
Zápis z pracovního jednání členů výboru  
a revizní komise ČSCHMS  

ze dne 10. 2. 2022 – ONLINE od 18 hod 
 
Přítomní výbor: Chroust (místopředseda), Farka, Šebelka, Kozák, Hatláková, Terč, Machač, 
Bernard, Novák  
Přítomní RK: Hruška, Loos, Šilhavý, Hromas, Šašek 
Zaměstnanci: Malát, Vydrová  
Nepřítomní (výbor): Müller, Herman, Orlovský 
 
Pracovní jednání výboru a revizní komise bylo svoláno ředitelem svazu Kamilem Malátem na 
základě dohody s Ing. Janem Chroustem (místopředsedou Svazu a předsedou Grémia rad 
plemenných knih) a Ing. Davidem Hruškou (předsedou RK) z důvodu náhlého úmrtí předsedy 
Svazu RNDr. Martina Tichého.  
 
Program jednání: 
1. Diskuse nad vzniklou situací spojenou s úmrtím předsedy svazu 
Chroust – přivítal přítomné a poděkoval za účast na online jednání. Označil situaci – úmrtí 
předsedy Svazu RNDr. Martina Tichého - za nejhorší, jaká mohla Svaz postihnout a vyzval 
k hledání společného východiska. Řádné zasedání výboru je sice svoláno na 14. 3. na 
Hradištko, ale situace nesnesla odkladu a proto bylo svoláno tato online jednání členů výboru, 
na které byli přizváni také členové revizní komise. Požádal členy výboru o vyjádření 
(hlasování) případného nesouhlasu s účastí členů revizní komise na jednání → nikdo se 
negativně nevyjádřil  
 
Malát – vyzval k uctění památky pana předsedy minulou ticha… a poté požádal přítomné o 
diskusi nad možnými variantami řešení situace z pohledu obsazení funkce předsedy Svazu, 
dle stanov se nabízí pouze dvě možnosti: 

1. Ponechat volbu nového předsedy až na řádný termín VČS (22. 9. 2021) a do té doby 
hledat a oslovovat vhodné kandidáty (v rámci Klubů/Asociace) 

2. Svolat mimořádnou VČS, kterou dle Stanov může svolat předseda revizní komise → 
najít vhodný termín a ponechat dostatek času na diskusi na úrovni Klubů 
k nominování vhodných kandidátů  

 
Malát připomněl, že chod Svazu není nikterak ohrožen – je zajištěn volbou místopředsedy na 
minulém jednání a ředitel i účetní jsou díky plným mocem také pověřeni zastupováním 
v potřebném rozsahu, který chod organizace zajistí.  
 
Šašek, Hruška – apelují na řádnou volbu místopředsedy ČSCHMS dle § 13 písm. o) Stanov 
na příštím jednání výboru svolaném na 14.3. → řádná volba proběhne tak jak je uvedeno a 
dohodnuto viz zápis z pracovního jednání výboru ze 17.1. 2022 
 
Machač – navrhuje ponechat ve funkci místopředsedy Ing. Chrousta (a potvrdit toto volbou 
14.3.), čímž bude zajištěn statutární zástupce Svazu a dále navrhuje volbu předsedy svoláním 
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mimořádné VČS neuspěchat, ale ponechat řádný termín, který byl již odsouhlasen a zveřejněn 
a to 22. 9. 2022 
 
Šašek, Šebelka, Terč, Kozák, Loos, Hatláková, Bernard, Hruška, Farka  – zapojili se 
souhlasně do diskuse ohledně potvrzení volby místopředsedy a volby nového předsedy až 
v řádném termínu VČS 
 
Malát – pouze upozornil na to, že VČS bude nabitá vzhledem k připravovaným úpravám 
Stanov, které se budou při VČS odhlasovávat 
 
Loos – navrhl uspořádat pracovní setkání chovatelů den před VČS v obdobném režimu jako 
v minulém roce, čímž bude zajištěna dostatečná diskuse na úrovni chovatelů nad 
předloženými úpravami Stanov apod.  
 
 
Šebelka, Kozák, Chroust, Machač, Hatláková, Bernard, Hruška, Farka – zapojili se do diskuse 
na téma vzniku pracovních skupin 
 
Machač – nabídl se jako koordinátor pracovní skupiny týkající se legislativy   
 
Šašek – vnímá pracovní skupiny jako autonomní jednotky, které by si měly koordinátora určit 
sami při prvním jednání 
 
Chroust – z jeho pohledu je třeba koordinátora pracovní skupiny nominovat a to z důvodu 
svolávání, převzetí zodpovědnosti za chod skupiny i z pohledu komunikace uvnitř skupiny i 
výboru → je pro zástupce z výboru  
 
Hatláková, Farka – navrhuje za Kluby nominovat kandidáty do pracovních skupin z řad 
chovatelů při jednání 14.3. 
 
Bernard – byl by pro dohled právníků nad vznikajícím návrhem. Navrhuje, aby architekturu 
nových stanov vypracovala společnost/právník, která se zabývá tvorbou stanov pro 
zemědělsky/chovatelsky se orientující spolky. Tak, abychom předešli pozdějšímu napadání 
stanov a jednacího řádu, jak po stránce funkčnosti, tak po stránce legislativní. Pracovní 
skupina, by měla především konsolidovat podměty členské základny (klubů) a posléze předat 
k zpracování. 
 
Malát – uvedl, že základní koncept úpravy musíme mít připravený sami a s právníkem 
konzultovat až finální návrh (obdobně jako při minulé úpravě stanov) 
 
Hruška – držet se při revizi Stanov a další legislativy daných problematických bodů  
 
Farka – požádal o možnost, aby mohl být při příštím jednání výboru přítomen pan Loos jako 
zástupce Klubu LI - pokud nebude moci být přítomen osobně  → nikdo se nevyjádřil 
negativně 
 
Hlasování: Kdo je pro, aby se na příštím jednání výboru svolaném na 14. 3. potvrdila 
hlasováním volba místopředsedy a aby byla volba předsedy ponechána na řádný termín VČS 
tzn. 22. 9. 2022 (hotel Skalský dvůr)?  
PRO → jednomyslně (hlasováním v aplikaci Teams) 



 
Závěry:  
 Na příštím jednání výboru svolaném na 14. 3. 2022 bude hlasováním potvrzena volba 

místopředsedy.  
 Volba předsedy Svazu bude ponechána na řádný termín VČS tzn. 22. 9. 2022.   
 Kluby/Asociace nominují členy z řad chovatelů do pracovní skupiny pro legislativu 

(předloží 14.3.) 
 
Informace k poslednímu rozloučení s panem RNDr. Tichým 
Veřejné rozloučení proběhne 18.2.2022 v 10:40 hod v Olomouci Neředíně → účast potvrdil 
ředitel, místopředseda, předseda revizní komise, tajemník a další členové výboru  

 
2. Různé 

 Chroust – místo zrušeného Techagra (BVV) se bude ve stejném termínu konat veletrh 
Biomasa a Silva Regina (3.- 6.4.2022) → požádal o součinnosti předsedů při 
oslovení chovatelů a zajištění kolekce masného skotu (viz zápis z minulého jednání) 

 
 Šebelka, Kozák - Seznamy zvířat testovaných na SNP → s odvoláním na podněty od 

chovatelů poukázali na dohledatelnost seznamu testovaných zvířat (nesrozumitelná 
příloha faktury – resp. dodací list) z pohledu účetních  → Malát vysvětlil, proč musí jít 
dodací list s fakturou v takové podobě a upozornil na možnost stažení seznamu zvířat 
z MaSkotBoxu, kam jsou seznamy pravidelně ukládány a tím kdykoli i zpětně 
dohledatelné.  Vydrová → nabídla možnost založit přístup do MaSkota účetní daného 
subjektu (stačí nahlásit jméno, telefon a email, ale musí tento krok odsouhlasit 
chovatel)  

 
Příští jednání výboru z pověření Ing. Hrušky a Ing. Chrousta proběhne 14. 3. 2022 na 
Hradištku po skončení jednání Grémia předsedů RPK.  

 
 
 

Zapsala Pavla Vydrová 
 

ověřil Jan Chroust 
 

 
 
Příloha: smuteční oznámení o úmrtí RNDr. Martina Tichého 



 


