
Zápis z 26. výroční členské schůze ČSCHMS 
 

Skalský Dvůr 23. 9. 2015 
 
1. Prezence 
Na VČS bylo pozváno celkem 617 řádných členů, 237 zájmových a 9 čestných (celkem všech 863). 
Přítomno: 65 řádných členů a 11 zájmových. 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. Zdenka Majzlíková - ČPI, Ing. Pavel Král – SCHČSS, JUDr. Hornyšová, Vlado 

Pal´urik  a Ing. Peter Michal – ZCHMD na Slovensku, Ing. Miroslav Buchta – ČMSZP,  
- později se dostavil: Ing. Pavel Sekáč - MZe, Ing. Zdeněk Růžička – ČMSCH, a.s., Ing. Jiří Hojer – 

Mze, Zuzana Fialová (Zemědělec) 
- přečtení a schválení programu schůze 

  
Hlasování: Projednávání předneseného programu bylo schváleno jednomyslně. 
 
 
3. Volba komisí 
- návrhová: Ing. Jan Machač – předseda komise, Jiří Zelený a Jan Hořák 
- mandátová: Ing. Jan Chroust – předseda komise, Pavel Bláha, Martina Kopáčková 
- zapisovatel: Ing. Pavla Vydrová 
- ověřovatel: Milan Šebelka a Zdeněk Kubata 
 
Hlasování: Schváleno jednomyslně. 
 
 
4. Zpráva o činnosti ČSCHMS 2014/2015  
Přednesl předseda Ing. Miroslav Vráblík  
 

 Navýšení členské základny: k datu konání sdružuje Svaz 617 řádných členů (579 v r. 2014), 237 členů 
zájmových (224 v r. 2014) a 9 čestných  

 Navýšení počtu krav v KUMP: 20.688 krav v kontrolním roce 2014 vers. 19.863 krav v kontrolním roce 
2013 (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 – v letošním roce došlo k oficiálnímu zveřejnění prvních výsledků (publikování na webu 
svazu). V dalším období bude rozšířeno o plemeno MS a následně se uvažuje o AA. 

 Výstavy: Jihočeská beef show + NVHZ v Brně 

 Změna na pozici inspektorů – přijetí 2 nových pracovníků a nové rozdělení obvodů 

 Nové plemeno Pinzgauer (zpracování ŠP a řádu PK) – celkem již 23 plemen  

 Aktivity junior teamu 
- 2 x soutěž na výstavách: Jihočeská beef show v Č.B. 2014 a na NVHZ v Brně 2015 
- Uspořádání výjezdu „Příprava zvířat na výstavu“ 

 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 

 Informace z plemenářské oblasti (počty vydaných POP, vybraných býků, stavy v PK aj.)  
 
5. Zpráva o hospodaření ČSCHMS v hospodářském roce 2014/2015 
 
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 (ztráta) činil – 47 
690 Kč, základ daně před úpravou 9.422 Kč, po úpravách základ daně 9000 Kč (odpočet do výše 300 tis. 



Kč u neziskových organizací již nelze uplatnit), odvod daně tedy 1710 Kč. Náklady i výnosy jsou 
vyrovnané. 
 
Hlasování: Jednohlasné schválení zprávy o hospodaření za rok 2014/2015. 
 
 
6. Návrh na změnu stanov a změnu sídla svazu 

Za přítomnosti JUDr. Hornyšové seznámil ředitel Malát přítomné členy s návrhem na úpravu stanov 
Svazu, aby byly plně v souladu s platnými právními úpravami. Hlavní úpravy: 1. Svaz se dle zákona musí 
nazývat „spolkem“. 2. Změna fakturační adresy, tzn. sídla Svazu a přesunutí na adresu Těšnov 17, Praha 
1. Ve stanovách bude uvedenou pouze „Praha“. Návrh změny stanov byl vyvěšen na webových stránkách 
svazu k volnému stažení a nastudování, nikdo z členů nevznesl žádný dotaz, námět na změnu ani námitku. 

Ředitel nabídl členům možnost nadnést návrh na další změny Stanov - nikdo nevyužil, proto bylo 
hlasováno o původním návrhu. 
 
Hlasování: VČS jednomyslně schvaluje přednesený návrh na změnu stanov.  
 
 
7. Zpráva revizní komise 
Přednesl předseda revizní komise Ing. Václav Jungwirth:  

Informace o odstoupení člena Ing. Ivo Chládka, který byl zvolen předsedou Asociace chovatelů 
plemene Angus a stal se zástupcem Asociace ve výboru Svazu. Na základě této skutečnosti, v souladu se 
stanovami Svazu, rezignoval na členství v RK Svazu. 

RK během uplynulého období nemusela řešit žádnou záležitost, spojenou s činností Svazu, neboť 
neobdržela žádný podnět, kterým by se musela zabývat.  Proto se během tohoto období sešla ke 
společnému jednání jednou, a to 18. 8. 2015 v Brodcích nad Jizerou, v sídle účetní firmy paní Šelepové, 
která zpracovává účetnictví pro Svaz, ke kontrole hospodaření Svazu.  
  Na programu tohoto jednání bylo podrobné seznámení s účetní závěrkou za uplynulé účetní období, 
informace o stavu finančních prostředků Svazu a seznamu dlužníků Svazu, o stavu členské základny a 
zapojení členů v KU, o účasti na NVHZ v Brně a organizačním a finančním zabezpečení soutěžních 
přehlídek a chovatelského večera. 

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. K nahlédnutí byly členům RK předloženy veškeré účetní doklady.  

Po provedené kontrole hospodaření za uplynulý hospodářský rok a kontrole účetních dokladů, RK 
konstatuje, že neshledala žádných nesrovnalostí a nedostatků a doporučuje členské schůzi účetní závěrku 
za rok 2014/2015 ke schválení. 

Kompletní zpráva je přílohou zápisu. 
 
 

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

Návrh vyrovnaného rozpočtu ve výši 30 300 000 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 2015/2016. 
 
 
9. Jmenování čestných členů 



Čestné členství bylo v letošním roce, kdy si připomínáme 25 let od založení ČSCHMS, uděleno: Ing. 
Janu Štráfeldovi, CSc., Ing. Jaroslavu Burdovi, CSc., a Ing. Josefu Papáčkovi. Za jejich práci a 
oddanost oboru děkujeme a přejeme jim pevné zdraví a hodně elánu do dalších let!  

Dále poděkoval předseda Svazu za dlouholetou spolupráci Ing. Zdenkovi Růžičkovi, řediteli ČMSCH, 
který koncem roku ve své funkci končí a odchází do zaslouženého důchodu. 
 
 
10. Vystoupení hostů 

 Ing. Pavel Sekáč (náměstek pro řízení sekce SZP a rybářské politiky EU) 
Cílem je nastavit a držet pevný harmonogram výplat dotací min. do roku 2020. Žádosti o dotaci na 

masné tele podalo 4869 subjektů v r. 2014, v letošním roce 5181 subjektů (v roce 2014 to bylo 28.619 DJ 
(koef. 0,2) na 140.000 ks telat, letos 66.146 DJ (koef. 0,4) na 160.000 ks masných telat. Sazba na VDJ 
v roce 2014 činila 15.214 Kč, z důvodu navýšení počtu telat v letošním roce bude sazba 9.938 Kč, tzn. cca 
3900 Kč/ks masného telete.  

Novela nařízení vlády předložená ministrovi, který s návrhy souhlasí (I. pilíř): Propagace zemědělství, 
které vyrábí a má přidanou hodnotu. Jedním z cílů také prosadit konec mulčování jako jediné 
agrotechnické operace na TTP = seč a odkliz tak, jako to bylo dříve. Mulčování nedopasků samozřejmě 
ano, ale 1. seč klasická. U velkým podniků zrušit uložení půdy do klidu.  

LFA a Agroenvi (II. pilíř) – do budoucna udržet trend zatravňování. Od 1. 1. 2018 v platnosti 
redefinované LFA = chystá se řada jednání na toto téma, snaha o otevřené diskuse moderované MZe a 
doufá ve spolupráci a nastínění situace chovatelů masného skotu.  

Apeluje na využívání dotací na investice z PRV. 
Od 2. 11. 2015 do konce roku budou vypláceny zálohy na SAPS (v 60 - 70 % výši). 
Metodika výpočtu sucha a kompenzace – velmi složitý výpočet, nefunkční, jednoduchý systém 

neexistuje, hledá se řešení, ale hrozí, že se jednoduchá metodika vyplácení náhrad v dohledné době 
nenajde (nevytvoří), každopádně výplata není podmíněna termínem do konce roku. Vše v řešení. 

Následovala diskuse s chovateli. 
  

 Ing. Jiří Hojer (MZe, ředitel odboru živočišných komodit) 
Omluvil Ing. Šnejdrlu, který se z pracovních důvodů nemohl zúčastnit.  
Reakce na otázku letošního sucha – není možné citovat z pracovních materiálů, ale metodický pokyn 

z EU je velmi složitý, budou-li finance a nalezne-li se jednodušší postup, kompenzace budou. 
Opatření na welfare – nebyli úspěšní v jednání s komisí (z pohledu masného skotu). Hlavní překážkou 

je fakt, že nelze jednoduše doložit, že by po řešených úpravách opravdu došlo ke zlepšení stavu zvířat 
z pohledu welfare.  

Novela veterinárního zákona – odborná způsobilost chovatele k určitým zákrokům na zvířatech, což 
bylo doposud umožněno pouze veterinárním lékařům (bylo by podmíněno kurzem). 

Podařilo se dokončit notifikaci dotačního programu na nákup plemenných zvířat, je třeba sledovat 
změny a doplnění národních dotačních programů, zatím není schválen vládou ani rozpočet, takže je otázka 
kdy a v jaké podobě a na jaká zvířata se bude vztahovat, budou probíhat další jednání.  

Chovatelé nevyužili možnost diskuse. 
  

 Ing. Zdenka Majzlíková (ředitelka ČPI) 
Poděkovala za pozvání, popřála jmenovaným čestných členům a svazu k 25 letému výročí.  
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. Při hlášení po 15. dni od narození se jedná o porušení 
podmíněnosti v návaznosti na dotace, o které mohou chovatelé následně přijít. 

Kontroly užívání býků zapsaných v registru plemeníků v rámci ústřední evidence – apel na chovatele. 
Apel na vývoz zvířat řádně označených a s korektním průvodním listem a dalšími doklady. 
Prosí o shovívavost při provádění kontrol, kdy se velmi těžko hledá vhodný termín, který by vyhovoval 

chovatelům. Jednají se SZIF aby se vše sjednotilo, aby se k jednomu chovateli jelo v jednom termínu na 
více kontrol.  

Chovatelé nevyužili možnost diskuse, za podněty a informace poděkoval ředitel Malát. 
 

 Ing. Zdeněk Růžička (ředitel ČMSCH a.s.) 
Apeloval na hlídání černé plemenitby a hlášení podezření, čímž se jedině tento problém může vyřešit. 

Reagoval na včasné hlášení zvířat do ústřední evidence. V době, kdy byla dotace na masnou krávu a ne 
na tele, bylo hlášeno pouze 55 % otelení, když byla zavedena dotace na masné tele, je evidováno přes 80 
% otelených krav. Poděkoval za spolupráci i za ocenění společné práce a popřál chovatelů mnoho zdaru.  



Chovatelé využili možnosti diskutovat. 
 

 Ing. Pavel Král (SCHČSS) 
Poděkoval za pozvání, popřál oceněným čestným členům. V návaznosti na přechozího řečníka oznámil 

plénu, že od 1. 11. 2015 bude ředitelem Svazu, takže doufá v pokračování dlouholeté spolupráce. Dr. 
Kučera nahradí na postu ředitele ČMSCH právě Ing. Z. Růžičku. 
 

 Ing. Miroslav Buchta (ČMSZP) 
Omluvil vedení, které se nemohlo zúčastnit z pracovních důvodů. 

Zásadním a společným tématem obou svazů je trvale udržitelný rozvoj zemědělství a venkova a II. 
tématem je podpora chovu skotu v LFA oblastech. Těší se na další spolupráci. 

 

 Vlado Pal´urik (ZCHMD, Slovensko)  
Poděkoval za pozvání a vyzdvihl spolupráci mezi ČSCHMS a slovenským svazem. Popsal situaci 

v chovu masného skotu na Slovensku.  
 
 

11. Různé, diskuze  
Ing. Papáček – poděkoval za ocenění, zavzpomínal na založení svazu a vyjádřil dík lidem, kteří byli u zrodu 
celého Svazu 
Štráfelda – poděkoval za ocenění. Za funkční systém kontroly užitkovosti a systém výpočtu plemenných 
hodnot poděkoval Karlovi Šebovi a Honzovi Kopeckému (za jejich obětavou práci). 
Burda - poděkování za ocenění 
 
12. Usnesení 
Přednesl předseda návrhové komise Ing. Jan Machač. 

Usnesení doloženo v příloze. 
Hlasování: Jednohlasné přijetí usnesení => schváleno všemi přítomnými oprávněnými voliči. 
 
13. Závěr  
Schůzi uzavřel předsedající Ing. Jungwirth ve 13:30 hod. 
 
Na Skalském Dvoře dne: 23. 9. 2015 
 
 

 
 



Zpráva revizní komise 

V průběhu roku 2015, došlo ke změně složení RK ČSCHMS. Člen RK ing Ivo Chládek byl zvolen 
předsedou Asociace chovatelů plemene Angus a stal se zástupcem Asociace ve výboru Svazu. Na základě 
této skutečnosti, v souladu se stanovami Svazu, rezignoval na členství v RK Svazu. Vzhledem k tomu, že 
nebyl v minulých volbách zvolen náhradník do RK, po dohodě s předsedou a ředitelem Svazu a v souladu 
se stanovami Svazu, jsme rozhodli, že RK dokončí své volební období se čtyřmi členy a nebudou konány 
doplňkové volby.  

RK během uplynulého období nemusela řešit žádnou záležitost, spojenou s činností našeho Svazu, neboť 
neobdržela žádný podnět, kterým by se musela zabývat.  Proto se během tohoto období sešla ke 
společnému jednání jen jednou, a to 18.8. 2015 v Brodcích nad Jizerou, v sídle účetní firmy paní Šelepové, 
která zpracovává účetnictví pro Svaz, ke kontrole hospodaření Svazu.  

 Na programu tohoto jednání bylo podrobné seznámení s účetní závěrkou za uplynulé účetní období, 
vedením evidence drobného dlouhodobého majetku a prováděním inventur, uzavřenými nájmy na 
nebytové prostory, využíváním poradenských a konzultačních služeb, vyúčtováním výstav v Českých 
Budějovicích v r. 2014 a v Brně 2015, členstvím Svazu v jiných organizacích, čerpáním pracovních 
ochranných pomůcek zaměstnanci Svazu, legislativními a personálními změnami ve Svazu, kontrolami ze 
strany státních orgánů a mezinárodními aktivitami Svazu. 

 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 2014/2015 ke schválení. 

Následně ředitel Svazu seznámil RK s vedením evidence drobného dlouhodobého majetku a prováděním 
inventur, kdy je vždy stanovena inventurní komise a pro vyřazení nepotřebných věcí je stanovena likvidační 
komise. RK neměla k vedení evidence majetku žádných připomínek. 

 V současné době si Svaz pronajímá celkem čtyři kanceláře, v Praze na Mze, na Hradišťku, v Lovosicích a 
v Českém Krumlově. Výše nájemného je odpovídající prostorám a lokalitě a RK nemá připomínek. 

Ředitel Svazu objasnil RK využívání poradenských a konzultačních služeb, kdy se jedná převážně o služby 
spojené se zpracováním údajů pro plemennou knihu a o služby pro jednotlivé chovatelské kluby. RK 
konstatuje, že náklady na poradenské a konzultační služby jsou čerpány účelově, v souladu s odbornou 
činností Svazu. 

Následně bylo RK předloženo podrobné vyúčtování výstavy 1. Jihočeská beef show, která se konala v roce 
2014 v rámci výstavy ZŽ a účastnily se jí plemena AA a LI, a Národní výstavy masného skotu, která byla 
součástí Národní výstavy hospodářských zvířat v Brně v červnu letošního roku. RK oceňuje aktivitu 
Asociace chovatelů plemene Angus a Klubu Limousine. Rovněž oceňuje podporu chovatelů ve formě 
finančních odměn za umístění na národní výstavě v Brně. Vyjádřit poděkování si zaslouží také 
zorganizování společenského večera k 25. výročí založení Svazu a celkový průběh výstavy.  RK děkuje 
všem chovatelům, kteří na výstavu přivezli svá zvířata a zasloužili se tak o velmi dobrou propagaci 
masného skotu. ČSCHMS je členem Unie chovatelů a Svazu marginálních oblastí. Některé Kluby a 
Asociace jsou členy evropských a světových chovatelských organizací. RK oceňuje zejména zapojení 
jednotlivých Klubů do mezinárodních chovatelských organizací a účast chovatelů na kongresech 
jednotlivých plemen a propagaci českých chovů. 

Ředitel následně seznámil RK s čerpáním a evidencí ochranných pracovních pomůcek. Předložil rozpis 
jednotlivých ochranných pomůcek na inspektora s časovým intervalem a finanční výší. Z informace ředitele 
vyplynulo, že pracovní pomůcky čerpají ze zaměstnanců Svazu jen inspektoři, a proto RK doporučila 
řediteli zpracovat návrh na čerpání pracovních pomůcek i pro ostatní pracovníky Svazu. 

Ke konci loňského roku došlo k personálním změnám na postu inspektorů a úpravě jednotlivých oblastí 
působení inspektorů. Ředitel vysvětlil RK současnou organizaci a rozdělení oblastí v rámci republiky a 
vyhodnotil práci nových inspektorů. RK hodnotí tyto změny jako splnění připomínek RK k řešení nárůstu 
počtu chovatelů a chovů zapojených do kontroly užitkovosti. 



Následně ředitel seznámil RK s průběhem zápisu Svazu do Spolkového rejstříku a předložil členům RK 
návrhy změn ve Stanovách Svazu. Jedná se převážně o kosmetické změny v názvosloví a RK doporučuje 
změny na VČS schválit. 

V minulém účetním období Svazu byly provedeny kontroly ze strany státních orgánů, a to sociální správy, 
zdravotní pojišťovny a celního úřadu. První dvě kontroly proběhly bez připomínek. Od celního úřadu bylo 
vyměřeno penále za neprovedení měsíčního hlášení v období, kdy neprobíhal žádný obchod. Nejedná se o 
žádnou významnou částku a RK bere tuto skutečnost jako upozornění na plnění jednoho z mnoha 
legislativních předpisů a nepovažuje to za porušení povinností vedení Svazu. 

V rámci mezinárodních aktivit Svazu RK oceňuje zapojení Svazu do projektu České rozvojové agentury na 
podporu chovu masného skotu v Bosně a Hercegovině. Jedná se o dobrou propagaci Svazu, jeho práce a 
výsledků práce českých chovatelů.   

  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 a zvyšuje své renomé i v zahraničí.  

Na závěr své zprávy chci poděkovat všem činovníkům Svazu za jejich práci v uplynulém  období a všem 
chovatelům 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 23. září 2015 ve Skalském dvoře 

 

I. Konstatuje: 
 

1. schůze byla řádně svolána dle stanov Svazu 
2. k datu konání sdružuje Svaz 617 řádných členů, 237 členů zájmových a 7 čestných 
3. schůze se zúčastnilo 65 členů řádných s hlasovacím právem a  11 členů zájmových a 1 

čestný 
 

II. Výroční členská schůze bere na vědomí: 
 

1. Zprávu o činnosti svazu za hospodářský rok 2014/2015 
2. Zprávu o činnosti chovatelských klubů a asociací 
3. Zprávu revizní komise 
4. Diskusní příspěvky všech hostů a členů ČSCHMS 
5. Jmenování 3 čestných členů ČSCHMS, jmenovitě: Ing. Jan Štráfelda, CSc.; Ing. Jaroslav 

Burda, CSc.; Ing. Josef Papáček 
 

III. Výroční členská schůze schvaluje: 
 

1. Zprávu o hospodaření svazu za hospodářský rok 2014/2015 
2. Návrh rozpočtu na hospodářský rok 2015/2016 
3. Návrh plánu činnosti svazu na období 2015/2016 
4. Po uzavření nové nájemní smlouvy s Ministerstvem zemědělství změnu sídla svazu na 

adresu Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město (budova MZe) 
5. Změnu stanov ČSCHMS 
 

IV. Výroční členská schůze ukládá: 
 
1. Řediteli ČSCHMS administrovat změnu sídla svazu a změnu stanov ČSCHMS na dotčených 

institucích (rejstříku Městského soudu v Praze) 
 

 
Ve Skalském dvoře dne 23. září 2015  

 
  

 

  

 

  
 


