
Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene Aberdeen Angus, resp. členů 
plemenné knihy Aberdeen Angus 
ze dne 20.10.2022 na Hradištku pod Medníkem 

  
 
Program jednání: 
 
1. Prezence 10:00 – 11:00 hodin 
2. Zahájení v 11:00 hodin 
3. Volba orgánů zasedání - předsedajícího, návrhové a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
4. Úvodní informace o organizaci chovatelů v ČSCHMS 
5. Volba zástupců klubu - předsedy, zástupce do výboru ČSCHMS a jeho náhradníka 
6. Hlasování o formě zastoupení členů plemenné knihy v rámci ČSCHMS 
7. Různé, diskuse 
8. Závěr zasedání 
 
Průběh jednání: 
 
1. Prezence → přítomno 93 členů s právem hlasovat (fyzicky či prostřednictvím plných mocí) 
2. Zahájení  
Jednání klubu zahájil v 11:00 místopředseda Svazu Milan Novotný. Přivítal přítomné chovatele a 
zaměstnance Svazu a seznámil s programem jednání, kterého se zúčastnilo 93 řádných členů ČSCHMS s 
právem volit/hlasovat. Úvodní slovo přednesl Kamil Malát Prezenční listina je přílohou zápisu.  
 
3. Volba orgánů zasedání  

Návrh usnesení: Řádní členové Klubu AA volí předsedajícím schůze pana Ing. Jana Berku (SENECO s.r.o.) 

 Protinávrh nebyl podán. Hlasování: jednomyslně  

 Usnesení: Předsedajícím členské schůze byl zvolen pan Ing. Jan Berka  
Na základě uskutečněné volby bylo vedení členské schůze předáno zvolenému předsedajícímu, který 

nadále bude členské shromáždění řídit. Předsedající poděkoval za důvěru a dal hlasovat o dalším bodu. 
 
Návrh usnesení: Členské shromáždění volí zapisovatelem čl. schůze pana Ing. Radovana Sochora  

 Protinávrh nebyl podán. Hlasování: jednomyslně  

 Usnesení: Zapisovatelem byl zvolen pan Ing. Radovan Sochor 
 
Návrh usnesení: Členské shromáždění volí ověřovatelem zápisu z čl. schůze paní Petru Borovkovou a 
pana Milana Bílka 

 Protinávrh nebyl podán. Hlasování: jednomyslně bylo přijato 

 Usnesení: Ověřovatelem zápisu byli zvoleni: Petra Borovková a Milan Bílek 
 
Návrh usnesení: Členské shromáždění volí předsedou a členy návrhové komise pana Ing. Jana Kofroně 
(předseda) Ing. Vladimír Šašek ml., Jan Hromas 

 Protinávrh nebyl podán. Hlasování: jednomyslně bylo přijato 

 Usnesení: Předsedou návrhové komise byl zvolen Ing. Jan Kofroň, členové Ing. Vladimír Šašek ml., Jan 
Hromas 

 
 
 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU 
Těšnov 17, Praha 1, 110 00, tel: 221 812 865 

email: info@cschms.cz, www.cschms.cz 
 



 
 
 
Návrh usnesení: Členské shromáždění volí předsedou mandátové/volební komise Jan Švéda (předseda), 
členové Pavel Šeliga a Jiří Valenta 

 Protinávrh nebyl podán. Hlasování: jednomyslně, usnesení bylo přijato 

 Usnesení: Předsedou mandátové komise byl zvolen Jan Švéda, předseda a členové Pavel Šaliga a Jiří 
Valenta 

 
4. Úvodní informace o organizaci chovatelů v ČSCHMS, přednesl Kamil Malát 
 

 
5. Volba zástupců klubu  
 
    Bylo provedeno hlasování o způsobu volby: veřejná nebo tajná 
    Hlasování pro volbu veřejnou  
    Proti:    18 
    Zdržel: 1 
    Pro:      74 
 Protinávrh nebyl podán.  

 Usnesení: byl odsouhlasen veřejný způsob volby 
 

Zástupci do výboru ČSCHMS 
 
 Předseda/zástupce do výboru ČSCHMS a jeho náhradník 
 Představení kandidátů  
Kandidáti na post předsedy Klubu AA/zástupce ve výboru ČSCHMS 
Milan Šebelka 
Karel Kamba (Orelio, spol. s r.o.) 
Oba kandidáti přednesli svojí prezentaci 
 
Hlasování o kandidátovi panu Milanovi Šebelkovi 
Proti:        22 
Zdržel se: 1 
Pro:          70 
 
Usnesení: pan Milan Šebelka byl zvolen na post předsedy Klubu AA/zástupce ve výboru ČSCHMS 
 
 
Kandidáti na post náhradníka zástupce ve výboru 
Ing. Josef Dvořák 
 
 
Hlasování o kandidátovi panu Ing. Josefu Dvořákovi 
Proti:        0 
Zdržel se: 2 
Pro:          91 
 
Usnesení: pan Ing. Josef Dvořák byl zvolen na post zástupce předsedy Klubu AA/zástupce ve výboru 
ČSCHMS 
 
 



Usnesení/závěr: Klub chovatelů plemene Aberdeen Angus bude při jednáních výboru Svazu zastupovat pan 
Milan Šebelka, který bude zároveň předsedou Klubu AA. Náhradníkem na zastupování Klubu ve výboru 
ČSCHMS byl zvolen Ing. Josef Dvořák.  
 
 
 
 
6. Hlasování o formě zastoupení členů plemenné knihy v rámci ČSCHMS 
 Veřejné hlasování o upřednostňovaném typu zastoupení chovatelů PK AA v rámci ČSCHMS: Asociace 

chovatelů Aberdeen Angus, z.s. vs. Klub chovatelů plemene aberdeen angus (bez právní subjektivity) 
 

Podán protinávrh: členské shromáždění plemenné knihy AA souhlasí s tím, aby neproběhlo hlasování o 
bodu č. 6 programu 
Pro:           20 
Proti:        60         
Zdržel se: 1 
 
Usnesení/závěr: Protinávrh nebyl přijat. 
 
Hlasování o formě zastoupení členů plemenné knihy v rámci ČSCHMS, Asociací chovatelů Aberdeen 
Angus, zs. 
 
Pro:           70 
Proti:         21       
Zdržel se:  0 
 
 

Usnesení/závěr: Shromáždění členů plemenné knihy Aberdeen Angus se rozhodlo, že chce být v ČSCHMS, 
z.s. dle § 16 stanov zastoupeno Asociací chovatelů Aberdeen Angus, z.s. a žádá ČSCHMS, z.s. a Asociaci 
chovatelů Aberdeen Angus, z.s., aby do další členské schůze ČSCHMS, z.s. připravily návrh úpravy stanov 
obou spolků a formulace smluv, které budou upravovat vztah mezi ČSCHMS a plemeny zastoupenými spolky 
z vlastní právní subjektivitou. 

 
 
7. Různé, diskuse 
 
Návrh pana Ing. Vladimíra Šaška ml. – zastupování  
Zastupování členského shromáždění plemenné knihy Aberdeen Angus navenek, resp. WATM 
Asociací chovatelů Aberdeen Angus. 
 
Pro:           70 
Proti:         2       
Zdržel se:  1 
 

Usnesení/závěr: Členské shromáždění plemenné knihy Aberdeen Angus se usneslo, že bude podporovat 
Asociaci Aberdeen Angus v pořádání WATM a souhlasí s tím, aby chovatelé Aberdeen Angus byli 
zastupování navenek Asociací chovatelů Aberdeen Angus, z.s.. 

 
 
 
 



 
 
NVHZ v Brně 2023  
Malát – informoval o situaci, která může ve vztahu k dotačnímu programu ovlivnit celou národní výstavu 
z pohledu financování (zatím nic konkrétního, vše se diskutuje na úrovni MZe, SZIF a ČMSCH jako hl. 
organizátora výstavy)   
Malát – v rámci výstavy proběhne Kongres CH (http://www.charolais2023.com/), šampionát CH je 
směřován na neděli 23.4. a ve stejný den by mohl proběhnout také šampionát LI  
Šampionát AA -  
Vydrová - předpokládaný termín uzávěrky přihlášek na NV 12.3.2023 
Malát - 1.11. proběhne výstavní výbor k NV → mj. tlak Svazů na vrácení ročníku 2025 do podzimního 
termínu 
 
Závěr: Členové klubu berou informace na vědomí, v dostatečném předstihu před výstavou proběhne online 
jednání k organizačním záležitostem NVHZ v Brně.   
 
 
 
 

Zapsal: Ing. Radovan Sochor 
Ověřili: Petra Borovková 
             Milan Bílek 

 
 

 

http://www.charolais2023.com/
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