
 

Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene limousine 
ze dne 13.10.2022 na Hradištku pod Medníkem 

  

Jednání klubu zahájil v 15:00 předseda klubu František Farka. Přivítal přítomné chovatele a 

zaměstnance Svazu a seznámil s programem jednání, kterého se zúčastnilo 18 osob z toho 13 řádných členů 

ČSCHMS s právem volit/hlasovat. Prezenční listina je přílohou zápisu.  

 

Program jednání: 

 

1. Volba volební/mandátové komise 

2. Představení kandidátů 

3. Volba předsedy Klubu LI a Rady plemenné knihy LI 

4. Vyúčtování výstavy Jihočeská beef show v Českých Budějovicích 

5. Informace o stavu LI účtu a stavu hospodaření za poslední roky 

6. Různé/diskuse 

 

Průběh jednání: 

 

1. Volba volební/mandátové komise 

Obsazení volební/mandátové komise: Jaroslav Denk, Zuzana Schandlová-Klusáčková, Eduard Němec  

Návrh usnesení: Řádní členové Klubu LI volí výše uvedené členy do volební/mandátové komise.  

PRO: 13 → jednomyslně 

Usnesení: Volební/mandátová komise bude pracovat ve složení Jaroslav Denk (předseda), Zuzana 

Schandlová-Klusáčková a Eduard Němec  

 

2. Představení kandidátů 

 Na předsedu 

Kandidát: Ing. Tomáš Martinek (VETUNI ŠZP Nový Jičín) 

 

 Do Rady PK LI 

Kandidáti: Ing. Tomáš Martinek, Adolf Loos, Petr Šindler, Jaroslav Velát, Czeslaw Niemiec (nepřítomen), 

František Farka 

 

Návrh usnesení: Řádní členové Klubu LI volí z navržených kandidátů 5 členů Rady PK, předsedu Klubu, 

který bude zároveň zástupcem ve výboru a také náhradníka na jednání ve výboru. Funkční období Rady PK, 

předsedy i náhradníka je nadále čtyřleté. PRO: 13 → jednomyslně 

 

3. Volba předsedy Klubu LI a Rady plemenné knihy LI 

 Tajná volba členů Rady PK LI 

 Tajná volba předsedy Klubu + zástupce/náhradníka do výboru  
 

Předseda: Ing. Martinek → 12 hlasů (1 neplatný) 

Místopředseda: Loos → 11 hlasů (1 hlas - Niemiec, 1 hlas - Velát) 

 

Do Rady PK (5 členů) 

Martinek → 12 hlasů 

Loos → 12 hlasů 

Šindler → 12 hlasů 

Velát → 12 hlasů  

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

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



Farka → 11 hlasů 

Niemec → 6 hlasů  

  

Usnesení/závěr: Klub chovatelů plemene limousine bude při jednáních výboru Svazu zastupovat pan Ing. 

Tomáš Martinek, který bude zároveň předsedou Klubu LI. Rada plemenné knihy limousine bude pracovat ve 

složení: Tomáš Martinek, Adolf Loos, Petr Šindler, Jaroslav Velát a František Farka. Náhradníkem na 

zastupování Klubu ve výboru ČSCHMS byl zvolen Adolf Loos.  

 

Závěr: František Farka předal pomyslné žezlo Klubu LI Ing. T. Martinkovi a popřál mu mnoho úspěchů.  

 

4. Vyúčtování výstavy Jihočeská beef show v Českých Budějovicích 

Loos – vyúčtování chovatelského večera není kompletní, k odečtení z Klubových prostředků je nyní 18.512 

Kč s tím, že od této částky bude ještě odečtena částka za poskytnuté maso (F. Farka vyfakturuje Svazu jako 

org. zajištění výstavy), konečná částka pak půjde na vrub klubového účtu LI  

 

Další částka ve výši 16.821 Kč bude fakturována A. Loosem Svazu za organizační zajištění Jihočeské beef 

show a pokryje náklady na zajištění chodu stánku při výstavě s tím, že některý nakoupený materiál bude 

využitelný také na další výstavy (nádobí apod.) → částka bude odečtena z Klubového účtu a chovatelé se 

vyrovnají mezi sebou  

 

Martinek – žádá o vyjádření, zda náklady řešit do budoucna jinou cestou → nikdo se nevyjádřil, poděkoval 

organizačnímu týmu za zajištění výstavy, jediným palčivým bodem je podmáčené předvadiště, které by si do 

budoucna zasloužilo zastřešení  

 

Závěr: Výše uvedené finanční prostředky budou odečteny z klubových prostředků.  

 

 

5. Informace o stavu LI účtu a stavu hospodaření za poslední roky 

 

Vydrová – aktuální zůstatek 212.760 Kč před odečtením nákladů souvisejících s Jihočeskou beef show, 

předložena tabulka s čerpáním fin. prostředků Klubu LI od 30. 6. 2019.  

Závěr: Hospodaření Klubu je k nahlédnutí na sekretariátu svazu.  

 

6. Různé/diskuse 

 

NVHZ v Brně 2023 vs. výběry 

Birovaš - termíny výběrů II. turnusů ve vztahu k výstavě v Brně → bude to časově velmi náročné, býci na 

NV pouze z I. testu, protože před výstavou se ukončí II. test, ale výběry začnou až po NV 

Loosová – otázka nutnosti vážení zvířat při příjezdu do Brna → Birovaš – s p. Rackovou řešena výroba 

speciálně upravené klece, váhy mohou chovatelé nahlásit, kdo bude potřebovat zvážit, tak zváží na místě, 

uvažuje se o spec. úpravě prostoru při vyskladňování zvířat z aut → zatím k diskusi 

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 → chovatelé souhlasí 

 

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 

Oslovena sudí na NVHZ pro LI: Rikke Benoit  

 

Závěr: Členové klubu berou informace na vědomí, v dostatečném předstihu před výstavou proběhne online 

jednání k organizačním záležitostem NVHZ v Brně.   

 

http://www.charolais2023.com/


Sommet d´Elevage 

Farka – informoval o své účasti na letošním ročníku a vyzval k aktivní účasti členy Klubu v roce 2023, kde 

bude hl. plemenem právě limousine  

 

Specializace inspektorů 

Farka – přečetl žádost Ing. Šimáka ohledně specializace inspektorů na konkrétní plemena, náročnost tohoto 

uspořádání z pohledu času i nákladů na dopravu, apeluje na využívání všech inspektorů  

Malát – náklady na cestovné jsou výrazně vyšší než v minulosti díky složitým přejezdům – chtěli jsme 

požádat o zrušení specializací, protože personální obsazení je velmi složité – jdeme cestou intenzivního 

školení inspektorů. S myšlenkou a žádostí o zrušení specializace přišel jak Ing. Šimák tak Bc. Dobeš 

(kterých se specializace nejvíce týkají) 

Loos - z jeho pohledu jsou inspektoři fundovaní a zvládají své povinnosti, Rada PK bude apelovat na 

využívání inspektorů v rámci regionů, ušetřený čas je možné věnovat intenzivnějšímu školení inspektorů i 

chovatelů v komisích. 

 

Ing. Káčer – ve FR se rozpadla PK CH na dvě samostatné a LI chovatelé se snaží, aby se tomuto v jejich 

případě předešlo, snaží se více než kdy v minulosti o komunikaci s ostatními PK LI po Evropě, mají zájem o 

diskusi a návštěvu chovů → pravděpodobně proběhne návštěva v průběhu druhé poloviny listopadu → kdo 

z chovatelů by měl zájem, může se k aktivní účasti svého chovu přihlásit  

 Nabídka inseminačních dávek firmy Jihočeský chovatel  

 

Ing. Chytka – nabídka ID od firmy Natural  

 

Šindler – informace z cesty po Skotsku pozvánka na Roayal highland show 2023 → možnost spolupráce 

v rámci Junior Teamu ČSCHMS → připraví článek do Zpravodaje 4/2022 

 

Loos - žádá Ing. Birovaš o rozbor výsledků, jak v testu vlastní užitkovosti uspěli býci, kteří měli 2 a 3 body 

za hmotnost na začátku testu → připravit rozbor na příští jednání Klubu 

 

Loosová – podnět na novou Radu PK z pohledu 120ky jako selekčního kritéria   

 

Martinek ukončil jednání Klubu a požádal nově zvolené členy Rady PK LI, aby po jednání zůstali a zvolili 

ze svého středu předsedu Rady PK.  

 

Zapsala Pavla Vydrová 

Ověřil Tomáš Martinek 

 

 

Zápis z jednání RADY PK LIMOUSINE 

 

1. Volba předsedy → předsedou Rady PK byl jednomyslně zvolen Tomáš Martinek 

 

2. Sladění oka → Birovaš navrhuje školení komise vč. hodnocení → k další diskusi 

 

3. Výběrové komise na IV. turnus → OPB Osík (Filip Fišar), OPB Dubňany (Petr Šindler) 

 

4. V II. ½ listopadu se sejde Rada PK s Ing. Birovaš řešit otázky šlechtění  

 

Zapsala Pavla Vydrová 

Ověřil Tomáš Martinek 
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