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Zpráva revizní komise (RK)  Českého svazu chovatelů masného skotu, z.s. pro Výroční 
členskou schůzi konanou v Hotelu Skalský Dvůr, 22. září 2022 

 
 

Revizní komise pracovala od září roku 2021 ve složení: předseda Ing. David Hruška, 

členové Adolf Loos, Ing. Jan Hromas, Ing. Vladimír Matěj Šašek, Ing. Luboš Šilhavý – odstoupil 

19.9.2022 

 

Revizní komise se za dané období sešla 2x a to na řádně svolaném zasedání v termínech 

2.5.2022 (online) a 1.8.2022, na mimořádných členských schůzích ČSCHMS ve dnech  11.4.2022 

a 16.5.2022, dále pak na 5 pracovních schůzkách organizovaných online. Poslední řádné 

zasedání proběhlo, tak jako již tradičně, v sídle účetní firmy svazu v Brodcích nad Jizerou. 

Přítomni byli všichni výše jmenovaní  členové RK, ředitel ČSCHMS Kamil Malát, Dis., předseda 

ČSCHMS František Farka, místopředseda svazu Milan Novotný a paní účetní Eva Šelepová, 

omluven byl Ing. Luboš Šilhavý. 

Revizní komise průběžně sledovala a hodnotila plnění hlavních úkolů vyplývajících 

z jednání výboru a předkládaných výsledků Svazu, řešila podněty jí adresované, při vlastním 

jednání v Brodcích byla obeznámena zejména s hospodařením Svazu za minulé účetní období 

k 30.6.2022.  Na základě těchto poznatků předkládá členskému shromáždění k posouzení 

následující závěry, doporučení a stanoviska: 

 
 

1. Činnost Výboru ČSCHMS 
 

Výbor Svazu se v uplynulém období sešel k 10 řádným či pracovním zasedáním (5 x online, 

5 x s osobní účastí). Ze všech jednání jsou pořízeny zápisy s úkoly a opatřeními. K činnosti 

Výboru není připomínek. 

 
2. Hospodaření Svazu 

 
Po řádném zasedání RK v místě účetní firmy Spolku a objasnění a rozklíčování vybraných 

položek hospodaření RK k předloženému hospodaření nemá výhrad.  

 
 

Stav k 30. 6. 2022 
 

Účetní zisk           278 612 Kč 

Základ daně č         352 486 Kč)     

Daňová povinnost               66 880 Kč  0,23 Kč) 
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RK zkontrolovala vybrané účty výsledovky za hospodářský rok 2021/2022 a v případě 

potřeby si vyžádala bližší informace. Jednalo se především o účty, u kterých došlo meziročně 

k výrazným navýšením.  

Pro účet 512 zahrnující cestovní náklady připravil ředitel Spolku celkový přehled 

kilometrů ujetých pracovníky spolku a jim odpovídajících nákladů. Za první čtyři měsíce roku 

2022 došlo ke 40% nárůstu ujetých kilometrů. Úhrada za ujetý km za stejné období vzrostla 

v důsledku vyšší ceny pohonných hmot o 13%. Náklady za cestovné pracovníků vzrostlo 

meziročně za období leden až srpen o 40%. Lze předpokládat, že skokové navýšení nákladů je 

způsobeno omezeným cestováním v roce 2021 z důvodu pandemie. Vzhledem k tomu, že 

cestovné pracovníků je zásadní položkou celkových nákladů, doporučuje RK zamyslet se nad 

možnými úsporami. Kromě návrhu předsedy Spolku na pořízení služebních vozů, to může být 

např. i změna metodických postupů KU, kdy by část úkonů mohl provádět chovatel bez 

přítomnosti inspektora.  

K 30.6.2022 měl Spolek na svých čtyřech bankovních účtech celkem 17.132.248 Kč. RK 

navrhla zkusit vyjednat snížení bankovních poplatků s bankami, u kterých má Spolek vedeny 

účty, což se řediteli obratem podařilo. 

Dále byla na jednání diskutována situace ohledně dokončení software winKUMP. RK 

upozornila, že nebyl splněn harmonogram dokončení softwaru a kromě jiného tak vznikají 

Spolku vedlejší náklady. RK doporučila aktualizovat harmonogram dokončení a jasné podmínky 

pro zhotovitele, které určí postup při nedodržení termínů. V návaznosti na toto jednání navštívil 

Algo HK pan Jan Čepelák, jako IT specialista, aby posoudil stav vývoje softwaru a reálný termín 

uvedení do ostrého provozu. Pan Čepelák vyhodnotil, že nový software může být uveden do 

provozu do konce roku 2022. V září navštívil zástupce RK jednání aparátu Spolku v sídle Algo 

HK, kde proběhlo slití dat a řešení technické a personální situace vzniklé onemocněním ředitele 

PK. RK konstatovala, že aparát zajistil řešení situace, kdy činnosti ředitele PK převezmou 

dočasně stávající pracovníci a ke slévání dat bude do konce roku využíván počítač ředitele PK 

ve spolupráci s firmou Algo HK. Do té doby dojde ke spuštění nového softwaru, který slévání dat 

zajistí pomocí serverového řešení. 
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Kč) 

3. Projednávání podnětů k prošetření žádostí adresovaných RK 
 

Za uplynulé období byly RK podány tři podněty k prošetření společností a to panem Ing. 
Ivem Chládkem (16.4. a 19.4.22) a panem Milanem Novotným (1.8.22). 
 První podnět pana Chládka se týkal (1.) problematiky zastoupení osob volených do 
orgánů Spolku a jejich řádného členství v souladu se stanovami a (2.) zda na mimořádné členské 
schůzi (11.4.2022) byly vydány hlasovací lístky pouze a jen přítomným, případně zastoupeným 
řádným členům ČSCHMS (Příloha č.1). 

Druhý podnět adresovaný RK 19.4.22 (3.), byl směřován k prošetření správnosti postupu 
při pracovním jednání výboru a způsobu hlasování, respektive započítávání hlasů zástupců 
klubů (řádných členů Svazu  dle platných stanov Spolku – Příloha č.2). 

 



 Na tyto podněty odpověděla RK následovně: 
 

Ad 1) RK sděluje, že všechny osoby zvolené do orgánů svazu jsou podle jejího názoru řádnými 
členy v souladu se stanovami ČSCHMS, nebo jsou osobami, které řádné členy zastupují dle § 6 bodu 
2) stanov spolku, kde rodinný příslušník, který se prokazatelně podílí na chodu hospodářství člena, 
může zajišťovat výkon jeho práv. V § 9 stanov jsou pak definována práva členů, jmenovitě pak v bodě 
1) písmene a) právo volit a být volen do orgánů Spolku.  

Ad2) po prověření volebních archů a plných mocí (Ing. Janem Hromasem – členem RK, za 
přítomnosti Ing. Pavly Vydrové, Ph.D. – tajemnice ČSCHMS) zaujala RK následující stanovisko: 

 
Při hlasování o volbě předsedy ČSCHMS (Svazu) bylo přítomno nebo zastoupeno na základě 

platných plných mocí 154 členů. Odevzdáno bylo 151 hlasovacích lístků. Z toho 65 pro kandidáta Ing. 
Jana Machače a 86 nevyplněných či neplatných hlasovacích lístků. Ze 154 hlasů nebo plných mocí se 
volby předsedy účastnili i 3 noví členové, jejichž vstup do Svazu nebyl podepsán předsedou (což v tu 
chvíli už nebylo možné), ale zejména z důvodu provádění KUMP a možnosti využití dalších služeb 
Svazu jim toto bylo umožněno. Primárním cílem jejich vstupu do Svazu tedy nebylo ovlivnění voleb. 
Z těchto 3 členů byl osobně přítomen Jan Knotek st. a na základě plné moci se hlasování účastnili 
Farma Josef Vaněk s.r.o. (zastoupená p. Hejlem) a firma U Hospodáře s.r.o. (zastoupená p. Sochorem 
R. st.) Vzhledem k výsledku voleb předsedy Svazu tyto 3 hlasy nemohly volbu ovlivnit. Zároveň byla 
provedena kontrola počtu vydaných a odevzdaných hlasovacích lístků kde nebylo nalezeno 
pochybení. 

Ad3) dne 19.4.22 bylo svoláno otevřené pracovní jednání členů Výboru, RK a zaměstnanců 
ČSCHMS předsedou RK. Nešlo o řádně svolanou schůzi a již na začátku, stejně tak jako několikrát 
v průběhu pracovního jednání, byli všichni zúčastnění informováni předsedou RK, že nejde o 
hlasování, pouze o informativní souhlas, případě nesouhlas členů Výboru k představenému 
programu Mimořádné členské schůze-shromáždění (MČS) plánované na 16.5.2022. Program této 
MČS, protože není ve Stanovách uvedeno jinak, navrhuje a předkládá předseda RK Členskému 
shromáždění ke schválení po zahájení MČS. Z výše uvedeného vyplývá, že nemohlo dojít ke zkreslení 
výsledku hlasování, neboť o hlasování řádně svolaného Výboru nešlo a nedošlo tak k porušení stanov 
(Častolovice, 5.5.2022 – Odpovědi na podněty RK_Ivo Chládek), (Příloha č.3). 

 Třetí podnět byl adresován RK panem Milanem Novotným a týkal se prošetření 
legitimnosti svolání rozšířené Rady plemenné knihy Aubrac a to vzhledem k nestandardní době 
svolání tohoto shromáždění předsedou Rady plemenné knihy (Příloha č.4). 
 
 Na tento podnět odpověděla RK následovně: 
 

Revizní komise se shodla, že způsob svolání rozšířené rady plemenné knihy Aubrac (a to při 

změně termínu učiněném 11.7.2022 zasláním nové pozvánky na jednání RRPK – Příloha č.2), byl v 

rozporu se Stanovami a Jednacím řádem ČSCHMS, vzhledem k nedodržené době ke svolání RPK 

vyplývající z Jednacího řádu Českého svazu chovatelů masného skotu, z. s. (Článek 2 – Zasedání 

orgánů spolku, § 10 Svolání zasedání orgánů spolku, 6) 

6) Předseda rady PK zasílá pozvánku na řádné a mimořádné zasedání rady PK nejpozději 14 dní 

před datem konání všem členům rady, předsedovi Spolku, řediteli Spolku a řediteli plemenných knih. 



Na tuto skutečnost byl předseda RPK Aubrac, pan Petr Bernard, upozorněn již 12.7.2022 a 

to telefonicky předsedou RK, dále mu bylo jednoznačně doporučeno nesvolávat RRPK Aubrac jako 

oficiálně svolané shromáždění, na kterém by byly přijímány jakékoli závěry.  

 

Revizní komise tak závěry a rozhodnutí, vyplývající z tohoto jednání, považuje za neplatné 

(Příloha č.5). 

 
 
Častolovice, 22. září 2022     
 
 
Revizní komise Českého svazu chovatelů masného skotu: 
 
Ing. David Hruška - Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 
Adolf Loos 
Ing. Vladimír Matěj Šašek 

Ing. Jan Hromas 

Ing. Luboš Šilhavý (odstoupený k 19.9.2022) - Měcholupská a.s. 

 


