
Asociace chovatelů Aberdeen angus, z.s. 
Brloh 215, 382 06 Brloh 

IČ: 60072121 

 

Zápis z jednání Rady Asociace 
konané dne 12.6. 2019 od 12:30 hod v Hotelu Elzet 

Měšice 474, 391 56 Tábor. 

 

Přítomni členové rady: Milan Šebelka, Ing. Josef Dvořák, Vladimír Lepša, Daniel Borovka, 

Vladimír Šašek ml. 

Omluven: Martin Nejdl  

Přítomní hosté: Ing. Václav Jungwirth, Kamil Malát, DiS., Ing. Alena Svitáková, PhD., Ing. Pavla 

Vydrová, Petra Matějíčková, Helena Silovská, Václav Silovský a Zbyněk Hašpl 

 

Program jednání rady 

1. Schválení programu 

2. Přijetí nově přihlášených členů asociace 

3. Jednání s ředitelem ČSCHMS o řešení problému s členy PK Aberdeen Angus, kteří nejsou 

členy asociace  

4. BREEDPLAN- prezentace výhod a nevýhod systému za účasti A. Svitákové 

5. World Angus Technical Meeting 2023 

6. Podmínky pro naskladnění býků v roce 2020 

7. Různé 

 

Průběh jednání: 

1) Schválení programu  

Milan Šebelka navrhl odsouhlasit program ve znění uvedeném v pozvánce. 

Hlasování: Odsouhlaseno jednomyslně 

 

2) Přijetí nově přihlášených členů asociace  

Milan Šebelka navrhl přijmout dva nové členy, Pana Miroslava Sokola z Pekla u Pelhřimova a 

pana Jaroslava Jirouška z Deštného v Orlických horách. 

Hlasování: Odsouhlaseno jednomyslně 

 

3) Jednání s ředitelem ČSCHMS o řešení problému s členy PK Aberdeen Angus  

Ředitel ČSCHMS informoval o problému s členy PK plemene Aberdeen Angus, kteří nejsou členi 

Asociace chovatelů Aberdeen Angus. Upozornění na možnost přihlásit se do Asociace je součástí 



přihlášky do ČSCHMS a PK. V současnosti má ČSCHMS v evidenci 257 členů se zájmem o AA, z toho 

172 řádných a 85 zájmových. V PK AA bylo k 12.6. vedeno 159 členů (z celkového počtu 257). 

Ředitel p. Malát navrhl dvě řešení situace, tak aby bylo členům PK AA, kteří nejsou členové Asociace 

AA umožněno rozhodovat o otázkách šlechtění: 

a) Zrušit právní subjektivitu Asociace AA a přetvořit ji v klub pod záštitou ČSCHMS, tak jako je tomu u 

jiných plemen. 

b) Ponechat právní subjektivitu Asociace AA a zvát nečleny Asociace na výroční členskou schůzi, kde 

jim bude umožněno hlasovat o otázkách šlechtění. 

 

Vladimír Šašek navrhl alternativní možnosti řešení problému: 

a) Podmínit členství chovatelů v ČSCHMS členstvím v Asociaci AA. Chovatelé, kteří by nesouhlasili 

s členstvím v Asociaci by mohli být pouze členy PK AA a bylo by jim umožněno hlasování v otázkách 

šlechtění. 

Ředitel ČSCHMS p. Malát konstatoval, že toto řešení není možné, protože ČSCHMS nemůže nutit své 

členy stát se členy jiné organizace. 

b) Asociace se stane pověřenou organizací a povede PK. ČSCHMS by nadále prováděl za úplatu 

veškeré související úkony. 

Milan Šebelka požádal představitele ČSCHMS o poskytnutí kontaktů členů PK AA, aby je Asociace AA 

mohla oslovit dopisem s nabídkou členství v Asociaci AA. 

Ing. Vydrová odpověděla, že to není možné, neboť ČSCHMS neposkytuje kontaktní údaje svých členů 

jiným organizacím. Nabídla však, že dopis může svým členům rozeslat ČSCHMS. 

 

4) BREEDPLAN 

Vladimír Šašek přednesl prezentaci srovnání systému Breedplan s národním systémem výpočtu PH. 

Jednotlivé body doplnila svými komentáři Ing. Svitáková. 

Představitelé Asociace chovatelů Aberdeen Angus a ČSCHMS se dohodli na následujícím postupu 

provedení pokusného výpočtu PH v systému Breedplan. 

a) Asociace AA zašle objednávku přípravy dat pro pokusný výpočet. V objednávce specifikuje, jaká 

data a v jaké podobě mají být připravena. Zúčastnění se dohodli, že výpočet proběhne na datech 

všech čistokrevných zvířat všech chovatelů, aby byla zajištěna co nejvyšší spolehlivost odhadu PH. 

Odhady PH zvířat chovatelů, kteří neudělí souhlas se zveřejněním, nebudou prezentovány.  

b) ČSCHMS určí náklady na přípravu dat 

c) Proběhne jednání mezi ČSCHMS a Asociací AA o způsobu úhrady nákladů na přípravu dat. 



d) ČSCHMS poskytne data ABRI, instituci spravující systém BREEDPLAN 

e) ČSCHMS poskytne vypočtená data chovatelům a radě Asociace AA. 

V. Šašek informoval o možnosti setkat se se zástupci ABRI, kteří účastní konference ICAR v Praze. 

 

5) World Angus Technical Meeting 2023 

Asociace se obrátila na ČSCHMS s dotazem na možnou spolupráci při pořádání WATM 2023. Pan 

Malát souhlasil s účastí ČSCHMS na přípravě WATM 2023 a přednesl některé zkušenosti s podobnými 

akcemi z minulých let. Proběhla diskuze nad místem pořádání. Pan Malát navrhl možnost pořádat 

WATM 2023 společně s NVHZ na BVV. Přislíbil projednat tuto možnost na setkání se zástupci BVV, 

které proběhne 19.6. Chovatelé vyslovili podmínku, aby výstava a samotný WATM probíhali nejdříve 

v květnu, kdy budou zvířata již na pastvinách. 

Představitelé Asociace informovali o navázání spolupráce s grafičkami, které připraví návrh loga a 

grafiky pro asociaci a WATM 2023. 

 

6) Podmínky naskladnění býků v roce 2020 

Na základě hlasování na výroční členské schůzi byly ze selekčních kritérií vyřazeny veškeré plemenné 

hodnoty. Budou však v podmínkách odchovu nadále uváděny, avšak pouze jako informativní.  

Podmínky odchovu budou doplněny o doporučení testovat býky na přítomnost mutace v myostatinu. 

M. Šebelka navrhl zvýšit minimální hmotnost v 210 dnech na 290 kg 

Hlasování: Odsouhlaseno, 4 pro, Šašek proti 

 

8) Různé 

V. Šašek informoval o nákladech Asociace na výstavu. Celkové náklady na výstavu po odečtení tržeb 

za prodej reklamních předmětů byly 25462 Kč. 

V. Šašek navrhl náklady uhradit část nákladů ve výši 5000 Kč za fotografku Catherine MacGregor 

z prostředků asociace, protože velká část snímků bude použita pro propagaci Asociace a přípravě 

nových webových stránek. Zbytek nákladů uhradí chovatelé a Klub chovatelů masný Simentál. 

Hlasování: Odsouhlaseno jednomyslně 

 

M. šebelka a V. Šašek zpravili přítomné o převzetí účetnictví, evidence členů a reklamních 

předmětů od Ing. Jungwirtha (viz zápis v příloze). Dále informovali o zřízení dispozičních práv 

pro bankovní účty Asociace pro M. Šebelku a V. Šaška. Převzetí byla přítomna i Ing. Klára 

Šlajsová, která bude pro Asociaci vést účetnictví.  

 



 

Zapsal: Vladimír Šašek   Ověřil: Milan Šebelka 
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