
 

Zápis z 30. výroční členské schůze ČSCHMS 
Hotel Skalský Dvůr, 25. 9. 2019 

 
Prezence 
Na VČS bylo pozváno celkem 675 řádných členů, 402 zájmových a 14 čestných (celkem všech 
1091). Přítomno: 89 členů (73 řádných, 13 zájmových a 3 čestní členové) + 10 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. Přivítání a vystoupení hostů  
4. Zpráva revizní komise za uplynulé období 
5. Zpráva o hospodaření ČSCHMS v uplynulém hospodářském roce  
6. Jmenování čestného člena - vložený bod  
7. Návrh plánu činnosti svazu na další období, návrh na změnu sazebníku + návrh rozpočtu 
8. Různé (vč. zpráv o činnosti klubů), diskuze 
9. Usnesení 
10. Závěr 
 
Hlasování: Navržený program VČS byl schválen členským shromážděním jednomyslně. 
 
1. Volba komisí, zapisovatele a ověřovatelů 
- návrhová: Ing. Jan Machač – předseda komise, Eduard Němec, Jiří Zelený 
- mandátová: RNDr. Martin Tichý – předseda komise, Iva Zezulková, Ing. Miloš Šedivý 
- zapisovatel: Ing. Pavla Vydrová 
- ověřovatel: MVDr. Ing. Herman, Petr Bernard 
 
Hlasování: Schváleno jednomyslně. 
 
2. Zpráva o činnosti ČSCHMS 2018/2019 
Přednesl předseda Ing. Václav Jungwirth  

• Navýšení členské základny: k datu konání schůze sdružuje ČSCHMS celkem 1091 členů 
– z toho 675 řádných členů, 402 zájmových členů a 14 čestných. Počty členů v minulých 
letech: 2018 – 1059 členů, 2017 – 1000, 2016 - 935, 2015 - 861, 2014 - 810, 2013 – 765. 
• Navýšení počtu krav v KUMP: 24.241 krav (stav k 30.6.2019) 
pro porovnání: 2018 – 23.663, 2017 – 22250, 2016 – 21860, 2015 - 20688, 2014 - 19863 
(nejvyšší nárůst v kategorii čistokrevných krav)  
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• Navýšení počtu vydaných ZO/POP: celkem vydáno 4.541 ZO/POP (v roce 2018 4.459 
POP, 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)  

 přechod/tisk nových dokumentů zootechnických osvědčení (ZO) v termínu  
• Navýšení počtu plemenic zapsaných v PK – celkem 36.150 ke konci roku 2018 (2017 – 
33.767, 2016 – 32.662, 2015 - 30.273, 2014 - 28.964, 2013 - 25.295)  
• Počet registrovaných býků - celkem vybráno v období 1.1. – 31.8.2019 do plemenitby 
1.621 býků - včetně importů a ID (rok 2018 - 1.883 býků, 2017 – 1.967, 2016 – 1.599, 
2015 - 1.622, 2014 - 1.487, 2013 - 1.442)  

 schválení dvou projektů v rámci programu podpory výzkumu a inovací (NAZV) 

 sonografické měření MLLT u plemene AA 

 ověřování původu metodou SNP (spolupráce s ČMSCH) 

 příprava aktualizací šlechtitelských programů  

 plemenná kniha a šlechtitelské programy pro plemeno chianina a uckermärker 

 Hlášení porodní hmotnosti a obtížností porodů do ÚE 
• Činnosti spojené s obchodování se skotem  

 
Celá zpráva je přílohou zápisu k nahlédnutí na sekretariátu svazu.  

 
3. Přivítání a vystoupení hostů 

 Ing. Jiří Šír (náměstek ministra sekce EU a zahraničních vztahů, MZe)  
Vyzdvihl stabilní situaci v českém zemědělství navzdory suchu posledních let - obecně se 

daří dobře. Stabilní ceny hovězího masa na dobré úrovni = potenciál na dobrý hospodářský 
výsledek. Jako plus vnímá zahraniční obchod - vývoz živého skotu v rámci EU i do třetích zemí 
= vývozy vyšší než dovozy (pozitivní saldo). Záporné saldo u hovězího masa. Pochvaluje 
kvalitu hovězího masa i skotu v ČR. Informoval o kauze vývozu zvířat do Kazachstánu, u 
kterých byl deklarován původ POP, ale jednalo se o křížence různých plemen - MZe se snaží 
navrátit dobré jméno ČR. Vyzdvihl financování misí do zahraničí - vyslání zemědělských 
diplomatů do třetích zemí. Jednání v Bruselu ohledně nastavení nové SZP – strategické plány, 
které by si měly státy stanovovat a vyhodnocovat a hlásit do Bruselu. Důraz na adaptaci na 
klimatické změny. Definice tzv. skutečného zemědělce – potřeba vyřadit ty, kteří čerpají 
dotace neoprávněně a nezatěžovat další byrokracií. Zastropování přímých plateb – v rámci 
měsíců až let. ČR mí tři členy v zemědělském výboru EK - roste tlak na životní prostředí. SPZ 
by měla být jednodušší, funkční, zájem na zlepšení kvality půdy, vody a vzduchu. Co se týče 
dosažení obchodní dohody s uskupením jihoamerických zemí Mercosur na vytvoření zóny 
volného obchodu Mercosur, tak osobně vnímá jako větší problém nadprodukci irského 
hovězího masa, které v případně Brexitu poputuje místo na půdu UK do EU. Následovala 
diskuse nad problematikou dovozu hovězího masa z Ameriky- potřeba propagace hovězího 
masa ze strany MZe.  
 

 Ing. Kateřina Bělinová, CIA (ředitelka odboru přímých plateb, MZe) 
Prezentace - Aktuality z přípravy nové zemědělské politiky pro další období. Informace 
k plánování přímých plateb. Definice skutečného zemědělce. Nyní příprava výplaty záloh na 
přímé plateb ve  výši 70 % do konce roku. Celá prezentace zveřejněna na webu ČSCHMS.  
 

 Ing. Zdeňka Procházková (vedoucí oddělení ústřední evidence, MZe) – poděkovala za 
pozvání, podala informace o nové struktuře a personálním obsazení odboru  



 Ing. Zdenka Majzlíková (ředitelka České plemenářské inspekce) - poděkovala za 
pozvání. Seznámila přítomné s činností ČPI a  aktuálními kroky. Apelovala na včasná hlášení 
do ÚE, i když došlo k výraznému zlepšení. Největší objem kontrol delegovaný ze SZIFu – musí 
být zkontrolováno 5 % subjektů u každého titulu, proto mohou inspektoři přijet na chov 
několikrát. Prosí o trpělivost při kontrolách, termíny jsou dané. 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. David Lipovský (vedoucí odboru plemenářské práce a vedoucí odboru laboratoří 
ČMSCH a.s.) 

Aktuality ke genotypování a ověřování původů dle SNP: Informace z oblasti přechodu na 
nový systém ověřování původů a genotypizace zvířat. Aplikace www.igenetika.cz se osvědčila 
a stále se zdokonaluje. Snížení ceny testace o 200 Kč od 1.10.2019. Celá prezentace 
zveřejněna na webu ČSCHMS. 
 

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

Informace o využívání býků v tzv. černé plemenitbě, která je na Slovensku velkým 
problémem.  
 

 MUDr. Tomáš Jarosil (Oddělení ochrany zdraví zvířat, SVS) 
Poděkoval za pozvání a vyzdvihl dobrou nákazovou situaci na území ČR. Připraven na 

individuální dotazy z řad chovatelů po skončení jednání.  
 

Další přítomní hosté: doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc. – ředitel Svazu chovatelů holštýnského 
skotu ČR,  

 
4. Zpráva revizní komise 
Zprávu o činnosti revizní komise za uplynulý rok přednesl předseda revizní komise Ing. David 
Hruška. Informoval přítomné členy o činnosti výboru, hospodaření svazu ponechal na řediteli 
Malátovi do bodu „Zpráva o hospodaření“, dále o projednání podnětů k prošetření žádostí 
adresovaných RK a ČSCHMS: 

- Stížnost na neférové, nekolegiální a podvodné jednání manželů Borovkových při 
NVHZ 2019 

- Stížnost společnosti Jihočeský chovatel a.s. na způsob a výsledek řešení žádosti o 
výjimku při zařazení býka do odchovu na OPB 

Ing. Emil Pitter (Jihočeský chovatel a.s.) – nesouhlasná reakce na rozhodnutí Rady PK a 

revizní komise  podnět se předává na pracovníky svazu 
 
Kompletní zpráva je přílohou zápisu. 

 
5. Zpráva o hospodaření ČSCHMS v hospodářském roce 2018/2019 
 
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, daří se snižovat závislost na dotacích = úroveň samofinancování se zvyšuje. 

http://www.igenetika.cz/


Letošní účetní zisk/ ztráta činila – 13.361 Kč (v roce 2018 1.451.701 Kč), základ daně po 
úpravách 53.795 Kč, odvod daně 10.070 Kč. Náklady i výnosy jsou vyrovnané. Daňové 
přiznání musí být odesláno do 30. 9. 2019. 

Hospodaření (výsledovka) je k nahlédnutí na vyžádání na sekretariátu svazu.  
 
Hlasování: Schválení zprávy o hospodaření za rok 2018/2019. Hlasování se zdržel 1 člen, 
ostatní přítomní hlasovali pro schválení. 
 
6. Jmenování čestného člena (vložený program)  

Jmenování čestného člena prof. Ing. Bc. Josefa Přibyla, DrSc., který mimo mnohého 
jiného zavedl genetické hodnocení masného skotu v ČR. U masného skotu jen několik zemí 
na světě má zaveden komplexní systém jako my. Zasloužil se o zapojení ČR do 
mezinárodního projektu Interbeef a díky jeho záštitě je ČR jednou ze zemí, která pro tento 
projekt dělá i vývoj metod. Ředitel Malát seznámil přítomné s životopisem a kariérou pana 
profesora Přibyla, poděkoval mu za mnohaletou spolupráci a popřál pevné zdraví a spoustu 
energie do dalších let.  

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

Návrh vyrovnaného rozpočtu ve výši 37.250.000 Kč (35.250.000 Kč v roce 2018/19). 
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 
- pokračování ve vývoji nového počítačového programu pro vedení PK a KUMP a jeho 
zavedení do praxe včetně načítání dat z ústřední evidence (pohyby zvířat v ÚE, narození 
telat, obtížnost porodů) a dořešení všech detailů související s využíváním těchto údajů 
- elektronické pořizování dat v rámci výkonu KUMP na chovech 
- aktivní účast v projektu mezinárodního odhadu plemenných hodnot (Interbeef) včetně 
zajištění financování této aktivity 
- zapojení chovatelů AA do genetického hodnocení Breedplan 
- pokračování v realizaci dvou schválených projektů NAZV (genomika + měření MLLT u AA a 
parazitózy skotu) a naplňování cílů těchto projektů 
- zavádění nových znaků do KU (hodnocení temperamentu atd.) 
- správa a další rozvoj webového portálu webKUMP – kontrola užitkovosti on-line 
- příprava výstav s účastí ČSCHMS a klubů a asociací - Jihočeská beef show při ZŽ a Charolais 
show Lysá nad Labem 
- realizovat vrácení poměrné části nákladů za genomickou testaci 
- oslava 30 let – návrhy na sekretariát Svazu 

Kompletní plán činnosti je přílohou zápisu a k nahlédnutí na sekretariátu svazu 
 

Hlasování: Členské shromáždění schválilo návrh plánu činnosti a rozpočet na rok 2019/2020. 
Jeden člen se hlasování zdržel. 
 



 Návrh na změnu sazebníku poplatků ČSCHMS 
Návrh sazebníku byl odeslán všem členům s přihláškou na VČS, návrh je přílohou tohoto 

zápisu (k nahlídnutí na sekretariátu svazu). Ředitel Svazu vysvětlil přítomným potřebu a 
důvod úpravy sazebníku jak z pohledu poplatků za přihlášení býků k odchovu u chovatele, 
tak sazeb za KUMP a dalších změn.  
Pozn. k bodu od č. 9 „Poplatek za využívání služby webKUMP“ – byl zaveden od samého 
začátku užívání webové aplikace, fakturuje se zpětně za uplynulý rok, ale pouze nebyl 
zakomponován do sazebníku.  
Poplatky za KUMP – stupeň „A“ nově 220 Kč, stupeň „B“ 150 Kč za zapojenou krávu a rok. 
Fakturace výkonu KUMP probíhá zpětně a to jednou ročně k 30.9. uplynulého chovatelského 
roku.  
Ing. Káčer (Jihočeský chovatel a.s.) navrhuje snížení ceny za vystavení ZO/POP v případě 
exportu inseminačních dávek na 50 Kč/ks, a to zejména u vývozu malého počtu ID (doposud 
500 Kč).   
 
Hlasování I: Kdo je pro schválení doplnění sazebníků dle návrhu Ing. Káčera za vystavení 
ZO/POP pro export při prodeji inseminačních dávek ve výši 50 Kč? 
PRO: 24, zdržel: 21, proti: 1  
Závěr: Návrh byl přijat.  
 
Hlasování II: Kdo je pro schválení kompletního Sazebníku poplatků s účinností od 26. 9. 
2019? 
PRO: 30, proti 3, zdržel: 6 
Závěr: Navržený sazebník byl schválen a bude doplněn o poplatek za exportní ZO/POP 
inseminačních dávek ve výši 50 Kč.  
 
8. Různé, diskuze  
RNDr. Tichý – za plemeno dexter informoval o propagaci plemene a skotu v ČR při ZŽ, 
poděkování za součinnost 
p. Tuček – navrhuje do dalších let zvýšení poplatků ZČ na 1.000 Kč za rok 

Ing. Káčer – aukce jalovic při ZŽ, poděkování chovatelům za součinnosti (AA, CH, LI, MS)  
nastolit tradici 
 
9. Usnesení 
Přednesl předseda návrhové komise Ing. Jan Machač 

Usnesení doloženo v příloze. 
 

Hlasování: Jednohlasné přijetí usnesení => schváleno všemi přítomnými oprávněnými voliči. 
 
10. Závěr  
Schůzi uzavřel předsedající ve 13:02 hod.  
Předběžný termín další VČS 9. - 10. 9. 2020 opět na Hotelu Skalský Dvůr. 
 
Na Skalském Dvoře dne: 25. 9. 2019.  
 
Zapsala: Pavla Vydrová           Ověřili: MVDr. Ing. Herman, Petr Bernard 

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