). Testování se provádí u skupiny vzorků 
a to zejména tam, kde vznikne podezření na černou plemenitbu (pokud je ve stádě zařazen 
býk  bez  st.  reg.  –  žírné  zvíře).  Poslední  (nejpočetnější)  skupinou  je  kontrola  na  užívání 
nelicentovaných plemeníků (bez st. reg.). Do loňského roku 1.400 zvířat a v 80 % se prokáže 
černá  plemenitba.  Kontroly  označování  a  evidence  =  fyzická  inventura  v několika  liniích, 
označení, průvodní  listy, evidence v rámci ÚE. Nejproblematičtější  je kontrola v rámci SZP – 
11  opatření  (jiné  kategorie,  jiné  roční  období).  Kontroly  podmíněnosti  a  národní  se  dělají 
v průběhu  celého  roku,  ale  způsobilosti  jsou  omezené  retenčním  obdobím  =  respektovat 
sezónnost nelze díky retenčnímu období.  

Šetření  na  podnět  =  apel  na  chovatele,  pokud  vědí  o  někom  ve  svém  okolí  a  mají 
podezření  na  černou  plemenitbu,  dát  podnět  na  ČPI  (možnost  podnět  tlumočit 
prostřednictvím ČSCHMS = zaručena anonymita). 

 

 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.  Obsazení místa  v poradenském  sboru  u ministra  zemědělství  jako  poradce  
SMO navrhl pana  ředitele Maláta. Národní strategický plán se formuje, EU povolila otěže a 
více bude  záležet na  tom, co  si a  jak nastavíme. SMO  se účastní všech možných  jednání a 
bojuje  za  podporu  masného  skotu  alespoň  ve  stejné  výši,  jako  je  tomu  doposud.  Věří 
v klimatický výkyv a doufá, že bude další rok z pohledu úhrnu srážek přínosnější. 

Těší se na další spolupráci. 
 
Ing. Pavel Srna (ASZ) 
Pozdravil chovatele a pohovořil o společných problémech a cílech obou organizací. Účast 

na  jednáních  a  prosazování  zájmů  chovatelů.  Mj.  jednání  ohledně  náhrad  pojištění  při 
pojištění na sucho, prosazování budování malých vodních děl (zádržné nádrže a rybníky do 2 
ha plochy). Poděkoval za spolupráci. 

 

 Ing. Ivan Nemčovský (ZCHMD, Slovensko)  
Poděkoval  za  pozvání  a  vyzdvihl  spolupráci  mezi  ČSCHMS  a  slovenským  svazem. 

Informace  o  průběhu  letošní  zemědělské  výstavy  v Nitře  (Agrokomplex),  pohovořil  o 



činnostech Svazu a pozval české chovatele na akce pořádané ZCHMD. Informoval přítomné o 
možné spolupráci, která je nyní ve fázi projednávání, kdy by mohl ČSCHMS vykonávat KUMP 

jako servisní organizace u slovenských chovatelů, členů ZCHMD   vidí potenciál a přínos na 
obou  stranách  (spojení  a  propojení  populací).  Vyzdvihl  význam  spojení  SK  a  ČR  v rámci 
odborných činností (napříč obory).   

 
4. Zpráva revizní komise 
Přednesl  člen  revizní  komise  Ing.  Miloš  Válek  (z  pověření  předsedy  komise  Ing.  Davida 
Hrušky). 

- Informace z práce revizní komise, zprávu zpracoval předseda Ing. David Hruška. 
- Kompletní zpráva je přílohou zápisu. 

 
Vložený program: poděkování Ing. Vítu Čepelákovi 

Ředitel Malát poděkoval dlouholetému pracovníkovi ČSCHMS za  jeho dosavadní práci a 
oddanost  oboru.  Pan  Čepelák  dovršil  důchodového  věku,  ale  přesto  se  rozhodl  zůstat  na 
pozici  inspektora na  částečný úvazek  s tím,  že  větší  část  jeho obvodu převezme  Ing. Karel 
Šimák,  jak  bylo  dlouhodobě  plánováno.  Pan  Čepelák  poděkoval  za  ocenění  jeho  práce  a 
oslovil přítomné členy s přáním, aby chovatelé masného skotu drželi při sobě a prosazovali 
zájmy plemen. 

 
5. Zpráva o hospodaření ČSCHMS v hospodářském roce 2017/2018 
 
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 1.451.701 Kč (v roce 2017 1.271.940 Kč), 
základ  daně  zaokrouhlený  1.495.000  Kč,  odvod  daně  284.050  Kč.  Náklady  i  výnosy  jsou 
vyrovnané. Daňové přiznání musí být odesláno do 30.9.2018. 

Hospodaření (výsledovka) je k nahlédnutí na vyžádání na sekretariátu Svazu.  
 
Hlasování: Jednohlasné schválení zprávy o hospodaření za rok 2017/2018. 

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

Návrh vyrovnaného rozpočtu ve výši 35.250.000 Kč (v roce 2016/17 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:  

- Změny  Šlechtitelských  programů  a  Řádu  plemenných  knih  v návaznosti  na  novou 
evropskou legislativu a plemenářský zákon 

- Úprava POP resp. zootechnického osvědčení dle požadavků evropské legislativy 
- Aktivní  účast  v projektu mezinárodního  odhadu  plemenných  hodnot  (Interbeef)  – 

větší využitelnost pro chovatele, nově vstoupí AA a HE 
- Pokračování ve vývoji nového počítačového programu pro vedení PK a KUMP 



- Změny  v systému  ověřování  původů  (SNP)  –  ve  spolupráci  s ČMSCH  a.s.  kompletní 
dořešení přechodu na novou metodu včetně ekonomických a dotačních návazností 

- Příprava a realizace základních výběrů býčků na odchovnách, při odchovu u chovatelů 
a při dovozu zvířat 

- Zajištění  výpočtu  a  zveřejňování plemenných hodnot  včetně dalšího  zdokonalování 
systému výpočtu 

- Práce na vývoji odhadu plemenné hodnoty pro masnou produkci (SEUROP) 
- Rozbory a průběžné vyhodnocování plnění ŠP dle potřeb jednotlivých klubů 
- Provádění kontroly užitkovosti v zapojených chovech 
- Poradenská činnost v chovech, kde je prováděna KU 
- Řádné vedení plemenných knih v rozsahu oprávnění uděleného MZe 
- Správa a další rozvoj webového portálu webKUMP  
- Propagační, publikační a osvětové činnosti 
- Legislativní a podpůrné činnosti 
- Ekonomické činnosti 
- Mezinárodní spolupráce 
- Obchodní činnost 

Kompletní plán činnosti přílohou zápisu 
 

Hlasování: Členské shromáždění  jednomyslně schvaluje návrh plánu  činnosti a rozpočet na 
rok 2018/2019. 

 
7. Různé, diskuze  
 
p. Matějíčková  (AA) – při obchodní poptávce v rámci aplikace MaSkot zveřejňovat kolik  je 
v daném obchodu ještě volných míst (zvířat)  
p.  Hatláková  (předsedkyně  Klubu  CH)  –  informace  o  postoji  Klubu  chovatelů  plemene 
charolais k chovatelům, kteří nahlašují nepravdivé váhy telat při narození. Proveden rozbor 
v rámci chovatelů za poslední čtyři roky. Rozdělení chovatelů na váží x neváží, spočítány PH. 
Kontrolou  se  zjistilo,  že  rozdělení  na  chovy  ‐  váží  x  neváží  ‐  nefunguje.  Na  základně 
směrodatné  odchylky  se  znovu  rozdělily  chovy,  ale  ani  tento  výsledek  nebyl  v pořádku. 
Fyzicky se prošlo 160 chovů za poslední čtyři roky, udělal se filtr na váhy 38 kg a 42 kg (neváží 
ani  kvalifikovaně  neodhadují).  Chovy  se  pohybují  pod  průměrem  populace.  Chovy  byly 
rozděleny na 3 skupiny. Uměle se navýšily hmotnosti u nevážených a špatně odhadovaných 
telat  a  očekávaný  výsledek  se  dostavil. Ve  spolupráci  s Ing.  Svitákovou  se  připravil  vnitřní 
systém úpravy vah telat, aby se PH srovnala a byla věrohodná. Při výpočtu PH k 31.12.2018 
by se zakomponovaly  tyto váhy. Od 1.10. se začnou rodit  telata v novém roce. Apel na  to, 
aby byly porodní hmotnosti hlášeny včas a zadávaná data byla relevantní. Je třeba nastavit 
kontrolní  striktní mechanismy. Tento příspěvek  cílen na  rady PK dalších plemen měli‐li by 
zájem  tento  problém  řešit  plošně.  Chovatelé  CH  se  shodují  na  potřebě  tuto  situaci  řešit. 
Upravené porodní hmotnosti u charolais začnou ovlivňovat PH  i u ostatních plemen, pokud 
se  jedná  o  chov,  na  kterém  se  vyskytují  i  telata  dalších  plemen  (ve  vztahu  k tvorbě 
vrstevníků).  
Závěr: Apel na rady PK ostatních plemen, aby se v průběhu podzimu vyjádřily, budou‐li chtít 
využít  obdobný  systém  narovnání  porodních  hmotnostní  u  problematických  chovů.  Bude 
řešeno na nadcházejícím Grémiu předsedů rad PK.  
 



8. Usnesení 
Přednesl předseda návrhové komise Ing. Miloš Válek 

Usnesení doloženo v příloze. 
 

Hlasování: Jednohlasné přijetí usnesení => schváleno všemi přítomnými oprávněnými voliči. 
 
9. Závěr  
Schůzi uzavřel předsedající ve 13:00 hod. 
Předběžný termín další VČS 24. ‐ 25. 9. 2019 opět na Hotelu Skalský Dvůr. 
 
Na Skalském Dvoře dne: 14. 9. 2018.  
 
 
Zapsala: Pavla Vydrová             Ověřili: Ing. Jan Zuzánek, Věra Vondrušková 

 
 
 

……………………………………                             ……………………………………………………………….. 
 
 

 



Zpráva revizní komise (RK)  Českého svazu chovatelů masného skotu pro Výroční 
členskou schůzi konanou v Hotelu Skalský Dvůr, 14. září 2018 

 
 
Revizní komise pracuje od září roku 2017 ve složení: předseda Ing. David Hruška, členové 

Marie Šilhanová, Ing. Luboš Šilhavý, Ing. Jan Hromas, Ing. Miloslav Válek. 

 

Revizní komise jednala dne 3.8.2018 v sídle účetní firmy svazu v Brodcích nad Jizerou. 

Přítomni byli všichni výše jmenovaní  členové RK, ředitel ČSCHMS Kamil Malát a paní účetní 

Eva Šelepová. 

Revizní komise průběžně sledovala a hodnotila plnění hlavních úkolů vyplývajících z jednání 

výboru a předkládaných výsledků Svazu, při vlastním jednání v Brodcích byla obeznámena 

zejména s hospodařením Svazu za minulé účetní období k 30.6.2018.  Na základě těchto 

poznatků předkládá členskému shromáždění k posouzení následující závěry a doporučení: 

 
1. Činnost Výboru ČSCHMS 

Výbor Svazu se v uplynulém roce sešel k třem, resp. čtyřem řádným zasedáním. Ze všech 

jednání jsou pořízeny zápisy s úkoly a opatřeními. Výbor Svazu pracoval v nezměněném 

složení. K činnosti Výboru není připomínek. 

 
2. Hospodaření Svazu 

 
Vedení účetnictví bylo zkontrolováno členy RK, kterým byly objasněny a rozklíčovány 

jednotlivé položky výsledovky.  RK k předloženému výsledku hospodaření nemá připomínek.  

 
Stav k 30. 6. 2018 

 
Účetní zisk k    1 451 701 Kč 

Základ daně č   1 495 994 Kč     

Daňová povinnost     284 050 Kč  0,23 Kč) 

 82 Kč) 

3. Projednávání podnětů k prošetření žádostí adresovaných RK a řediteli Svazu 
 
K datu svolání jednání RK se sešlo 8 žádostí o objasnění. Po skončení jednání RK se 
projednávaly tyto připomínky s dotazovateli, kteří všichni byli na jednání přizváni. Přítomni 
byli: pan Josef Papáček, Michal Stebelský, Pavel Kozák, paní Petra Matějíčková, pan Milan 
Nechvátal, všichni členové RK, ředitel ČSCHMS, předseda Svazu Václav Jungwirth a Miroslav 
Vráblík, jako osoba pověřená obchodní činností svazu. 
   

a) Papáček Josef – nezrealizovaný obchod LI býků do Bulharska – objasnění ze strany 
Kozáka Pavla, dostatečné, čau Kamile 

b) Stebelský Michal – přepočet bodů lineárního hodnocení při ZV – vysvětlen přepočet 
(mail z 15.6.18 Kamil Malát) – objasněno 

c) Kozák Pavel  –  žádost o zveřejnění obchodu s plemennými býky a jalovicemi do 
zahraničí – možnost nahlédnout do přehledu Obchodní činnosti svazu zpracovaného 
ředitelem Svazu (na vyžádání u předsedy RK) 



- náklady na cestovné pana Vráblíka – objasněno (Kamil Malát) 
- oslovování chovatelů s nabídkami možného prodeje zvířat – viz. MASKOT 

níže 
Doporučení: revidovat nastavení parametrů MASKOTa jednotlivými chovateli (pokud se 
nikdo k výzvě nepřihlásí, postupuje se dále dle platných pravidel obchodní činnosti 
z roku 2013, umístěnými na webu Svazu). Zdvojit viditelnost výzev zveřejňováním na 
Burze zvířat. (realizováno) 

d) Matějíček Martin (Matějíčková Petra) – obchod s plemennými býky AA – výzva 33, na 
tuto výzvu nikdo nereagoval, dále se postupovalo v souladu s pravidly OČ svazu. Tato 
výzva nebyla celou dobu viditelnou, zřejmě chybou softwaru nebo zadáváním do 
MASKOTa – objasní a případnou opravu softwaru zajistí ředitel Svazu.  
V návaznosti na tuto žádost dojde k opětovnému zveřejnění Postupu přihlašování a 
práce s MASKOTem na stránkách ČSCHMS. (realizováno) 

e) Nechvátal Milan – opakované žádosti o informace týkající se Obchodní činnosti, 
služebních zahraničních cest, mezd a odměn – část dotazů objasněna na následném 
jednání RK, část zodpovězena elektronicky v mailových odpovědích ředitelem Svazu, 
část týkající se požadavků na zveřejnění konkrétní výše jednotlivých pracovníků 
ČSCHMS s odvoláním se na ochranu údajů nezveřejněna. Dotyčnému byla ale zaslána 
odpověď obsahující všechny údaje za poslední 4 roky, které je možné zveřejňovat bez 
souhlasu a které jsou veřejně dostupné.  

 
 

Doporučení RK: 

 Opětovně zveřejnit postup přihlašování a práce s aplikací MASKOT (již realizováno). 

 Při zadání nového obchodního případu důsledně zkontrolovat jeho skutečné vyhlášení a 

viditelnost pro uživatele a odeslat všem emailovou výzvu k možnosti zapojení se do 

poptávky a zamezit tak spekulacím nad případným střetem zájmu a výběrovým 

poptáváním určité skupině chovatelů zvířat  při OČ Svazu 

 Zdvojit zveřejňování poptávek i na Burzu zvířat (již realizováno). 

 Důsledně dbát na to, aby se veškeré nabídky transparentně zveřejňovaly. 

 
Brodce nad Jizerou, 3. srpna 2018     
 
 
Revizní komise Českého svazu chovatelů masného skotu: 
 
Ing. David Hruška 
Marie Šilhanová 
Ing. Luboš Šilhavý 
Ing. Jan Hromas 
Ing. Miloslav Válek 



Usnesení  
z Výroční členské schůze Českého svazu chovatelů masného skotu  

konané dne 14. září 2018 na Hotelu Skalský Dvůr 
 
 

I. Konstatuje: 
 

1. schůze byla řádně svolána dle stanov Svazu 
2. k datu konání sdružuje Svaz celkově 1059 členů, z toho 714 

řádných, 331 zájmových a 14 čestných 
3. schůze se zúčastnilo 66 členů řádných s hlasovacím právem, 16 

členů zájmových a 3 čestní, 5 hostů 
 

II. Výroční členská schůze bere na vědomí: 
 

1. Zprávu o činnosti svazu za hospodářský rok 2017/2018 
2. Zprávu revizní komise 
3. Diskusní příspěvky všech hostů a členů ČSCHMS 
 

III. Výroční členská schůze schvaluje: 
 

1. Zprávu o hospodaření svazu za hospodářský rok a účetní uzávěrky 
2017/2018 

2. Návrh rozpočtu na hospodářský rok 2018/2019 
3. Návrh plánu činnosti svazu na období 2018/2019 

 
IV. Výroční členská schůze ukládá a pověřuje vedení svazu: 

 
1. 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 
 

2. Členské shromáždění doporučuje vedení svazu provádět obchodní 
činnost co nejtransparentněji a zaměřit se především na obchod 
s plemennými zvířaty a aktivně vyhledávat nové trhy.  
 
 
 

Na Hotelu Skalský Dvůr dne 14. září 2018  
 
 
 
 
 

Ing. Miloslav Válek 
předseda návrhové komise 


