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Zápis 
z 33. výročního členského shromáždění  

Českého svazu chovatelů masného skotu, z. s.  
IČ 00536903, se sídlem Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

spolek zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložka 207 
konané dne 22. září 2022 od 9:30 hodin  

na Hotelu Skalský dvůr u Bystřice nad Pernštejnem (okr. Žďár nad Sázavou), 
Lhota 52, Lísek, PSČ: 593 01 

Program dle pozvánky: 
Prezence od 8.30 - 9.30 hodin 

1. Volba předsedajícího, návrhové a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Zpráva revizní komise za uplynulé období 
3. Změna stanov ČSCHMS 
4. Návrh úpravu sazebníku poplatků ČSCHMS a PK 
5. Záležitosti klubů 
6. Zpráva o hospodaření ČSCHMS v hospodářském roce 2021/2022 
7. Návrh plánu činnosti svazu na další období, návrh rozpočtu 
8. Různé, diskuze 
9. Usnesení 
 
Průběh jednání a přijatá usnesení: 
 
1.   Volba předsedajícího, návrhové a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Jednání výroční členské schůze zahájil v 9:56 Mgr. Jindřich Terč, přivítal přítomné členy, členy orgánů Svazu 
i přítomné hosty. Konstatoval, že výroční členská schůze byla řádně svolána pozvánkou se zachováním 
lhůty dle jednacího řádu Svazu doručené řádným, zájmovým i čestným členům a současně zveřejněné na 
internetových stránkách Svazu: https://www.cschms.cz/DOC_ZAPISY_vcs/217_Pozvanka_VCS_2022.pdf  

• text pozvánky tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu 

• na shromáždění bylo pozváno 1152 členů z toho 680 řádných, 462 zájmových a 10 čestných  

Dále konstatoval, že k okamžiku zahájení členské schůze je tato usnášeníschopná, neboť v souladu se 
stanovami je dle prezenční listiny přítomno 111 řádných členů (9:57) z toho 38 prostřednictví plných mocí a 
73 fyzicky. Prezenční listina všech přítomných členů (řádných, zájmových, čestných), hostů a zaměstnanců 
je přílohou č. 1 tohoto zápisu (fyzicky k nahlédnutí na sekretariátu Svazu). Dále 3 zájmoví členové a 2 
čestní.  

Dále předsedající ve smyslu navrženého programu dle pozvánky přednesl návrh na obsazení orgánů 
členské schůze takto: 

- předsedajícím členské schůze byl navržen Mgr. Jindřich Terč, člen výboru, 

- zapisovatelem byla navržena Ing. Pavla Vydrová, Ph.D., tajemnice Svazu, 

- na ověřovatele zápisu byli navrženi: Kamil Malát, DiS., ředitel Svazu, a JUDr. Martin Pavliš, advokát  

- návrhová komise ve složení Ing. MVDr. Anton Herman (předseda), Luboš Žďárský, Ing. Vladimír Šašek 

- mandátová komise ve složení Milan Šebelka (předseda), Jaroslav Denk, Jitka Hatláková. 

Řídící schůze poučil přítomné o způsobu hlasování, o možnosti vznášet protinávrhy a požadovat vysvětlení 
týkající se Svazu. K přijetí usnesení je vždy třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných řádných členů. 

 

Návrh usnesení: Členské shromáždění volí předsedajícím schůze pana Mgr. Jindřicha Terče 

• Protinávrh nebyl podán. V 9:58 přítomno 111 členů. Hlasování: jednomyslně → usnesení bylo přijato  

• Usnesení: Předsedajícím členské schůze byl zvolen pan Mgr. Jindřich Terč.  
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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 paní Ing. Pavlu Vydrovou, Ph.D. 

• Protinávrh nebyl podán. V 9:58 přítomno 111 členů. Hlasování: jednomyslně → usnesení bylo přijato  

• Usnesení: Zapisovatelem byla zvolena paní Ing. Pavla Vydrová, Ph.D. 
 
Návrh usnesení: Členské shromáždění volí ověřovatelem zápisu z čl. schůze pana Kamila Maláta. 

• Protinávrh nebyl podán. V 9:59 přítomno 111 členů. Hlasování: jednomyslně → usnesení bylo přijato  

• Usnesení: Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan Kamil Malát, DiS. 
 
Návrh usnesení: Členské shromáždění volí ověřovatelem zápisu z čl. schůze pana JUDr. Martina Pavliše. 

• Protinávrh nebyl podán. V 9:59 přítomno 111 členů. Hlasování: jednomyslně → usnesení bylo přijato  

• Usnesení: Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan JUDr. Martin Pavliš. 
 
Návrh usnesení: Členské shromáždění volí předsedou návrhové komise schůze Ing. MVDr. Anton Herman, 
člena výboru. 

• Protinávrh nebyl podán. V 9:59 přítomno 111 členů. Hlasování: Pro: 110, Proti: 0, Zdržel: 1 → usnesení 
bylo přijato 

• Usnesení: Předsedou návrhové komise byl zvolen Ing. MVDr. Anton Herman. 
 
Návrh usnesení: Členské shromáždění volí členem návrhové komise schůze Luboše Žďárského, člena 
výboru 

• Protinávrh nebyl podán. V 9:59 přítomno 111 členů. Hlasování: Pro: 108, Proti: 0, Zdržel: 3 → usnesení 
bylo přijato 

• Usnesení: Členem návrhové komise byl zvolen Luboš Žďárský.  
 
Návrh usnesení: Členské shromáždění volí členem návrhové komise schůze Ing. Vladimíra Šaška, člena RK 

• Protinávrh nebyl podán. V 9:59 přítomno 111 členů. Hlasování: Pro: 105, Proti: 0, Zdržel: 6 → usnesení 
bylo přijato 

• Usnesení: Členem návrhové komise byl zvolen Ing. Vladimír Šašek. 
 
Návrh usnesení: Členské shromáždění volí předsedou mandátové komise Milana Šebelku, člena výboru. 

• Protinávrh nebyl podán. V 10:01 přítomno 111 členů. Hlasování: Pro: 111, Proti: 0, Zdržel: 0 → usnesení 
bylo přijato 

• Usnesení: Předsedou mandátové komise byl zvolen Milan Šebelka. 
 
Návrh usnesení: Členské shromáždění volí členem mandátové komise Jaroslava Denka, člena Klubu LI. 

• Protinávrh nebyl podán. V 10:01 přítomno 111 členů. Hlasování: Pro: 110, Proti: 1, Zdržel: 0 → usnesení 
bylo přijato 

• Usnesení: Členem mandátové komise byl zvolen Jaroslav Denk. 
 
Návrh usnesení: Členské shromáždění volí členem mandátové komise Jitku Hatlákovou, členku výboru. 

• Protinávrh nebyl podán. V 10:01 přítomno 111 členů. Hlasování: Pro: 111, Proti: 0, Zdržel: 0 → usnesení 
bylo přijato 

• Usnesení: Členem mandátové komise byla zvolena Jitka Hatláková.  
 
2. Zpráva revizní komise za uplynulé období  
Předseda revizní komise ČSCHMS, Ing. David Hruška přednesl zprávu revizní komise za uplynulé období (viz 
příloha 3. tohoto zápisu a zde: 
https://www.cschms.cz/DOC_ZAPISY_revizni/105_Zprava_revizni_komise.pdf) a informoval členské 
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shromáždění mj. o rezignaci člena RK Ing. Luboše Šilhavého → komise bude nadále fungovat jako 
čtyřčlenná. Následně vyzval přítomné k dotazům na vysvětlení/doplnění informací ke zprávě RK.  
 
Terč (10:20) – dotaz ohledně možnosti uložení volných prostředků na spořicí účet 
 
Následně (10:22) předal předsedající slovo předsedovi Svazu, Františkovi Farkovi, který přednesl formou 
prezentace Zprávu o činnosti Svazu za uplynulé období a poté dal přítomným prostor pro dotazy (10:54).  
 

• Pavliš -  vysvětlení, proč nebyla Zpráva o činnosti samostatným bodem jednání VČS → zpráva o činnosti 
nemusí být brána na vědomí, takže nemusí být na programu  

• Loosová – náklady na tištěné výstupy (uzávěrky) KUMP → důvody vysvětlil Malát (pokrytí dotací, pokud 
to bude požadováno, tak do budoucna není problém přejít na výlučně elektronickou verzi)  

• Kofroň – proč nejsou v online PK viditelná telata → (Farka) až když jsou zapsaná jako plemenná 

• Valenta – proč nelze ZC posílat mailem s fakturou a musí jít na dobírku → (Malát) jedná se o úřední 
doklad, lze ale otevřít diskusi na téma, co a jakým způsobem posílat elektronicky 

 
3. Změna stanov ČSCHMS 
Terč – 11:00 přednesl téma změn Stanov → návrh, který vzešel z pracovní skupiny, byl předložen členům 
výboru a následně přiložen k pozvánce na dnešní VČS, aby se s návrhem mohli všichni členové seznámit 
v dostatečném předstihu. Návrh byl také diskutován na chovatelské debatě 21. 9. 2022.  
Malát – vyzval přítomné členy k otázkám ohledně vzniku Stanov, aby se informace zbytečně neopakovaly 
 

• Jungwirth - stanovy nejsou správně připraveny, jsou plné nedostatků, komise by měla pracovat dál a 
připravit kvalitnější znění → navrhuje nepřijmout předložený návrh, evidováno jako protinávrh č. 1 

• Loos – Protinávrh z pléna č. 2: aby Stanovy přiložené jako součást pozvánky na VČS včetně jednacího a 
organizačního řádu byly projednány a schváleny jako celek v předloženém znění s výjimkou § 17 kde se v 
bodě 1) písmeno e) celá věta ruší a v §18 se do bodu 3 písm. a) na začátku věty doplňují slova „navrhuje, 
schvaluje a …“  

• Chládek - protinávrh A. Loose není protinávrhem, navrhuje nehlasovat o návrhu předložených stanov 

• Šusta - nechce vůbec nic měnit 

• M. Šebelka - podpora protinávrhu A. Loose  

• Machač – vyzval k nepřijetí žádných změn a dopracování 

• Dufková – Protinávrh z pléna č. 3: schvalovat návrh stanov po paragrafech, ne jako celek 

• Farka – členové mají možnost nehlasovat pro (resp. hlasovat proti) schválení předloženého návrhu 

• Malát – dovysvětlil, že návrh připravený pracovní skupinou byl postoupen výboru, který materiál 
nepřipomínkoval (resp. s návrhem souhlasil) 

• Chládek – apeluje na odložení hlasování na příští VČS 

• Jungwirth - navrhl, aby platily současné stanovy a návrh změn se připravil na příští VČS 

• Pavliš – pokud chcete, aby zůstaly původní stanovy, tak proti návrhu i protinávrhům budete hlasovat NE 

• Chroust – opakuje svůj Protinávrh č. 3 zaslaný spolu s pozvánkou (viz příloha) 
 
11:37 – vyhlášena 15 min. přestávka na zformulování protinávrhů  
12:03 - obnoveno jednání 
12:08 - kontrola hlasovacích lístků: 113 (souhlasí s prezenční listinou) 
 
Přednesen protinávrh č. 1 podaný p. Jungwirthem ve znění usnesení: „Zamítají se předložený návrh stanov i 
všechny předložené protinávrhy, čímž zůstávají v platnosti stávající Stanovy.“ 

• Hlasování (ve 12:12 přítomno 113):  PRO: 41, PROTI: 67, ZDRŽEL: 5 → protinávrh nebyl přijat 
 
Příprava na hlasování návrhu pracovní skupin (12:15):  
Terč – prošel a přednesl bod po bodu před plénem změny Stanov tak, jak vzešly z jednání pracovní skupiny 
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Protinávrh z pléna č. 2. Podaný p. Loosem ve znění usnesení: „Stanovy přiložené jako součást pozvánky na 
VČS včetně jednacího a organizačního řádu se schvalují jako celek v předloženém znění s výjimkou § 17 kde 
se v bodě 1) písmeno e) celá věta ruší a v §18 se do bodu 3 písm. a) na začátku věty doplňují slova navrhuje, 
schvaluje a …“  

• Hlasování (ve 12:52 přítomno 110):  PRO: 63, PROTI: 37, ZDRŽEL: 11 → protinávrh byl přijat 
 
Závěr: Tím odpadá hlasování o původním návrhu pracovní skupiny, protinávrhu z pléna č. 3 p. Dufkové a 
protinávrh č. 3 zaslaný spolu s pozvánkou ze strany p. Chrousta.  
 
Terč – nyní se bude hlasovat o zbývajících protinávrzích zaslaných spolu s pozvánkou (Ing. Chrousta) 
 
1. Hlasování (ve 13:11 přítomno 109): Protinávrh č. 2 (1. část) ve znění návrhu usnesení: “V článku 6 § 11 

odst. 2 se v bodě 1 slova „případně zapsané spolky“ ruší“ (nadále nebudou Klubem zapsané spolky) 
PRO: 55, PROTI: 49, ZDRŽEL: 5 → protinávrh byl přijat 

 
2. Hlasování (ve 13:25 přítomno 110): Protinávrh č. 1 ve znění návrhu usnesení: „V článku 6 § 11 odst. 4 

se bod uvedený pod písm. c) ruší a dosavadní bod d) se nově označuje c). V článku 6 § 11 se odst. 5 
ruší.“ (nemožnost kandidatury na základě plné moci) 
PRO: 6, PROTI: 69, ZDRŽEL: 29 → protinávrh nebyl přijat 
 

3. Hlasování (ve 13:49 přítomno 105): Protinávrh č. 2 (2. část) ve znění návrhu usnesení:  
„V článku 6 § 16 se odst. 1 a 2 ruší a nahrazují novými odstavci 1) až 5) s tímto novým zněním: 
„1) Na základě zájmu skupiny chovatelů jednotlivých plemen jsou v rámci Spolku vytvářeny chovatelské 
kluby jakožto vnitřní organizační složky Spolku bez vlastní právní subjektivity (dále jen kluby), které 
zastupují členy Spolkem vedených plemenných knih a zájemce o chov daných plemen, a to podle principu 
jedno plemeno = maximálně jeden klub. Je-li pro příslušné plemeno klub zřízen, jsou jeho členy všichni 
řádní členové, kteří jsou chovateli daného plemene/mají zapsánu alespoň jednu plemenici v plemenné 
knize příslušného plemene, a čestní ab zájmoví členové, kteří vyslovili o příslušné plemeno zájem. 
2) Kluby se pro lepší organizaci své práce mohou na základě vlastního rozhodnutí sdružovat. 
3) Spolek zřizuje vždy alespoň jeden společný klub pro plemena, která nemají zřízen vlastní klub (dále 
jen „klub nezařazených“). Členské shromáždění je dle článku 6 § 12 odst. 2 písm. f) povinno zřídit 
samostatný klub na žádost nejméně 5 řádných členů, kteří jsou chovateli příslušného plemene. 
4) Kluby mohou přijímat vlastní organizační pravidla (stanovy klubu) a programy činnosti, pokud nejsou 
v rozporu se stanovami Spolku, a vytvářet vlastní rozpočet na zabezpečení své činnosti. 
5) Členové klubu volí z řad řádných členů klubu svého předsedu, jakož i stálého zástupce do výboru 
Spolku a v případě potřeby také náhradníka do výboru, kteří mají všechna práva a povinnosti spojená s 
výkonem této funkce. Tyto volby probíhají při řádném členském zasedání klubu. Funkční období těchto 
funkcionářů není časově omezeno, nestanoví-li si klub jinak.“ 
PRO: 40, PROTI: 55, ZDRŽEL: 4 → protinávrh nebyl přijat 

 
Členské shromáždění tak schválilo změnu stanov (vč. jednacího a organizačního řádu) svazu tak, že jejich 
znění je přijato ve smyslu protinávrhu z pléna č. 2. (p. Loose) a dále ve znění protinávrhu č. 2 (1. část) 
zaslaného spolu s pozvánkou od p. Chrousta s tím, že úplné znění nově přijatých stanov je přílohou č. 5 
zápisu z VČS a bezodkladně bude zveřejněno na webu ČSCHMS.  

 
Terč – v 13:55 vyhlášena přestávka na oběd do 14:30 
Terč – 14:40 vyhlásil pokračování schůze  
 
Malát (14:41) - seznámil přítomné s potřebou změny sazebníku poplatků ČSCHMS 
 
Žádný protinávrh nebyl podán. 
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Hlasování (ve 14:44 přítomno 91): navrhuje se usnesení: „Sazebník poplatků ČSCHMS se doplňuje o bod 10 
– Poplatek za přípravu kompletního SNP profilu (úhrada: chovatel/objednatel služby) ve výši 200 Kč/profil“  
PRO: 71, PROTI: 0, ZDRŽEL: 20 → protinávrh byl přijat 
 
Členské shromáždění schválilo doplnění sazebníku poplatků ČSCHMS a PK o bod 10) – Poplatek za 
přípravu kompletního SNP profilu (úhrada: chovatel/objednatel služby) ve výši 200 Kč/profil, tj. ve znění, 
které tvoří přílohu této pozvánky, a to s účinností od 23. září 2022. 
 
5. Záležitosti klubů 
Malát (14:50) – seznámil s aktuální situací → založení nového z.s. chovatelů plemene aberdeen angus a 
osamostatnění (od Klubu FRP) a založení Klubu chovatelů plemene aubrac. Novotný (předseda Klubu FRP) 
informoval o průběhu jednání Klubu v předvečer VČS → došlo k odštěpení chovatelů aubrac, kteří si chtějí 
založit vlastní Klub.  
 
Hlasování (ve 14:55 přítomno 91): Návrh usnesení: „Zřizuje se samostatný Klubu chovatelů plemene 
aubrac.“ PRO: 91, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0 → návrh byl přijat 
 
V 15:05 předloženo předsedovi svazu oznámení o založení Klubu chovatelů plemene aberdeen angus pod 
ČSCHMS (s podpisem 8 zakládajících členů z řad ŘČ ČSCHMS a současně PK AA). 
 
Diskuse chovatelů nad právním výkladem vztahu Asociace chovatelů AA, z.s. vs. Klub AA pod hlavičkou 
ČSCHMS a výkladem dle nových (platných) Stanov. Členské shromáždění je dle § 12 odst. 2 písm. f) Stanov 
povinno zřídit samostatný Klub na žádost nejméně 5 chovatelů příslušného plemene (pokud již takový 
neexistuje). 
 
Jungwirth (15:10) – vysvětlil důvody, které vedly chovatele k založení Klubu AA pod ČSCHMS: informoval o 
založení Aberdeen angus klubu Česká republika, z.s. dne 15. 2. 2022, který žádal oficiální cestou o kooptaci 
svého zástupce do výboru Svazu, ale doposud neobdržel žádnou oficiální odpověď z vedení Svazu, proto 
vyčkávali členové tohoto z.s. na tuto VČS s tím, že se dle výkladu platných Stanov otázka možností tohoto 
z.s. participovat na aktivitách Svazu vyřeší. Toto se nestalo, proto se členové tohoto z.s. rozhodli založit 
Klub chovatelů plemene aberdeen angus pod hlavičkou ČSCHMS tak, jak tomu je u ostatních plemen pro 
která vede Svaz plemenné knihy (tedy pro všechny chovatele/členy PK AA).  
 
Dufková – dotaz na Ing. Vydrovou (tajemnici) zda je již pod hlavičkou ČSCHMS, tj. v rámci Svazu založen 
fungující Klub chovatelů plemene aberdeen angus (tj. klub bez vlastní právní subjektivity)  
 
Vydrová – Klub chovatelů plemene aberdeen angus (bez právní subjektivity) byl v počátcích fungování 
Svazu nahrazen Asociací chovatelů Aberdeen Angus, z.s. (tehdy ještě pod názvem Asociace chovatelů 
plemene Aagus, o.s. následně z.s.), která chovatele AA zastřešovala po celou dobu, ale ne všichni členové 
PK AA byli (a jsou) zároveň členy Asociace (spolku). Funkci Rady PK AA vždy zastávala Rada Asociace AA, ale 
měli (a mají) možnost do Rady kandidovat také ostatní členové PK, kteří nebyli členy Asociace. Klub 
chovatelů plemene aberdeen angus jako takový tedy neexistuje, i když jeho funkci zastává Asociace. PK AA 
má v současné době 158 členů.   
 
Dufková – takže Klub chovatelů plemene aberdeen angus fakticky neexistuje, mělo by se tedy hlasovat o 
tom, jestli chovatelé uznají existenci Klubu nebo ne  
 
16:14 – někteří členové Asociace chovatelů Aberdeen Angus, z.s., kteří se neztotožnili s tím, že by měl být 
založen Klub chovatelů plemene aberdeen angus, protože z jejich pohledu zastávala funkci Klubu již 30 let 
Asociace chovatelů Aberdeen Angus, z.s. a další členové ČSCHMS opustili sál.  
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Sál opustil také Milan Šebelka (předseda Asociace AA, člen výboru ČSCHMS a předseda mandátové komise 
dnešní schůze) a Ing. Vladimír Šašek jr. (člen Rady PK AA, člen Revizní komise ČSCHMS a člen návrhové 
komise dnešní schůze).  
 
Hlasování (v 16:18 přítomno 66 z toho někteří na odchodu): Návrh usnesení: „Členské shromáždění bere 
na vědomí a potvrzuje, že k dnešnímu dni neexistuje ve Svazu žádný Klub chovatelů plemene aberdeen 
angus.“ 
PRO: 35, PROTI: 7, ZDRŽEL: 0 → návrh byl přijat 
 
Na základě schválení předchozího bodu je tak přípustné podle nově přijatých stanov hlasovat o návrhu na 
založení nového Klubu. 
 
Hlasování (v 16:21 přítomno 49): Návrh usnesení: „Zřizuje se samostatný Klubu chovatelů plemene 
aberdeen angus.“  
PRO: 42, PROTI: 1, ZDRŽEL: 6 → návrh byl přijat 
 
Závěr/vysvětlení: Všechny spolky s právní subjektivitou (nyní Asociace chovatelů Aberdeen Angus z.s. a 
Aberdeen angus klub Česká republika, z.s.) jsou nyní postaveny na stejnou úroveň a budou mít stejné 
příležitosti, ale všichni chovatelé v PK AA (řádní členové Svazu) budou sdruženi pod jedním společným 
Klubem chovatelů plemene aberdeen angus bez právní subjektivity (stejně jako chovatelé ostatních plemen 
ve svých Klubech). Pokud se členové PK v budoucnu rozhodnou pro změnu formy zastoupení, musí být toto 
promítnuto v rozhodnutí členského shromáždění Svazu (dle § 12 písm. f). Chovatelé PK AA budou nadále 
akceptovat mandát Rady PK AA (která je aktuálně totožná s Radou Asociace), tito členové byli demokraticky 
zvoleni, proto jejich (prodloužený) mandát nikdo nemůže zpochybňovat. Rada PK AA bude pracovat ve 
stejném složení jako doposud. Bude třeba pouze zvolit nového předsedu (zástupce do výboru) Klubu AA. 
 
Hruška (předseda RK) 16:25 – jménem předsedy bude sezvána ustavující schůze Klubu chovatelů plemene 
aubrac a Klubu chovatelů plemene aberdeen angus. Kluby si zvolí svého předsedu (zástupce ve výboru), ale 
Rady PK obou plemen budou nadále fungovat ve stejném složení jako doposud.  
 
Závěr: Předseda svolá ustavující schůze Klubu chovatelů plemene aubrac a Klubu chovatelů plemene 
aberdeen angus.  
 
6. Zpráva o hospodaření ČSCHMS v hospodářském roce 2021/2022 
Malát přednesl zprávu o hospodaření Svazu (hospodaření bylo přílohou pozvánky na VČS a odesláno všem 
členům v dostatečném předstihu před shromážděním k prostudování – přílohou č. 6 zápisu)  
Hlasování (v 16:28 přítomno 43): Návrh usnesení: „Schvaluje se zpráva o hospodaření Svazu za uplynulé 
období hospodářského roku 2021-2022.“  
PRO: 35, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0 → zpráva byla schválena 
 
Machač (16:26) – požádal o informaci, jakým způsobem by se měly řešit změny v rozpočtu, které nastanou 
v průběhu roku (snížení či zvýšení konkrétních položek) → zda by toto nemělo např. být schvalováno nebo 
bráno na vědomí výborem Svazu apod. → (Malát) neví, máme-li takovou povinnost, zatím se s tím nesetkal 
(může se dát jako bod na jednání výboru)   
 
7. Návrh plánu činnosti svazu na další období, návrh rozpočtu 
Malát přednesl návrh plánu činnosti svazu na nadcházející rok a návrh rozpočtu (viz příloha 7 a 8 zápisu) 
 
Hlasování (v 16:36 přítomno 43): Návrh usnesení: „Schvaluje se rozpočet Svazu na hospodářský rok 2022-
2023.“  
PRO: 43, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0 → návrh rozpočtu schválen  
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Hlasování (v 16:47 přítomno 44): Návrh usnesení: „Schvaluje se plán činnosti Svazu na rok 2022-2023.“  
PRO: 44, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0 → návrh plánu činností schválen 
Malát (16:49) – mrzí ho vyhrocená situace ve vztahu k odchodu části chovatelů ze sálu, bere to jako velké 
selhání na obou stranách, jako morální úpadek a vzor toho, jak neumíme problémy řešit a komunikovat → 
apeloval na spolupráci mezi znesvářenými stranami  
 
Financování a organizace WATM (World Angus Technical Meeting 2023) 16:54 
http://www.worldangus2023.com/ 

• Dotaz z pléna některých chovatelů ohledně pořádání WATM (Jungwirth, Machač, Chroust)  

• Malát – organizátorem WATM je Asociace chovatelů Aberdeen Angus, z.s., která projevila zájem tuto 
akci organizovat ve vlastní režii. Asociace chovatelů Aberdeen Angus, z.s. si tak vzala organizování 
WATM za své s tím, že po dohodě obou stran bude Svaz do organizace vstupovat pouze z pohledu 
propagace a některých drobnějších organizačních záležitostí v případě potřeby (na základě požadavku 
ze strany Asociace). V rámci jednání výboru proběhly diskuse (na žádost zástupců Asociace), zda by Svaz 
WATM finančně podpořil, ale zatím se čeká na předložení konkrétního požadavku/rozpočtu ze strany 
Asociace.  

 
Vydrová (17:08) - mrzí ji odchod části chovatelů z jednání, ale věří, že Klub chovatelů plemene aberdeen 
angus může být prvním krokem ke sjednocení členské základny PK AA, povede k větší transparentnosti a 
zajištění stejných startovacích podmínek pro všechny členy PK AA. Členství v zapsaných spolcích je 
dobrovolné a každý má tak právo se přihlásit do spolku, který je mu bližší či zůstat pouze v Klubu. 
Chovatele PK AA vnímá jako jeden celek a aparát bude pracovat i nadále pro všechny stejně.   
 
Konstatována přijatá usnesení (17:06) 
 
Návrh usnesení (Ing. MVDr. Anton Herman):  

 
Členská schůze volí předsedajícím členského shromáždění Mgr. Jindřicha Terče, zapisovatelem paní Ing. 
Pavlu Vydrovou, Ph.D., a ověřovateli pana Kamila Maláta, DiS., a JUDr. Martina Pavliše, členy návrhové 
komise (Ing. MVDr. Anton Herman - předseda, Luboš Žďárský, Ing. Vladimír Šašek) a členy mandátové 
komise (Milan Šebelka - předseda, Jaroslav Denk, Jitka Hatláková). 
 
Protinávrh z pléna č. 2. (p. Loose) ve znění usnesení: „Stanovy přiložené jako součást pozvánky na VČS 
včetně jednacího a organizačního řádu se schvalují jako celek v předloženém znění s výjimkou § 17 kde se v 
bodě 1) písmeno e) celá věta ruší a v §18 se do bodu 3 písm. a) na začátku věty doplňují slova „navrhuje, 
schvaluje a …“  
 
Protinávrh č. 2 (1. Část, p. Chroust) ve znění návrhu usnesení: “V článku 6 § 11 odst. 2 se v bodě 1 slova 
„případně zapsané spolky“ ruší.“ 
 
Členské shromáždění tak schválilo změnu stanov (vč. jednacího a organizačního řádu) svazu tak, že jejich 
znění je přijato znění ve smyslu protinávrhu z pléna č. 2. (p. Loose) a dále ve znění protinávrhu č. 2 (1. 
část) zaslaného spolu s pozvánkou od p. Chrousta s tím, že úplné znění nově přijatých stanov je přílohou 
č. 5 zápisu z VČS a bezodkladně bude zveřejněno na webu ČSCHMS. Odkaz zde: 
https://www.cschms.cz/DOC_LEGISLATIVA_svaz/164_Stanovy_CSCHMS.pdf  
 
Členské shromáždění schválilo doplnění sazebníku poplatků ČSCHMS a PK o bod 10) – Poplatek za 
přípravu kompletního SNP profilu (úhrada: chovatel/objednatel služby) ve výši 200 Kč/profil, tj. ve znění, 
které tvoří přílohu této pozvánky, a to s účinností od 23. září 2022.  
 
Zřizuje se samostatný Klubu chovatelů plemene aubrac. 
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Členské shromáždění bere na vědomí a potvrzuje, že k dnešnímu dni neexistuje ve Svazu žádný Klub 
chovatelů plemene aberdeen angus. 
 
Zřizuje se samostatný Klubu chovatelů plemene aberdeen angus. 
 
Schvaluje se zpráva o hospodaření Svazu za uplynulé období hospodářského roku 2021-2022. 
 
Schvaluje se rozpočet Svazu na hospodářský rok 2022-2023. 
 
Schvaluje se plán činnosti Svazu na rok 2022-2023. 
 
Návrh usnesení: „Členské shromáždění ukládá předsedovi svazu svolání ustavující schůze Klubu chovatelů 
plemene aubrac a Klubu chovatelů plemene aberdeen angus.“ 
 

• Protinávrh nebyl podán 

• Hlasování (v 17:08 přítomno 44): PRO: 44, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0 → Usnesení bylo přijato 
 
Členské shromáždění ukládá předsedovi svazu svolání ustavující schůze Klubu chovatelů plemene aubrac 
a Klubu chovatelů plemene aberdeen angus. 
 
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast, aktivní přístup a výdrž schůzi ukončil v 17:10. 
 
Na Hotelu Skalský dvůr dne 22. 9. 2022 
              
                ………………………………………. 
        Mgr. JINDŘICH TERČ, 

         předsedající členské schůze  
        
Příloha:  

1) listina přítomných členů včetně listin opravňujících jednotlivé osoby k jednání na členské schůzi 
(fyzicky k nahlédnutí na sekretariátu svazu) 

2) pozvánka (vč. příloh): 
https://www.cschms.cz/DOC_ZAPISY_vcs/217_Pozvanka_VCS_2022.pdf 

3) zpráva revizní komise: 
https://www.cschms.cz/DOC_ZAPISY_revizni/105_Zprava_revizni_komise.pdf 

4) protinávrhy doručené před členským shromážděním (fyzicky k nahlédnutí na sekretariátu svazu) 
5) úplné znění přijatých stanov: 

https://www.cschms.cz/DOC_LEGISLATIVA_svaz/164_Stanovy_CSCHMS.pdf 
6) zpráva o hospodaření Svazu za rok 2021-2022 – viz pozvánka: 

https://www.cschms.cz/DOC_ZAPISY_vcs/217_Pozvanka_VCS_2022.pdf 
7) rozpočet Svazu na rok 2022-2023 – viz pozvánka: 

https://www.cschms.cz/DOC_ZAPISY_vcs/217_Pozvanka_VCS_2022.pdf 
8) plán činnosti Svazu na rok 2022-2023 (fyzicky k nahlédnutí na sekretariátu svazu) 

 
 
Zapsal:  Ing. PAVLA VYDROVÁ, Ph.D. ……………………………………….. 
 
Ověřil:  KAMIL MALÁT, DiS.  ……………………………………….. 
   
  JUDr. MARTIN PAVLIŠ  ……………………………………….. 


