
Zápis z pracovního jednání výboru ČSCHMS  
ze dne 14. 3. 2022, Hradištko 

 
Přítomní: Chroust, Farka, Šebelka, Kozák, Hatláková, Terč, Machač, Müller, Novotný, Herman, Novák, 
Roden, Hruška (RK) 
Další přítomní: Káčer (zástupce Klubu PI), Bernard, Nátr 
Zaměstnanci: Malát, Vydrová, Kopecký, Birovaš 
Omluvení: Orlovský 
Hosté: Jungwirth, Hromas 
 
Pracovní jednání členů výboru bylo svoláno ředitelem svazu Kamilem Malátem z pověření Ing. Jana 
Chrousta (prozatímního místopředsedy Svazu a předsedy Grémia rad plemenných knih) a se souhlasem Ing. 
Davida Hrušky (předsedy revizní komise). Jednání nemohlo být svoláno řádným způsobem z důvodu úmrtí 
předsedy RNDr. Martina Tichého.   
 
Hlasování o přizvání zástupců grémia (kteří se účastnili dopoledního jednání grémia a nejsou členy výboru) 
z důvodu důležitosti bodů na programu jednání, ale bez možnosti hlasování → jednomyslně 
 
Žádost nově vzniklého spolku Aberdeen angus klub Česká republika, z.s. o kooptace zástupců do 
orgánů ČSCHMS 
Dne 11. 4. 2022 byla zástupcům ČSCHMS (Chroust, Malát) zaslána žádost o kooptaci zástupců nově 
vzniklého spolku Aberdeen angus klub Česká republika, z.s. do orgánů ČSCHMS (výbor a grémium) – 
žádost viz příloha. Tento bod nebyl na programu jednání výboru, proto bylo navrženo hlasování o přizvání 
zástupců tohoto spolku ve složení Jungwirth a Hromas na jednání, aby svou představu o zapojení spolku do 
činností Svazu přednesli před přítomnými zástupci výboru a vedení Svazu → PRO: 10, proti: 0, zdržel: 1→ 
přizváni na jednání  
 
Následovalo představení spolku Aberdeen angus klub Česká republika, z.s. a přednesení žádosti o kooptaci 
zástupců do výboru a grémia Svazu a diskuse s přítomnými členy výboru. Z diskuse vyplynuly tyto 
závěry/body: 
 
1. Proběhne společné jednání zástupců obou AA organizací zaštítěné ČSCHMS  
2. Bod nebyl na programu jednání a vzhledem k právní nejistotě s ohledem na legitimnost svolávání 

jednání orgánů ČSCHMS přijatých závěrů se nebude o kooptaci do výboru/grémia hlasovat 
3. Jednotný postoj výboru ve smyslu jedno plemeno = jeden zástupce ve výboru/grémiu 
4. Nový spolek musí každopádně vzít členové ČSCHMS na vědomí při řádné VČS  
5. Předseda Asociace AA (Milan Šebelka) je i nadále považován za zástupce všech členů PK AA 
 
Hlasování k bodu č. 1: Kdo je pro, aby se zástupci z obou AA spolků sešli na společném jednání s ČSCHMS 
a pokusili se najít východisko ze vzniklé situace. S tím, že jednání proběhne ve složení: rady spolků a 
zástupci Svazu Malát, Kopecký, Chroust, Hruška (předseda revizní komise)? 
PRO: 8, proti: 2, zdržel: 2 → návrh přijat 
 
Hlasování k bodu č. 2 až 5: Kdo je pro, aby se postupovalo dle uvedených bodů?  
PRO: 8, proti: 0, zdržel: 3 → návrh přijat  
 
Závěr: Ředitel Svazu vyvolá schůzku zástupců Svazu se zástupci obou spolků AA k řešení neutěšené situace 
v zastupování AA chovatelů v ČSCHMS. Další postup se bude odehrávat dle výše uvedených bodů a další 
kroky dle závěrů z jednání.  
 

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

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



Hosté opustili jednací místnost a jednání pokračovalo dle původního programu.  
 
Program jednání: 
1. volba místopředsedy ČSCHMS 
2. diskuze nad případným svoláním mimořádné VČS 
3. aktuální situace v ČSCHMS 
4. obsazení pracovních skupin 
5. různé 
 
Průběh jednání: 
 
1. diskuze nad případným svoláním mimořádné VČS 
Malát, Chroust – na základě doporučení právníků je v současné patové situaci jedinou možností 
k odblokování svolání mimořádné členské schůze. Nelze řádně svolat výbor, a tudíž místopředseda nebyl a 
nemůže být řádně zvolen (ještě v době aktivního působení zesnulého předsedy). Při minulém pracovním 
jednání byla sice jednomyslně odsouhlasena volba předsedy až na řádném jednání VČS, ale dle právního 
rozboru je jedinou legitimní cestou svolat mimořádnou členskou schůzi a to zejména z toho důvodu, aby 
rozhodnutí výboru měla právní relevanci. Podobný návrh přenesl Malát při posledním online jednání. 
Z pohledu uplatňování plných mocí byl současně podán návrh na úpravu stanov ve smyslu nutnosti ověření 
plné moci a omezení, kdy jeden zmocněnec by mohl zastupovat na základě plné moci nejvýše jednoho 
zmocnitele. 
Diskuse nad tématem zda volit místopředsedu (viz minulý zápis) nebo svolat mimořádnou členskou schůzi 
s tím, že by na programu byly pouze dva body: 

- úprava § 6 odst. 4 stanov (s okamžitou účinností)  
- volba předsedy (tj. volba předsedy by již proběhla dle upravených stanov) 

Na základě debaty a nad tématem vhodným datem konání mimořádné členské schůze bylo navrženo 
následující hlasování: 
 
Hlasování a závěr: Kdo je pro svolání mimořádné členské schůze na 11. 4. 2022 na Hotelu Skalský dvůr za 
právního dohledu s tím, že na programu jednání bude pouze úprava § 6 odst. 4 stanov ve smyslu omezení 
plných mocí, kdy jeden zmocněnec může zastupovat na základě ověřené plné moci nejvýše jednoho 
zmocnitele a následná volba předsedy by proběhla již podle nových pravidel? PRO: 11 → jednomyslně 
 
2. volba místopředsedy ČSCHMS 
Malát – bod je bezpředmětný (vzhledem k závěrům z bodu č. 1) → neformálně nadále zastává funkci 
místopředsedy Ing. Chroust (předseda grémia rad PK)  
 
3. obsazení pracovních skupin 
Malát – požádal zástupce výboru o uvedení jmen chovatelů nominovaných do pracovní skupiny pro 
legislativu, tak jak bylo avizovaná při minulých jednáních  
 
 Pracovní skupina pro legislativu (úprava stanov) 
Některé kluby nominovali více zástupců, ale vzhledem k velikosti skupiny se omezil počet na jednoho 
zástupce a pracovní skupina se bude scházet ve složení (přeškrtnutá jména jsou považována za náhradníky): 
Klub FRP - Hruška, Hodboď, Kučera 
Klub BM – Herman 
Klub HE – Machač 
Klub WA – Müller 
Klub PI – Káčer 
Klub MS – Chytka, Nátr 
Klub CH – Zuzánek, Hašpl 
Asociace AA – Šašek 
Klub LI – Šindler nebo Farka (domluví se) 
Klub GA a HI – Terč 
Klub BA – Havlas, Chroust  



Revizní komise – Hruška  
Za ČSCHMS: Malát, Vydrová 
 
Současně byl podán návrh, aby stanovy před konáním pracovní skupiny nejprve prošel právník, který 
připraví úpravy z pohledu legislativní správnosti a teprve poté (po zvolení řádného předsedy) se k úpravám 
začne scházet výborem legitimně svolaná pracovní skupina, která začne připravovat a zapracovávat odborné 
chovatelské úpravy/připomínky. 
 
Hlasování a závěr: Kdo je pro založení pracovní skupiny pro legislativu (úpravu Stanov) ve výše uvedeném 
složení (zastupitelnost je možná), s tím, že stanovy budou nejprve předány právníkovi k „vyčištění“ 
legislativních nesrovnalostí a teprve poté zahájí činnost pracovní skupina?  → jednomyslně 
 
 Pracovní skupina pro IT záležitosti  
Malát – navrhuje vytvoření pracovní skupiny, která by pracovala dlouhodob, ale ve volnějším a 
otevřenějším módu a pomáhala připomínkovat systémy nově vznikajících webových služeb ČSCHMS 
z pohledu potřeb chovatelské praxe (hlavní informační kanál by byl přes webové forum). 
 
Závěr: Výbor bere na vědomí a se založením skupiny souhlasí s tím, že jsou zatím navrženi tito chovatelé: 
Chytka (MS, CH), Potůček (GA), Šašek (AA), Papáček (LI) a další plemena a osoby se mohou průběžně 
hlásit → nápady na elektronizaci systémů vítány.   
 
4. aktuální situace v ČSCHMS 
Malát – tento bod byl dostatečně diskutován na začátku jednání mimo hlavní program (viz kooptace 
zástupců nově vzniklého spolku Aberdeen angus klub Česká republika, z.s.).  
 
5. různé 
Kopecký – apel na neposkytování hesel do webKUMP třetím osobám z důvodu zneužitelnosti a 
„vykrádání“ dat → přirovnal k předání pinu k platební kartě  
 
Malát – nadnesl návrh, jak již v minulosti bylo avizováno, aby od 1. 10. 2022 bylo jedinou bezplatnou 
možnou formu hlášení porodní hmotnosti telat přes ÚE. Vybíraná částka při hlášení porodní hmotnosti 
přes inspektora má být spíše motivačního charakteru (bude třeba zahrnout do sazebníku). Požádal o 
hlasování: Kdo je pro, aby od 1. 10. 2022 byla jedinou bezplatnou formou hlášení porodní hmotnosti telat 
prostřednictvím ÚE (Portálu farmáře)? PRO → jednomyslně 
 
Malát – v rámci letošní francouzské výstavy Sommet de l'élevage se uskuteční European Hereford 
Conference a na to navazující výstava, na které by bylo možné účastnit se s českými HE zvířaty. Celá věc je 
v řešení, nicméně požádal o finanční podporu aktivní účasti chovatelů plemene hereford s jejich zvířaty 
na letošním ročníku Sommet de l'élevage 2022 Hlasování: Kdo je pro? PRO: 9, zdržel 1  
 
Malát – požádal schválení účasti pro a o finanční podporu účasti předsedkyně Klubu chovatelů plemene 
charolais Jitky Hatlákové na World Charolais Congress 2022, který se koná v červenci ve Velké Británii. 
Účast zástupců z ČR je více než žádoucí z důvodu prezentace kongresu, který se bude v roce 2023 konat při 
NVHZ v Brně (http://charolais2023.com/). Hlasování: Kdo je pro finanční podporu a účast Jitky Hatlákové 
a Kamila Maláta na WCHC 2022? PRO → jednomyslně 
 
Hatláková – informovala zástupce výboru o schůzce, kterou svolal z vlastní iniciativy chovatel charolais pan 
Pokorný na zámku ve Valeči 3. 3. 2022 a které se účastnili vybraní a panem Pokorným přímo oslovení 
chovatelé CH, LI, AA a MS. Čas se několikrát měnil, takže se nakonec nemohli zúčastnit zástupci 
ČSCHMS, kteří byli také zváni (Malát, Hruška – RK). Diskutovaná témata: školení a testování inspektorů 
v zahraniční, paritní zastoupení při hlasování na úrovni grémia, výběry býků z pohledu hodnocení apod. 
Závěr: Nejedná se o oficiální výstup, takže výbor pouze bere informace na vědomí.  
 



Hatláková, Malát – zapojení Lukáše Slavíka do pracovních záležitostí Svazu (viz zápis z minulého jednání) 
→ vzhledem k nízkému úvazku, který by ze spolupráce plynul, LS zapojení do činností Svazu prozatím 
odmítl  
 
Hatláková – nadnesla otázku specializace inspektorů (pro plemeno charolais); Malát - personálně 
ekonomická otázka → navrhuje udělat mezi chovateli CH šetření, zda by měli o specializaci zájem a byli 
ochotní si za nadstandartní službu připlatit  
 
Terč – apel na častější setkávání online k diskutování jednodušších témat 
 
Farka – nelíbí se mu, jakým způsobem vede obchodování Svazu Ing. Vráblík. Byl by pro rozvázání smlouvy 
a řešení např. formou založení obchodní společnosti či řešení obchodování přes kluby 
 
Kozák – poděkoval za aktivitu, kterou vykonává z pohledu obchodu pro chovatele AA pan Šašek jr., naopak 
má výtky k obchodním aktivitám pana Vráblíka 
 
Závěr: Na jedno z příštích jednání výboru (po volbě nového předsedy) se dá do programu bod k obchodní 
činnosti Svazu a přizve se pan Vráblík k diskusi. Členové výboru byli do té doby vyzváni k návrhům řešení 
situace s touto činností.  
 
Kopecký – při revizi sazebníku poplatků ČSCHMS přidat poplatek za vykopírování celých SNP profilů 
(pokrytí nákladů na tuto činnost). Výbor souhlasí a bere na vědomí.  
 
V případě potřeby proběhne před mimořádnou členskou schůzí jednání výboru online. Jednání klubů, které o 
to projeví zájem, proběhne ještě před mimořádnou členskou schůzí (dopoledne).  
   
 

Zapsala Pavla Vydrová 
 

ověřil Jan Chroust 




