
27. výroční členská schůze 
Asociace chovatelů Aberdeen Angus, z. s. 

se sídlem Brloh 215, 382 06 Brloh, IČ: 60072121  
30.6.2020, Penzion a hostinec U České koruny, Lipnice nad Sázavou 

 
Program (původní):    
1) Zahájení 
2) Schválení předsedy shromáždění, zapisovatele a ověřovatele zápisu 
3) Zpráva předsedy Asociace 
4) Zpráva o finančním hospodaření Asociace 
5) Návrh na registraci Asociace k DPH  
6) Schválení změn ve stanovách 
7) Návrh kategorií zvířat pro výstavy 
8) Schválení Šlechtitelského programu a Podmínek pro odchov a výběr plemenných býků  
9) Vyhodnocení chovatelů 
10) Plán činnosti na další období 
11) Různé 
12) Diskuze 
 
1. Zahájení  
Předseda Milan Šebelka v 9:30 přivítal přítomné a předložil prezenční listinu a seznam členů spolku, 
ze kterých vyplývá, že na zasedání bylo přítomno 37 členů spolku. Podle Jednacího řádu, je členské 
shromáždění schopno usnášet se za účasti většiny všech řádných členů spolku. Přítomní členové tedy 
na základě téhož článku vyčkali půl hodiny, během které si nikdo další nedostavil. V případě, že půl 
hodiny po plánovaném zahájení není přítomna většina řádných členů, je podle stanov členské 
shromáždění usnášeníschopné v počtu přítomných. 
Předseda spolku po uplynutí půl hodiny konstatoval, že vzhledem k výše uvedenému je členské 
shromáždění schopno usnášení, i když není přítomna většina všech členů spolku.  
 
Aktuálně přítomno: 37 (z toho 2 plné moci) řádných členů, 4 zaměstnanci ČSCHMS, celkem 41 osob; 
celkem 37 členů s hlasovacím právem (vč. plných mocí)  
 
2. Návrh a schválení předsedy shromáždění, zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
Předseda shromáždění: Martin Nejdl 
Zapisovatel: Mirka Hromasová 
Ověřovatel: Zdeněk Kubata 
Hlasování: Jednohlasně schváleno 
 
• Návrhy na doplnění programu VČS: nejsou 
• Odhlasování programu – jednohlasně schváleno 35 (2 se zdrželi) 
 
3. Zpráva předsedy Asociace chovatelů A. Angus 
Milan Šebelka přivítal přítomné členy a hosty a seznámil je s činností Asociace za uplynulý rok a 
stavem členské základny (celá zpráva je přílohou tohoto zápisu). 
 
Závěr: Přítomní berou na vědomí.   
 
4. Zpráva o finančním hospodaření Asociace chovatelů A. Angus 
Zprávu o hospodaření přednesl Vladimír Šašek. Hospodaření skončilo ziskem 42 662 Kč. Celá zpráva je 
přílohou tohoto zápisu.  
Hlasování: 33 PRO, 0 PROTI, 4 se zdrželi 



5. Návrh na registraci Asociace k DPH 
Martin Nejdl – 2019 ekonomická činnost – zájezd Rakousko+ Kanada, - je potřeba být plátcem DPH 
V. Šašek ml. – další aktivity – nákup embryí z Kanady – nebyl možný odpočet DPH, po schválení 
členskou schůzí bude následovat jednání s FÚ 
 
Hlasování: PRO: 31, PROTI 3, ZDRŽEL:3 
 
6. Schválení změn ve Stanovách asociace 
V. Šašek ml.  - změna sídla, konzultace s právníkem a rovnou změna stanov (GDPR atd.)  

- omezení délky působnosti ve volených orgánech – předseda a rada – max. 2x za sebou 
(8 let) 
- rozšíření kompetence Rady – rozhodování bez schválení členské schůze ve věcech, 
které nesnesou odkladu 

J. Dvořák přečetl nové znění stanov 
 
J. Berka a Šebelka Š. navrhl zrušit omezení délky působnosti ve volených orgánech (§ 13 odst. 3) 
 
J. Hromas žádá vysvětlení pojmu „záležitosti, které nesnesou odkladu“ v § 14 odst. 7) – moc obecné 
nastavení pravomoci - § 17 odst. 6 vznesl návrh na vypuštění bodu – hlasování 

G. Kotajny a J. Berka k § 17 odst. 6 navrhují omezit výši hodnoty majetku, kterou je možné svěřit do 
péče třetí osobě na 500tis.Kč, V. Šašek ml. připomíná, že Rada ručí celým svým majetkem za svá 
rozhodnutí. 

Hlasování návrh J. Berky: PRO: 15, PROTI: 16 ZDRŽEL: 6 – návrh nebyl přijat 
Hlasování návrh J. Hromase: PRO:2, PROTI:35, ZDRŽEL:0 – návrh nebyl přijat 
Hlasování návrh G. Kotajnyho: PRO:29, PROTI:5 , ZDRŽEL:3 – návrh BYL PŘIJAT 
 
Hlasování stanovy s úpravou : PRO: 33, PROTI:1, ZDRŽEL:3 – návrh BYL PŘIJAT 
 
 
7. Návrh kategorií zvířat pro výstavy 
 
Petra Matějíčková představila návrh kategorií pro výstavy a veterinární podmínky – celý návrh je 
přílohou tohoto zápisu 
Ing. Hruška navrhuje výjimku v počtu otelení v závislosti na věku u dárkyní embryí, toto bude 
doloženo protokolem o provedeném výplachu embryí 
Ing. Kotajny navrhuje omezit podmínky pro starší krávy v počtu otelení – vynechat pouze jeden porod 
 
Hlasování návrh Ing. Hrušky: PRO:34, PROTI:1, ZDRŽEL:2 - návrh BYL PŘIJAT 
Hlasování návrh Ing. Kotajnyho: PRO:12, PROTI: 19 ZDRŽEL: 6 - návrh nebyl přijat 
 
Hlasování upravený návrh kategorií a vet. podmínky: PRO:35, PROTI: 0 ZDRŽEL:2 –návrh BYL PŘIJAT 
 
8. Schválení Šlechtitelského programu a Podmínek pro odchov a výběr plemenných býků 
 
V. Šašek ml. žádá o odsouhlasení tak, jak byl ŠP schválen na ministerstvu, připomínky se budou řešit 
později – nejsou. Oba návrhy jsou přílohou tohoto zápisu. 
 
Hlasování ŠP: PRO: 21, PROTI:0, ZDRŽEL:16 návrh BYL PŘIJAT 
 



V. Šašek na základě včerejší diskuse navrhuje povinný test na myostatin, zrušení plemenných hodnot a 
lineárního popisu exteriéru jako selekčního kritéria v návaznosti na rozhodnutí minulé VČS kdy bylo 
rozhodnuto o zrušení kategorií „matka a otec býků“ 
P. Matějíčková chce pro kategorii matek býků podmínku „bez zjevných exteriérových vad“ 
 
Hlasování Podmínky odchovu: PRO: 32, PROTI:1 , ZDRŽEL:4 
 
V. Šašek ml. – 2 body nové Metodiky  

1) hmotnost na začátku testu alespoň 4 body 
Hlasování návrh V. Šaška ml.: PRO:36, PROTI:0 ZDRŽEL:1 – návrh BYL PŘIJAT 
 

2) rozvolnění roční váhy na 460kg roční váhy místo Radou navrhovaných 500kg 
Hlasování návrh V. Šaška ml.: PRO:10, PROTI:14 ZDRŽEL: 13 – návrh nebyl schválen 
 
 M. Šebelka – limit pro roční váhu plem. býků 500kg  
Hlasování návrh: PRO:29, PROTI: 1 ZDRŽEL: 7– návrh BYL PŘIJAT 
 
9. Vyhodnocení chovatelů 
 
Milan Šebelka předal slovo Vítkovi Čepelákovi, který zhodnotil uplynulý rok a zdůvodnil zrušení 
kategorie „nejlépe hodnocený plem. býk podle bodů získaných při lineárním hodnocení při ZV“ – 
docházelo by k diskriminaci chovatelů, kteří upřednostňují malý tělesný rámec 

- Upozornil, že odměňován je chovatel, nikoliv majitel 
Kompletní výsledková listina je přílohou tohoto zápisu 
 
10. Plán činnosti na další období 
 
Chovatelská výstava AA u Lepšů – 22.8. 2020 (návoz 21.8:, odvoz po výstavě nebo 23.8.) 

- M. Šebelka 
o Pořadatel AA, ČSCHMS, Lepša 
o Rozhodčí Ing. Čepelák 
o Dotace na náklady s dopravou a zdrav. zkouškami 

- K. Malát 
o Dotaz na počet účastníků a zvířat kvůli podání žádosti na dotaci (dneska poslední 

den) 
o Předběžně přihlášeno 65 zvířat 

 
M. Šebelka - Angus Tour Dolní Rakousko plus Morava podzim 2020, vánoční posezení 
 
11. Různé+ Diskuse 
 
V. Šašek ml. – Breedplan – odeslaná data pro zkušební výpočet, zatím nemáme výsledky 
 
M. Šebelka – WAF+EAF – fóra odložena, zrušena, Německo a Austrálie zatím zrušeno – světová budou 
přesunuta, podle situace na nás asi vyjde rok 2025 (Austrálie bude každopádně, my budeme 2 roky 
po ní) 
 
D. Borovka zopakoval pro nepřítomné informace ke včerejší diskusi s výkrmem a prodejem přes jatky 
Polička do Lidlu 
 
P. Kozák - 15. října bude na Cunkově elektronická dražba jalovic všech plemen, provize pro OPB 5% za 
prodanou, podmínky - zapsané v plem. knize, DNA profil 



 
G. Kotajny zve 11. – 12. 9. 2020 na Farmářské slavnosti, tak trochu jinak na farmě Koňákov 
 
M. Hromasová – dotaz na podmínky prodeje vykrmených zvířat na jatky Polička – zatím bez 
specifických požadavků na věk, hmotnost apod., bez smlouvy, požadována vyšší tučnost 
 

 
12. Závěr - ukončení  13:00 hodin. 
 
 
 

Zapsala:  Mirka Hromasová  
 
 
 

 
Ověřil:  Zdeněk Kubata 
 
 
 
 
Předsedající: Martin Nejdl 
 

 
 



Příloha k bodu 4 

 

 

V Rantířově dne 27.3.2020 

 

Slovní komentář k účetní uzávěrce Asociace za rok 2019 

 

Asociace hospodařila v roce 2019 se ziskem 42 662 Kč. Z této částky však neodvádíme daň z příjmu. 

Stejně jako v předchozích letech byly hlavním zdrojem příjmů členské příspěvky. Oproti minulosti se 

díky dvěma zahraničním cestám pořádaným pro naše členy výrazně zvýšil obrat na 773 096 Kč. 

Rozpočet obou cest byl koncipován tak, aby pro Asociaci skončil symbolickým ziskem, což se v obou 

případech podařilo. V případě cesty do Kanady je ztráta patrná z výsledovky dána tím, že některé 

doklady (dotace z Kanady) byly zaúčtovány až v roce 2020. 

Všechny podklady pro daňové přiznání jsou na následujících stranách pro Vaši kontrolu. Na poslední 

straně je přehled hospodaření na „klubovém“ účtu ČSCHMS. Zde bylo z přijaté dotace za rok 61 219 

Kč použito 57 282 Kč na úhradu nákladů spojených s NVHZ v Brně, pořádáním VČS a propagaci 

Asociace na WATC v Uruguayi. 

Celkový stav účtů Asociace byl k 1.1.2019 271 575 Kč a k 31.12.2019 292 161 Kč. Na počátku února 

2020 byl zrušen spořící účet Asociace a ponechán pouze účet běžný. Důvodem byla zanedbatelná 

výše úroků, které nepokrývaly ani administrativní náklady spojené s vedením účtu. 

Výhled hospodaření na rok 2020 bude projednán na členské schůzi, jakmile ji budeme moci 

uspořádat. 

 

 

 

Ing. Klára Šlajsová    Vladimír Šašek ml. 

účetní      člen rady zodpovědný za hospodaření 



Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

25 5404   MFin 5404 - vzor č. 30
1

Počet příloh II. oddílu

Počet zvláštních příloh8)

Počet samostatných příloh9)

otisk podacího razítka finančního úřadu

05 Název poplatníka

I. ODDÍL – údaje o poplatníkovi

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Územnímu pracovišti v, ve, pro

01 Daňové identifikační číslo

03 Daňové přiznání1)
dodatečné

6)
řádné opravné

Důvody pro podání dodatečného 
daňového přiznání zjištěny dne

04 Kód rozlišení typu přiznání

13 Hlavní (převažující) činnost Kód klasifikace CZ-NACE2)

Zdaňovací období podle § 21a písm. ) zákona

e) číslo telefonud) stát/kód státu

08 Přiznání zpracoval a předložil poradce1) ano ne

09 Plná moc poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne2)

10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem1) ano ne

11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy1),7) ano ne 
2)

ano ne

Základní investiční fond podle § 17b zákona1) ano ne

12 Transakce uskutečněné se spojenými osobami9) Kód

07 Kategorie účetní jednotky Kód

a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné
06 Sídlo10)

b) obec c) PSČ

 C Z

02 Identifikační číslo

P Ř I Z N Á N Í
k dani z příjmů právnických osob

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání

od do

. .

. .

(platný pro zdaňovací období započatá v roce 2019 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2020,  
za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. prosince 2020)
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II. ODDÍL – daň z příjmů právnických osob (dále jen „daň“)

Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad
Řádek

 108)
Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta –)3) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji3) 

ke dni

Název položky

208)
Částky neoprávněně zkracující příjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota 
nepeněžních příjmů (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku 
hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10

308)
Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) zákona, s výjimkou § 23 odst. 3 
písm. a) bodů 1 a 2 zákona, zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy  
a výdaji na ř. 10

40
Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění 
a udržení příjmů (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku 
hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10

50
Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) 
uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26  
až 33 zákona

618) Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací

628)

63 Částky, o které se podle § 23e, § 23g, § 23h a § 38fa zákona zvyšuje výsledek 
hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

70 Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62 + 63)

100 Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou 
zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

101
Příjmy, jež u veřejně prospěšných poplatníků nejsou předmětem daně podle  
§ 18a odst. 1 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu
mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

1098) Příjmy osvobozené od daně podle § 19b zákona, pokud jsou zahrnuty 
ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

1108) Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty 
ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

1118) Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření 
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

1128) Částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření 
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

120 Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona

130 Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona

1408) Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23 odst. 
4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně

150 Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 
až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví

1608) Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených 
na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví

1618) Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací

1628)

163 Částky, o které se podle § 23e, § 23g a § 38fa zákona snižuje výsledek hospodaření 
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

170
Mezisoučet
(ř. 100 + 101 + 109 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 
+ 162 + 163)

773 096

31.12.2019 42 662

773 096

730 434

730 434



b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných
příjmů podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

12

Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného 
majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného 
majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2 
písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných 
příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 
2000 se použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho 
vyřazení z majetku poplatníka

3

Příloha č. 1 II. oddílu
Identifikační číslo Daňové identifikační číslo

A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění 
a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy – náklady

Řádek Název účtové skupiny (včetně číselného označení)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Celkem

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku
a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných

příjmů podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona

poplatník finanční úřad
Vyplní v celých Kč

6

Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6

Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1

(neobsazeno)

Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2

4 Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3

3

2

1

5 Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4

7

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona,
ve znění účinném do 31. prosince 20078

9

Vyplní v celých Kč
poplatník finanční úřad

Řádek Název položky

C Z

10

11

Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5

Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku
poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2004 a později

Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 a § 30b zákona

X X

Náklady související s příjmy, které nejsou předmětem daně

14 020

663 865

2 550

49 999

6 0 0 7 2 1 2 1 6 0 0 7 2 1 2 1

730 434

50 - spotřebované nákupy

51 - služby

52 - osobní náklady



C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy 
a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rezervách”)

a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám,
mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách – vyplňují všichni poplatníci

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle 
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období

13

148)

15

16 Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle 
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách

178) Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle 
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období

18 Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry 
(§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období 

Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách

Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů
(§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období 

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách – vyplňují pouze banky

Řádek Název položky
finanční úřadpoplatník

Vyplní v celých Kč

(neobsazeno)

(neobsazeno)

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení vytvořené podle 
§ 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

2

1

3

4 Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním 
řízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání 

5
Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit 
zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které 
se podává daňové přiznání

6 Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona 
o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

7
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným 
po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává 
daňové přiznání 

8 Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle 
§ 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh 
(§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání9

12
Úhrn hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením, 
uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako 
výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona

Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období 
(§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)

19

20

218)

22
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů 
poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru (§ 5a odst. 4 zákona 
o rezervách) ke konci zdaňovacího období

Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých 
fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění 
nesníženém o opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým 
osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona 
o rezervách za dané zdaňovací období

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách – vyplňují pouze spořitelní a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce

23 Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle § 6 zákona o rezervách v daném období, 
za které se podává daňové přiznání

Stav rezerv v pojišťovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které 
se podává daňové přiznání

24

d) Rezervy v pojišťovnictví – vyplňují pouze pojišťovny

10

11

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle § 8c zákona 
o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených 
podle § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznání 

4

X X

X X



f) Ostatní zákonné rezervy – vyplňují pouze poplatníci oprávnění k jejich tvorbě a použití

g) Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů – vyplňují pouze poplatníci oprávněni k její tvorbě a použití

 27

 30

Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném 
období, za které se podává daňové přiznání

Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů vytvořená podle § 11a 
až 11c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

298)

 28

 31

Stav rezervy na pěstební činnost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které 
se podává daňové přiznání 

Stav rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů 
(§ 11a až 11c zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání

Ostatní rezervy vytvořené podle § 10 zákona o rezervách v daném zdaňovacím 
období

5

26

Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle § 7 zákona o rezervách 
v daném zdaňovacím období 

25

Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci 
zdaňovacího období 

e) Rezerva na opravy hmotného majetku – vyplňují všichni poplatníci

F. Odpočty podle § 34 odst. 4 zákona
a) (neobsazeno)

E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 zákona5) (vyplní se v celých Kč)

Řádek

0 1 2 3 4 5

Zdaňovací období nebo období,
za které se podává 
daňové přiznání,

v němž daňová ztráta vznikla
od – do

Část daňové ztráty ze sl. 2

 1

 2

 3

Celková výše daňové
ztráty vyměřené 
nebo přiznávané 

za období 
uvedené ve sl. 1

odečtená 
v předcházejících 

zdaňovacích obdobích

odečtená 
v daném

zdaňovacím období

kterou lze odečíst 
v následujících 

zdaňovacích obdobích

 4

 5

 6

 7

 8

 9 Celkem

b) Uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona (vyplní se v celých Kč)

D. (neobsazeno)

c) Uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona (vyplní se v celých Kč)

Řádek

Zdaňovací období nebo období, 
za které je podáváno daňové 

přiznání, v němž vznikl nárok na 
odpočet podle § 34 odst. 4  

a § 34a až § 34e zákona od – do

Celková výše nároku na od-
počet na podporu výzkumu 
a vývoje vzniklá v období 

uvedeném ve sl. 1

Část nároku na odpočet ze sl. 2

odečtená  
v předcházejících 

obdobích
odečtená v daném 

období
kterou lze odečíst 

v následujících 
obdobích

0 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5 Celkem

Řádek

Zdaňovací období nebo období, 
za které je podáváno daňové 

přiznání, v němž vznikl nárok na 
odpočet podle § 34 odst. 4  

a § 34f až § 34h  zákona od – do

Celková výše nároku na 
odpočet na podporu odbor-

ného vzdělávání vzniklá  
v období uvedeném ve sl. 1

Část nároku na odpočet ze sl. 2

odečtená  
v předcházejících 

obdobích
odečtená v daném 

období
kterou lze odečíst 

v následujících 
obdobích

0 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5 Celkem

0

0
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H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit  
na ř. 3005) 

poplatník finanční úřad
Vyplní v celých Kč

Řádek Název položky

1

2

3

4

59)

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona

(neobsazeno)

Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 1 + 2)

Sleva podle § 35a1) nebo 35b1) zákona

K. Vybrané ukazatele hospodaření

1

2

Řádek Název položky

Roční úhrn čistého obratu Kč

poplatník
Vyplní

finanční úřad
Měrná

jednotka

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, 
zaokrouhlený na celé číslo osoby

Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou 
úplného zápočtu18)

29)
Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu
(úhrn částek z ř. 3 samostatných příloh k tabulce I)

poplatník finanční úřad
Vyplní v celých Kč

Řádek Název položky

39) Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost 
metodou prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I)

5 Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou nelze započíst (kladný rozdíl  mezi částkami 
na ř. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 320 II. oddílu)

4 Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného  
a prostého zápočtu (součet částek z ř. 1 a 3)

I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí5) Počet samostatných příloh

G. Celková hodnota bezúplatných plnění, kterou lze podle § 20 odst. 8 zákona uplatnit jako odečet od základu 
daně sníženého podle § 34 zákona5)

1

2

finanční úřad
Vyplní v celých Kč

Řádek Název položky
poplatník

Celková hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené  
v § 20 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona 

(neobsazeno)

J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti4) (vyplní se v celých Kč)

0 1 2 3 4

Částka za komanditní 
společnost jako celek

(sl. 2 + 3)
Částka připadající 
na komanditisty

Částka připadající 
na komplementáře

Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo  
řádku vyznačené tabulky přílohy č. 1 II. oddílu,  

s nimiž souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky
Řádek

1

2

3

Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 200 (ř. 201)

Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) 
podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 210) 

Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h 
zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/c)

(neobsazeno)

4 Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e 
zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/b)

5

6

7

8

9

Hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely 
vymezené v § 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G)

Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst 
metodou úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I)

Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1 
zákona (ř. 4 tabulky H)

(neobsazeno)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

773 096
0
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 280

 290

Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona,
ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

Daň ř. 270 x ř. 280
100

333

334

332 Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

 3318) Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny 
dolů5)

Daň ze samostatného základu daně                               ,
zaokrouhlená na celé Kč nahoru

ř. 331 x ř. 332
100

Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně
(nejvýše do částky uvedené na ř. 333)

335 Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. 333 – 334), 
zaokrouhlená na celé Kč nahoru

 251

 270

Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou veřejně prospěšní poplatníci 
(§ 17a zákona) dále snížit základ daně uvedený na ř. 250

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající 
na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je 
uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 
nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů5) (ř. 250 – 251 – 260)

 260 Odečet bezúplatných plnění podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 10 % z částky 
na ř. 250)5)

Řádek
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

200

Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající 
na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je 
uplatňováno vynětí, a před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 
nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně 
(daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění 
v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 10 + 70 – 170)3)

201 Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře3),4)

2108) Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění 
v zahraničí3)5)

220

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající 
na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je 
uplatňováno vynětí, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 
nebo odst. 8 zákona5) nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně 
(daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění 
v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 200 – 201 – 210)3)

Řádek
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

230 Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona5)

2408)

241

242 Odečet nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje podle § 34 odst. 4 
a § 34a až § 34e zákona

243 Odečet nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání podle § 34 odst. 4 
a § 34f až § 34h zákona

250
Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na 
komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno 
vynětí, snížený o položky podle § 34, před snížením o položky podle § 20 odst. 7 
nebo odst. 8 zákona5) (ř. 220 – 230 – 240 – 241 – 242 – 243)

340 Celková daň (ř. 330 + 335)

360
Poslední známá daň pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle 
§ 38a odst. 1 zákona (ř. 340 – 335 = ř. 330)

3199) Snížení daně podle § 38fa zákona

320 Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 3105)
(nejvýše do částky uvedené na ř. 310 po snížení daně na ř. 319)

330 Daň po snížení na ř. 319 a po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 – 319 – 320), 
zaokrouhlená na celé Kč nahoru5)

300 Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona 
(nejvýše do částky na ř. 290)5)

301

310 Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 – 300 ± 301)5) 0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

19
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III. ODDÍL – (neobsazeno)

Řádek
Vyplní v celých Kč

poplatník

1 (neobsazeno)

2 (neobsazeno)

finanční úřad

3 (neobsazeno)

IV. ODDÍL – dodatečné daňové přiznání

Řádek

1 Poslední známá daň

2 Nově zjištěná daň (ř. 340 II. oddílu)

3 Zvýšení (+), snížení (–) daně (ř. 2 – ř. 1)

Vyplní v celých Kč
poplatník finanční úřad

4 Poslední známá daňová ztráta

5 Nově zjištěná daňová ztráta (ř. 220 II. oddílu)

6 Zvýšení (+), snížení (–) daňové ztráty (ř. 5 – ř. 4)

1

28)

V. ODDÍL – placení daně

Řádek

Nedoplatek  (–)    (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 – ř. 340 II. oddílu) < 0 
Přeplatek (+)    (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 – ř. 340 II. oddílu) > 0

Na zajištění daně sraženo plátcem (§ 38e zákona)

Vyplní v celých Kč
poplatník finanční úřad

Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou (§ 36 odst. 8 zákona)38)

4

Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno

Název položky

Název položky

Název položky

Vysvětlivky:
1) Nehodící se škrtněte
2) Vyplní finanční úřad
3) V případě vykázání ztráty nebo daňové ztráty se uvede částka se znaménkem minus (–)
4) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní společností
5) Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost, uvede pouze částky připadající na komanditisty
6) Při podání dodatečného daňového přiznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů anebo podle 

§ 38u zákona, budou na zvláštní příloze uvedeny důvody pro jeho podání. Při elektronickém podání těchto dodatečných daňových přiznání je součástí 
programového vybavení aplikace Elektronická podání pro finanční správu textové pole pro vyplnění zvláštní přílohy.

7)  Účetní závěrka nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, jako příloha vyznačená pod položkou 11 v I. oddílu, je součástí daňového
přiznání (§ 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Pro účely elektronického podání daňového přiznání se Účetní
závěrkou rozumí elektronické přílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, popřípadě Vybrané údaje z Přehledu o změnách 
vlastního kapitálu a Vybrané údaje z Přehledu o peněžních tocích, které jsou součástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro finanční
správu, a Opis Přílohy účetní závěrky, vkládaný s použitím E-přílohy jako samostatný soubor ve formátu .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .rtf, .pdf nebo .jpg.
Přehledy o majetku a závazcích a příjmech a výdajích a Účetní závěrky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronická podání 
pro finanční správu k dispozici elektronické přílohy se závazně stanoveným uspořádáním údajů (se stanovenou strukturou), lze účinně elektronicky podat 
prostřednictvím E-příloh, umožňujících vložení souboru ve formátu .doc, docx, .txt, .xls, .xlsx, .rtf, .pdf nebo .jpg.

8) Bude-li vyplněn některý z takto označených řádků, je nutné ve smyslu dílčích pokynů pro jejich vyplnění rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částky 
vykázané na příslušném řádku, popřípadě její propočet. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou textová pole pro vyplnění zvláštních příloh 
součástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro finanční správu.

9) Výpočet vykázané částky nebo uvedení dalších údajů k takto označenému řádku se provede na samostatné příloze. Tiskopisy samostatných příloh vydává Ministerstvo 
financí. Pro účely elektronického podání daňového přiznání jsou elektronické verze těchto tiskopisů součástí programového vybavení aplikace Elektronická podání 
pro finanční správu.

10) § 17 odst. 3 zákona

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Údaje o podepisující osobě: Kód podepisující osoby:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Osoba oprávněná k podpisu

Datum

Otisk
razítka

Vlastnoruční podpis osoby oprávněné k podpisu

X

X

X

X

X

X

M i l a n  Š e b e l k a / p ř e d s e d a



Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít

jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve zkráceném

rozsahu

ke dni 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

Daňový subjekt: Asociace chovatelů Aberdeen Angus z. s.

IČ / DIČ: 60072121 / CZ60072121

Sídlo účetní jednotky: Brloh 215, 38206 BRLOH

A K T I V A stav k prvnímu
dni účetního

období

stav k
poslednímu dni
účetního období

1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B. Krátkodobý majetek celkem 0 471
B.I. Zásoby celkem

B.II. Pohledávky celkem 0 172
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 0 298
B.IV. Jiná aktiva celkem 0 1

Aktiva celkem 0 471

P A S I V A stav k prvnímu
dni účetního

období

stav k
poslednímu dni
účetního období

1 2

A. Vlastní zdroje celkem 0 329
A.I. Jmění celkem

A.II. Výsledek hospodaření celkem 0 329
B. Cizí zdroje celkem 0 142
B.I. Rezervy celkem

B.II. Dlouhodobé závazky celkem

B.III. Krátkodobé závazky celkem 0 60
B.IV. Jiná pasiva celkem 0 82

PASIVA CELKEM 0 471

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:



Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít

jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve

zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

Daňový subjekt: Asociace chovatelů Aberdeen Angus z. s.

IČ / DIČ: 60072121 / CZ60072121

Sídlo účetní jednotky: Brloh 215, 38206 BRLOH

Název položky činnost
hlavní

činnost
hospodářská

celkem

1 2 3

A. Náklady

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 717 0 717
A.II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A.III. Osobní náklady 10 0 10
A.IV. Daně a poplatky

A.V. Ostatní náklady 3 0 3
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

A.VII. Poskytnuté příspěvky

A.VIII. Daň z příjmů

Náklady celkem 730 0 730
B. Výnosy

B.I. Provozní dotace 143 0 143
B.II. Přijaté příspěvky 106 0 106
B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 524 0 524
B.IV. Ostatní výnosy

B.V. Tržby z prodeje majetku

Výnosy celkem 773 0 773
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 43 0 43
D. Výsledek hospodaření po zdanění 43 0 43

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:



 

 

Příloha v účetní závěrce 
ve zkráceném rozsahu 

Asociace chovatelů Aberdeen Angus, z. s. 
 

ke dni 31. 12. 2019 
 
 

 

Obsah přílohy 
Podle § 29 a § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.: 

1. Popis účetní jednotky 

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 

3. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů 

4. Informace k dani z příjmů 

5. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 

 

 

1. Popis účetní jednotky 
Název:      Asociace chovatelů Aberdeen Angus z. s. 
Sídlo:      Brloh 215, PSČ 382 06, Brloh 
Právní forma:    z. s. 
IČ:     60072121 
Předmět podnikání:    chov jiného skotu 
Den vzniku účetní jednotky:   1. 1. 2014 
Zdaňovací období:    od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 
Rozvahový den:     31. 12. 2019 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 28. 2. 2020 

1.1. Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost) 
Chov jiného/masného/ skotu. 
 

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 
2.1. Použité obecné účetní zásady 

V souladu se zákonem. 
2.2. Použité účetní metody 

V souladu se zákonem. 
 

3. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů 
Spolek má pouze hlavní činnost. 
 

4. Informace k dani z příjmů – sestaveno dle platných zákonných norem. 
 

5. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 
HV minulých let byl odsouhlasen na schůzi v roce 2019. 

 
Sestaveno dne: 28. 2. 2020 
Sestavil: Šebelka Milan 



Výsledovka po střediscích analyticky Strana 1
Asociace chovatelů Aberdeen Angus, z.s. Rok: 2019 Dne: 10.03.2020 Tisk vybraných záznamůIČ: 60072121

Středisko: Asociace

Číslo 
účtu

Počáteční
stav

Obraty za
období MD

Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stavNázev účtu

Náklady
501000 2 022,982 022,982 022,980,00Spotřeba materiálu 0,00

0,00 2 022,98 2 022,980,002 022,9850x Spotřebované nákupy

512000 22 390,0022 390,0022 390,000,00Náklady na cestovné 0,00
513000 2 695,002 695,002 695,000,00Náklady na reprezentaci 0,00
518000 12 221,4012 221,4012 221,400,00Ostatní služby 0,00

0,00 37 306,40 37 306,400,0037 306,4051x Služby

521000 7 650,007 650,007 650,000,00Mzdové náklady 0,00
0,00 7 650,00 7 650,000,007 650,0052x Osobní náklady

545000 2 111,342 111,342 111,340,00Kurzové ztráty 0,00
549000 907,86907,86907,860,00Jiné ostatní náklady 0,00

0,00 3 019,20 3 019,200,003 019,2054x Ostatní náklady

0,00 49 998,58 0,00 49 998,5849 998,58Náklady celkem

Výnosy
644000 162,89162,890,000,00Výnosové úroky 162,89

0,00 162,89 162,89162,890,0064x Ostatní výnosy

684000 105 500,00105 500,000,000,00Přijaté členské příspěvky 105 500,00
0,00 105 500,00 105 500,00105 500,000,0068x Přijaté příspěvky

0,00 0,00 105 662,89 105 662,89105 662,89Výnosy celkem

Hospodářský zisk za období 55 664,31
Hospodářský zisk celkem 55 664,31

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2019, Datum <= 31.12.2019



Výsledovka po střediscích analyticky Strana 2
Asociace chovatelů Aberdeen Angus, z.s. Rok: 2019 Dne: 10.03.2020 Tisk vybraných záznamůIČ: 60072121

Středisko: Kanada

Číslo 
účtu

Počáteční
stav

Obraty za
období MD

Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stavNázev účtu

Náklady
501000 14 019,8414 019,8414 019,840,00Spotřeba materiálu 0,00

0,00 14 019,84 14 019,840,0014 019,8450x Spotřebované nákupy

512000 254 821,16254 821,16254 821,160,00Náklady na cestovné 0,00
518000 166 922,59166 922,59166 922,590,00Ostatní služby 0,00

0,00 421 743,75 421 743,750,00421 743,7551x Služby

0,00 435 763,59 0,00 435 763,59435 763,59Náklady celkem

Výnosy
602000 278 000,00278 000,000,000,00Tržby z prodeje služeb 278 000,00

0,00 278 000,00 278 000,00278 000,000,0060x Tržby za vlastní výkony a za zboží

691000 143 125,65143 125,650,000,00Provozní dotace 143 125,65
0,00 143 125,65 143 125,65143 125,650,0069x Provozní dotace

0,00 0,00 421 125,65 421 125,65421 125,65Výnosy celkem

Hospodářský zisk za období -14 637,94
Hospodářský zisk celkem -14 637,94

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2019, Datum <= 31.12.2019
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Asociace chovatelů Aberdeen Angus, z.s. Rok: 2019 Dne: 10.03.2020 Tisk vybraných záznamůIČ: 60072121

Středisko: Rakousko

Číslo 
účtu

Počáteční
stav

Obraty za
období MD

Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stavNázev účtu

Náklady
512000 88 419,0088 419,0088 419,000,00Náklady na cestovné 0,00
513000 12 114,5012 114,5012 114,500,00Náklady na reprezentaci 0,00
518000 141 587,50141 587,50141 587,500,00Ostatní služby 0,00

0,00 242 121,00 242 121,000,00242 121,0051x Služby

521000 2 550,002 550,002 550,000,00Mzdové náklady 0,00
0,00 2 550,00 2 550,000,002 550,0052x Osobní náklady

0,00 244 671,00 0,00 244 671,00244 671,00Náklady celkem

Výnosy
602000 246 000,00246 000,000,000,00Tržby z prodeje služeb 246 000,00

0,00 246 000,00 246 000,00246 000,000,0060x Tržby za vlastní výkony a za zboží

645000 307,00307,000,000,00Kurzové zisky 307,00
0,00 307,00 307,00307,000,0064x Ostatní výnosy

0,00 0,00 246 307,00 246 307,00246 307,00Výnosy celkem

Hospodářský zisk za období 1 636,00
Hospodářský zisk celkem 1 636,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2019, Datum <= 31.12.2019



Hospodaření na klubovém účtu Aberdeen Angus u ČSCHMS v roce 2019

Počáteční stav účtu 122 224 Kč     

Příjmy Příspěvek ČSCHMS za 2019 61 219 Kč       

Výdaje Video WATM 6 500 Kč         

Překlad WATM 450 Kč            

VČS 21 183 Kč       

Oděv NVHZ 12 265 Kč       

Oděv NVHZ 6 855 Kč         

Pronájem sálu NVHZ 3 000 Kč         

Občerstvení NVHZ 2 029 Kč         

Fotografka NVHZ 5 000 Kč         

Výdaje celkem 57 282 Kč       

Rozdíl 3 937 Kč         

Konečný stav účtu 126 161 Kč     



 

Stanovy 
Asociace chovatelů Aberdeen Angus, z. s. 

 
Článek 1 

 
§ 1 

 
Název Spolku 

 
Název spolku zní: Asociace chovatelů Aberdeen Angus, z. s. (dále jen „Asociace“ nebo “Spolek“). 
 

§ 2 
 

Sídlo Asociace 
 
Sídlo Asociace: Rančice 3, Kamenný Újezd, 370 07 České Budějovice. 
 

§ 3 
 

Působnost Asociace 
 
Oblast působnosti zahrnuje území České republiky. Tím není vyloučeno, aby Asociace vstupovala 
do právních vztahů s osobami ze zahraničí, nebo v souladu s mezinárodním a evropským právem 
působila v zahraničí. 
 
 

Článek 2 
 

Účel, činnost a právní postavení Asociace 
 

§ 4 
 

Účel a činnost Asociace 
 
Účelem Asociace je sdružovat právnické a fyzické osoby zainteresované na chovu a šlechtění 
masného plemene skotu Aberdeen Angus (dále jen „Angus“), dále zajišťovat součinnost členů 
Asociace při šlechtění, plemenitbě, reprodukci, chovu i odbytu, propagaci plemene Angus, jakož 
i získávat členy k aktivní účasti na rozvoji chovu plemene Angus. 
 

Hlavní činnost Asociace 
 

1) Asociace vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým účelem tak, 
jak je vymezeno v těchto stanovách. Žádná z hlavních činností Asociace není podnikáním ani 
výdělečnou činností. 

2) Hlavními činnostmi ve smyslu těchto stanov jsou: 
a) výkon činnosti uznaného chovatelského sdružení podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, 



 
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 
(plemenářského zákona), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „plemenářský zákon“) v 
rozsahu oprávnění uděleného Asociaci Ministerstvem zemědělství České republiky, 

b) tvorba a realizace šlechtitelského programu a postupů v chovu masného plemene Angus 
podle plemenářského zákona, 

c) vedení plemenné knihy podle plemenářského zákona, 
d) poskytování plemenářských služeb spočívajících v systému kontroly užitkovosti a dědičnosti 

podle plemenářského zákona, 
e) ověřování užitkových vlastností plemene Angus a efektivního využití výsledků pro 

chovatelskou práci, selekci a plemenitbu podle plemenářského zákona, 
f) zpracování výsledků kontroly užitkovosti a dědičnosti, včetně jejich zveřejňování podle 

plemenářského zákona, 
g) stanovení koncepce, chovných cílů a programů šlechtění plemene Angus a prosazování 

účinné metody testování, odhadu plemenné hodnoty a selekce, 
h) vytváření podmínek pro plné a účelné využití nejlepšího domácího i zahraničního genofondu, 
i) stanovení řádu plemenné knihy plemene Angus a zajišťování úkolů z tohoto vyplývajících, 
j) vedení evidenc v souladu s platnou legislativou, 
k) koordinace postupu testování plemenných býků a hodnocení jejich potomstva v návaznosti 

na šlechtitelský program plemene Angus, 
l) spolupráce s organizacemi výzkumu a vývoje, vzdělávání a výchovy, které se zabývají 

činnostmi souvisejícími s předmětnou činností Asociace a které mohou být základem 
odborného zázemí Asociace, 

m) pořádání nebo spolupořádání výstav, přehlídek, vědeckých, osvětových, výchovných akcí, 
propagace a publikace výsledků činnosti Asociace, organizace tematických zájezdů a stáží 
doma i v zahraničí, 

n) spolupráce se zahraničními chovatelskými organizacemi, v odůvodněných případech  
začlenění do mezinárodních organizací chovatelů plemene Angus, 

o) prosazování a ochrana společných zájmů členů ve vztahu ke všem osobám a orgánům veřejné 
moci a správy, 

p) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, 
q) pomoc při nákupu a odbytu skotu, 
r) vyhrazuje si právo vyvíjet vlastní hospodářskou a jinou činnost, 
s) v souladu s čl. 2 § 4 těchto stanov zakládat jiné podnikatelské subjekty, anebo se stávat jejími 

členy, 
t) ustanovení hlavní činnosti obsažené v bodech  a) až k) včetně, Asociace zabezpečuje v 

případě, že tyto činnosti neprovádí oprávněná organizace, jejíž je Asociace členem. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vedlejší činnost Asociace 
 

1. Jelikož je provozování hlavní činnosti Asociace spojeno s náklady, může Asociace vykonávat i 

hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za 

účelem hospodárného využití majetku Asociace. Zisk z těchto činností Asociace používá 

především k podpoře hlavních činností dle těchto stanov, dalších asociačních činností a k úhradě 

nákladů na vlastní správu. 

2. K podpoře hlavní činnosti může proto Asociace vyvíjet též vedlejší činnost spočívající zejména 

v těchto formách: 

a. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  

b. pronájem nemovitostí, je-li účel toho podporovat hlavní činnost Asociace,  

c. zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví 

d. vzdělávací aktivity ve prospěch členů Asociace, 

e. další formy činnosti schválené členským shromážděním. 

3. Je-li předpokladem pro hlavní či vedlejší činnost Asociace podle předchozích ustanovení úřední 

povolení nebo ohlášení, obstará je kterýkoli člen Rady Asociace v souladu s právními předpisy, a to 

případně až v době, kdy Asociace s příslušnou činností hodlá započít.   
 

Článek 3 
 

Právní a hospodářské postavení Asociace 
 

§ 5 
 

1) Asociace je dobrovolným a samosprávným svazkem členů s právní subjektivitou, kteří mají 
zájem o masné plemeno skotu Angus, a to jako chovatelé aktivní, chovající zvířata zapsaná do 
plemenné knihy, nebo jinak zainteresovaní na chovu plemene Angus. 

2) Asociace podniká v oblastech souvisejících s účelem a předmětem činnosti na základě 
příslušných oprávnění. 

3) Členstvím v Asociaci není dotčeno právní a hospodářské postavení ani plnění dalších funkcí a 
závazků členů. 

4) Vztahy členů vůči Asociaci, pokud nevyplývají ze stanov a jiných společně přijatých rozhodnutí 
Asociace, se řeší podle platných právních norem. 
 

Článek 4 
 

Členství v Asociaci 
§ 6 

 



 

Obecná úprava členství a druh členství 
 

1) Členství v Asociaci je dobrovolné. Členem Asociace se může stát právnická nebo fyzická osoba, 
která splňuje podmínky pro vznik členství dále uvedené. Na vznik členství neexistuje právní 
nárok, a záleží jen na vůli orgánů Asociace, zda členství vznikne.  

2) Členem Asociace se může stát fyzická osoba splňující tyto podmínky, a to bez rozdílu pohlaví, 
vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členem Asociace 
se může stát také právnická osoba splňující uvedené podmínky. Za právnickou osobu v Asociaci 
jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce. 

3) Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního 
nástupce. 

4) Členství v Asociaci je trojího druhu, a to řádné nebo zájmové nebo čestné. 
5) Každý řádný člen Asociace se může nechat při výkonu svých práv zastoupit jmenovitě určenou 

osobou ( z á s t u p c e m )  na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, pro jaké 
konkrétní jednání byla udělena. Podpis na písemné plné moci nemusí být úředně ověřen. Každá 
plná moc při rozhodování disponuje jedním hlasem. Každého řádného člena může zastupovat 
pouze jeden zástupce. Jeden zástupce však může současně zastupovat maximálně 5 řádných členů 
Asociace.  

6) Výkon práv zájmového člena je nezastupitelný. 
7) Výkon práv čestného člena je nezastupitelný. 

 
§ 7 

 
Podmínky a vznik členství 

 
1) O přijetí zájemce za řádného nebo zájmového člena rozhoduje Rada Asociace, na základě 

zájemcem podané písemné přihlášky, na svém nejbližším zasedání po obdržení přihlášky. 
Rozhodnutí Rady Asociace o přijetí či nepřijetí zájemce za člena Asociace musí být zaneseno do 
zápisu z jednání Rady Asociace a sděleno písemnou, či jinou formou zájemci. Rozhodnutí o 
přijetí za řádného nebo zájmového člena nabývá účinnosti úhradou členského příspěvku. 

2) Řádnými členy Asociace mohou být fyzické a právnické osoby zainteresované na chovu 
masného plemene skotu Aberdeen Angus, které se ztotožňují s účelem, a předmětem činnosti 
Asociace a zároveň jsou řádnými či přidruženými členy plemenné knihy Aberdeen Angus. Přijetí 
zájemce do plemenné knihy Aberdeen Angus se řídí pravidly Řádu plemenné knihy, který je 
vytvořen v souladu s příslušnými ustanoveními plemenářského zákona a který podléhá schválení 
ze strany Ministerstva zemědělství ČR. 

3) Přihláška za řádného člena může být podána kdykoliv v průběhu celého roku a musí obsahovat 
minimálně tyto náležitosti: 
- výpis z ÚE prokazující, že zájemce je držitelem zvířat plemene Angus, 
- jméno a příjmení, jméno společnosti, adresa sídla či trvalého bydliště, IČO, kontaktní údaje 

(email, telefon, korespondenční adresa atd.). 
4) Zájmovým členem Asociace mohou být fyzické a právnické osoby, které svým profesním 



 
zaměřením a odborností mohou přispět k činnosti Asociace a které se ztotožňují s účelem a 
předmětem činnosti Asociace, a to: 
- nesplňuje‐li žadatel podmínky pro splnění řádného, případně přidruženého členství v 

plemenné knize. 
5) Přihláška za zájmového člena může být podána kdykoliv v průběhu celého roku a musí obsahovat 

minimálně tyto náležitosti: 
- informace o svém profesním zaměření a odbornosti, jimiž může přispět k rozvoji činnosti 

Asociace, 
- čestné prohlášení zájemce, že se ztotožňuje s účelem a předmětem činnosti Asociace, 
- jméno a příjmení, jméno společnosti, adresa sídla či trvalého bydliště, IČO, kontaktní údaje 

(email, telefon atd.). 
6) Čestným členem Asociace se mohou stát fyzické osoby, které se významně zasloužily o rozvoj 

masného plemene skotu Aberdeen Angus. Návrh na čestné členství může podat každý člen 
Asociace. Čestné členství schvaluje členské shromáždění. 

7) Rada Asociace může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k názoru, že přijetím 
žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání Asociace. Rada Asociace 
zpravidla odmítne žádost o členství osoby, která se neztotožňuje s cíli nebo smyslem (účelem) 
Asociace. 

8) Rada Asociace vede seznam členů, který je uveřejňuje na internetových stránkách Asociace, nebo 
jiným vhodným způsobem. Do seznamu členů Asociace se zapisují údaje určené ustanovením § 
139 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a dále adresa elektronické pošty (email) a 
druh členství. 

9) Člen Asociace, který nesouhlasí se zveřejněním svých údajů, je oprávněn tuto skutečnost oznámit 
Radě Asociace, která údaje o takovém členovi Asociace v uveřejněném seznamu členů vymaže bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy se o nesouhlasu člena Asociace se 
zveřejněním jeho údajů dozvěděla.  

10) Každý člen Asociace je povinen neodkladně od vzniku jeho členství sdělit údaje zapisované do 
seznamu členů Asociace a každou změnu bez zbytečného odkladu oznámit členovi Rady Asociace, 
který zajišťuje administraci internetových stránek a vedení seznamu členů. 

11) Údaje zapsané v seznamu členů Asociace nesmí Asociace používat jinak než pro své potřeby ve 
vztahu k těmto členům; za jiným účelem může ty tyto údaje použít jen s písemným souhlasem 
člena Asociace, jehož se údaje týkají. 

§ 8 
 

Zánik členství 
 

1) Členství zaniká: 
a) dobrovolným vystoupením člena oznámené písemnou formou Radě Asociace; 
b) pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené Radou Asociace 

dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn; 
c) vyloučením člena Asociací; člena je možno vyloučit, jestliže člen závažně porušil povinnost 



 
vyplývající z členství, zejména z těchto Stanov, a jestliže člen v přiměřené lhůtě nápravu 
nesjednal ani po výzvě Asociace. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit, 
anebo způsobilo‐li Asociaci závažnou újmu; 

d) vyloučením z plemenné knihy Aberdeen Angus; 
e) úmrtím fyzické osoby či zánikem právnické osoby; 
f) vystoupením z plemenné knihy (týká se pouze řádného členství); 
g) zánikem Asociace nebo rozhodnutí členského shromáždění o přeměně Asociace na jin ou 

právní formu; členství v tom případě zaniká dnem zániku Asociace, resp. jeho přeměny.   
2) O vyloučení člena rozhoduje Rada Asociace. Rozhodnutí o vyloučení člena bude uvedeno v zápise z 

jednání Rady Asociace, včetně uvedení důvodu vyloučení, a písemně doručeno vylučovanému 
členu. Účinky nastávají doručením oznámení o vyloučení vylučovanému členovi. Dojde-li k 
vyloučení člena Asociace podle předchozího odstavce písm. c., je orgánem k přezkoumání ve 
smyslu ustanovení § 241 občanského zákoníku členské shromáždění.   

3) Zánikem členství nezanikají vzájemné závazky a pohledávky člena vůči Asociaci a naopak. 

Článek 5 
 

Práva a povinnosti členů Asociace 
 

§ 9 
 

Práva členů 
 

1) Řádný člen Asociace má právo: 
a) volit a být volen do orgánů Asociace, popř. být jmenován do jeho pracovních skupin, 
b) má právo hlasovat na jednáních Asociace, 
c) podílet se na činnosti Asociace, mít přístup ke zveřejněným výsledkům, předkládat náměty, 

vyjadřovat se k veškeré činnosti Asociace, 
d) vznést požadavek na svolání mimořádného členského shromáždění, 
e) podávat návrhy na čestné členství. 

2) Zájmový a čestný člen Asociace má právo: 
a) podílet se na činnosti Asociace, mít přístup ke zveřejněným výsledkům, předkládat náměty, 

vyjadřovat se k veškeré činnosti Asociace, 
b) být jmenován do pracovních skupin Asociace, 
c) nemůže volit ani být volen do orgánů Asociace ani hlasovat na jeho jednáních. 

§ 10 
 

Povinnosti členů 
 
K základním povinnostem členů patří: 

a) dodržovat stanovy Asociace, jednací řád Asociace, 
b) hájit zájmy Asociace a všestranně podporovat její činnost, 



 
c) prosazovat koncepce a programy šlechtění schválené Asociací, dodržovat řád plemenné knihy 

a šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus, 
d) řádně a včas vyrovnávat svoje finanční a jiné závazky vůči Asociaci, 
e) hradit členské příspěvky, jejichž výši a splatnost určí členské shromáždění; povinnost úhrady 

členských příspěvků se netýká čestných členů. 
 

Článek 6 
 

Orgány a struktura Asociace 
 

§ 11 
 

Orgány Asociace 
 

1) Orgány Asociace tvoří: 
- členské shromáždění, 
- Rada Asociace, 
- Předseda Asociace. 

2) Jednání orgánů Asociace se řídí dle jednacího řadu Asociace. Rada Asociace zároveň plní funkci 
Rady plemenné knihy plemene Aberdeen Angus. 

3) Členové Rady Asociace, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do 
Rady Asociace  do termínu nejbližšího zasedání členského shromáždění. Členství ve volených 
orgánech zaniká zánikem členství v Asociaci, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena 
voleného orgánu orgánem, kterým byl zvolen. 
 

§ 12 
 

Členské shromáždění 
 

1) Nejvyšším orgánem Asociace je členské shromáždění. 
2) Členskému shromáždění přísluší: 

a) rozhodnutí o ustavení a zániku Asociace, 
b) schválení Stanov, jednacího řádu a jejich změn, 
c) volba a odvolání Předsedy Asociace, volba a odvolání členů Rady Asociace, 
d) schvalování zprávy Předsedy o činnosti, výsledků hospodaření, plánu hospodaření Asociace na 

další období, 
e) schvalování řádu plemenné knihy, šlechtitelského programu plemene Aberdeen Angus a jejich 

změn, 
f) schvalování účetní závěrky, vyhotovuje-li se, případně rozdělení zisku, byl-li vytvořen, 
g) jmenování čestných členů Asociace, 
h) projednání odvolání proti vyloučení řádného a zájmového člena, 
i) zřizování obchodních společností nebo jiných společností, případně rozhodnutí o účasti v nich, 
j) potvrzení nebo rušení rozhodnutí Rady Asociace, 



 
k) schvalování všeobecných a specifických podmínek pro odchov plemenných býčků 
l) rozhodovat o výši a splatnosti členských příspěvků, 
m) řešení připomínek, stížností a odvolání řádných členů k činnosti Asociace a jejích orgánů. 

3) Členské shromáždění rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, nepožaduje-li zákon 
nebo tyto stanovy většinu jinou. Není-li stanoveno jinak, hlasuje se aklamací (zvednutím ruky). 
Hlasuje se nejdříve o návrhu člena Rady Asociace; teprve, když návrh člena Rady Asociace není 
přijat, hlasuje se v téže věci o protinávrhu člena Asociace, který musí být tímto členem přednesen. 

4) Členské shromáždění si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných 
orgánů společnosti. 

§ 13 
 

Rada Asociace 
 

1) Rada Asociace je voleným orgánem dle článku 6, §12, odst. 2, písmeno c) stanov. Rozhoduje o 
všech záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny jiným orgánům Asociace. 

2) Rada Asociace je šestičlenná a je složena z Předsedy Asociace a dalších pěti členů.  
3) Členové Rady Asociace jsou voleni na období 4 let a mohou být zvoleni maximálně na dvě po sobě 

jdoucí funkční období. Tato skutečnost však nebrání zvolení člena Asociace, který byl po dvě po 
sobě jdoucí funkční období členem Rady Asociace, Předsedou Asociace. Uplyne-li od konce 
funkčního období člena Asociace, který byl členem Rady Asociace po dvě po sobě jdoucí funkční 
období, alespoň jedno 4leté období, v němž tento člen Asociace nebyl členem Rady Asociace, 
může být tento člen Asociace znovu zvolen členem Rady Asociace, a to při splnění této podmínky 
opakovaně, vždy však pouze maximálně na dvě po sobě jdoucí funkční období.   

4) Rada Asociace vykonává funkci Rady plemenné knihy.  
5) Do působnosti Rady Asociace patří zejména: 

a) rozhodovat o zaslaných podnětech, připomínkách a žádostech členů Asociace, 
b) kontrola dodržování šlechtitelského programu nebo řádu plemenné knihy plemene Aberdeen 

Angus, 
c) připravovat změny ve šlechtitelském programu nebo řádu plemenné knihy Aberdeen Angus ke 

schválení členskému shromáždění, 
d) schvalování přijetí nových řádných nebo zájmových členů, 
e) vyloučení řádného nebo zájmového člena, 
f) předkládání ročních zpráv o hospodaření, 
g) zřizování nebo ukončení činností pracovních skupin, 
h) spolupráce s jinými organizacemi, 
i) uzavírání dohod nebo smluv k zabezpečení činnosti Asociace, 
j) řádné spravování finančních prostředků Asociace a financování její činnosti, 
k) organizování a podpora výstav, propagačních, vzdělávacích a osvětových akcí, 
l) připomínkování a návrhy ke vznikající legislativě, zákonům a vyhláškám, 

6) Rada Asociace dále jakožto výkonný orgán dále rozhoduje: 
a. o odměnách, včetně schvalování smluv o výkonu funkce, 



 
b. o přijetí jednacího řádu, který podrobně upravuje organizační a personální fungování Asociace 

nad rámec stanov,  
c. o zřízení fondů, poskytnutí darů, dotací a subvencí,  
d. o nakládání s internetovými stránkami Asociace, je-li jaký, 
e. o dalších věcech, které tyto stanovy nebo zákon nesvěřuje nejvyššímu orgánu Asociace (tj. 

členskému shromáždění).  
7) V záležitostech, které nesnesou odkladu, je Rada Asociace oprávněna určovat všeobecné a 

specifické podmínky odchovu plemenných býků a zajištění realizace těchto podmínek odchovu i 
bez předchozího schválení ze strany členského shromáždění Asociace. Neshodne-li se Rada 
Asociace a členské shromáždění Asociace na postupu v konkrétní záležitosti týkající se určování 
všeobecných a specifických podmínek odchovu plemenných býků a zajištění realizace těchto 
podmínek odchovu, musí se Rada Asociace pro následné období řídit rozhodnutím členského 
shromáždění Asociace.  

§ 14 

Předseda 
 

1) Předseda je statutární zástupce Asociace volený podle článku 6 § 12, odst. 2, písmeno c) Stanov. 
Koordinuje činnost a jednání Asociace a jejích orgánů a zastupuje Asociaci navenek. Odpovídá za 
řádné hospodaření a činnost Asociace. Řídí činnost Rady Asociace. Hospodařením Asociace může 
pověřit jiného člena Rady Asociace.  

2) Předseda Asociace vykonává funkci předsedy Rady plemenné knihy. 
3) Předseda je ve své činnosti odpovědný členskému shromáždění. 
4) Funkční období Předsedy je čtyřleté. 
5) Právo kandidovat na funkci Předsedy má řádný člen Asociace. Navržený kandidát musí se svojí 

kandidaturou vyslovit souhlas a musí být navržen členem Asociace. Při volbě musí být kandidát 
osobně přítomen. 

6) Předseda podepisuje jménem Asociace chovatelů Aberdeen Angus tak, že k vytištěnému nebo 
nadepsanému názvu Asociace připojí svůj podpis.  
 

§ 15 
 

Pracovní skupiny 
 

1) Pracovní skupiny jsou podle potřeby jmenovány Radou Asociace na návrh Předsedy. 
2) Pracovní skupiny se vytvářejí za účelem efektivního řešení specifických otázek vyplývajících z 

činnosti Asociace. 
3) Závěry z práce pracovní skupiny jsou předkládány ke konečnému schválení Radě Asociace. 

 
Článek 7 

 
§ 16 

 



 

Financování činnosti Asociace 
 

1) Asociace si vytváří pro zajištění své činnosti nezbytné finanční prostředky. K tomu účelu si zřizuje 
vlastní účet u peněžního ústavu. 

2) Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být 
především použity k financování hlavních činností Asociace naplňujících poslání a cíle Asociace. 
Prostředky dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti 
Asociace. 

3) Prostředky Asociace nesmějí být používány k neopodstatněnému obohacování fyzických ani 
právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy Asociace. 

4) Asociace nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování 
poslání a cílů Asociace. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány 
Asociace v rozsahu dle ustanovení těchto stanov. 

§ 17 

Tvorba finančních zdrojů a hospodaření Spolku  
 

1. Asociace hospodaří podle ročního plánu hospodaření navrženého Radou Asociace a schváleného 
členským shromážděním. Neurčí-li Rada Asociace jinak, je účetním obdobím období od 1.1. do 
31.12. kalendářního roku. 

2. Finanční zdroje Asociace tvoří: 
a. členské příspěvky, 
b. dary a příspěvky jiných organizací, 
c. výnosy z pořádaných akcí, popř. vlastní hospodářské činnosti, 
d. případné další zdroje. 

3. Se souhlasem dárce může Asociace přijatý dar použít na kapitálové dovybavení (ve smyslu zákona 
o daních z příjmů). 

4. Asociace je oprávněn nabýt do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, a to za účelem 
řádného naplňování poslání a cílů Asociace. 

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány či zaměstnanci Asociace 
v rozsahu dle ustanovení těchto stanov, zákona a vnitřních předpisů Asociace. 

6. Rada Asociace může část majetku až do výše 500.000 Kč svěřit do správy jinému subjektu, zejména 
pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Asociace. Pokud hodnota 
svěřeného majetku přesáhne 500.000 Kč, musí rada požádat členy Asociace o souhlas na členském 
shromáždění, nebo formou per rollam. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení 
pravomocí subjektu při jeho správě. 

7. Vedení účetnictví, plnění daňových povinností a zajištění dalších zákonných povinností je Rada 
Asociace oprávněna zajistit smluvně za úplatu od třetí osoby. 
 

Článek 8 
 

Závěrečná ustanovení 



 
 

§ 18 
 

Vznik Asociace 
 
Asociace vzniká na ustavujícím členském shromáždění za účasti řádných členů. Asociace se 
ustavuje na dobu neurčitou. 
 

§ 19 
 

Zánik Asociace 
 

1) Asociace zanikne, rozhodnou-li o tom nejméně 2/3 všech řádných členů. 
2) Likvidaci Asociace, jeho závazků a majetku provede Rada Asociace podle obecně závazných 

právních předpisů. 
 

§ 20 
 

Platnost Stanov 
 
Znění těchto stanov bylo schváleno členským shromážděním konaným dne 30.6.2020. 
 
Právní poměry neupravené těmito stanovami se podpůrně řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem. 
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Jednací řád Asociace chovatelů Aberdeen Angus, z. s. 
 

Článek 1 
 

Úvodní a společná ustanovení 
 

§ 1 
 

Účel 
 

1) Jednací řád vychází ze stanov Asociace a upravuje způsob svolávání, řízení, rozhodování, vedení 
záznamů a kontroly závěrů z jednání orgánů Asociace. 

2) Řádná a mimořádná zasedání orgánů Asociace (dále jen „zasedání“) se řídí stejnými ustanoveními 
jednacího řádu s výjimkou výslovně uvedených odchylek. 
 

§ 2 
 

Jednací a hospodářský rok 
 
Ke dni schválení tohoto jednacího řádu trvá jednací a hospodářský rok Asociace od 1. ledna do 31. 
prosince. 
 
 

§ 3 
 

Seznam členů 
 

1) Asociace vede průběžně seznam řádných, zájmových a čestných členů Asociace. 
2) V návaznosti na text stanov obsahuje Seznam identifikační a kontaktní údaje člena, jméno 

statutárního a/nebo pověřeného zástupce, datum vzniku členství a druh členství, datum a důvod 
zrušení členství, popř. další náležitosti nutné pro řádné vedení rejstříku (bankovní spojení, email). 

3) Nakládání s údaji ze seznamu se řídí zákonem o ochraně osobních dat. 
4) Rada asociace zajišťuje zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů)), které nabylo účinnosti dnem 25. května 2018. 

5) K ochraně osobních údajů popřípadě vydá Rada Asociace zvláštní vnitřní předpis.  
 

§ 4 
 

Členství ve volených orgánech Asociace a náhrada výdajů 
 

1) Členové volených orgánů Asociace vykonávají svoji funkci v zásadě jako čestnou. Rada Asociace je 
oprávněna stanovit odměnu za účast na akcích orgánů Asociace. 

2) Náhrada cestovních výdajů a popř. odměna náleží i externím pracovníkům, o kterých na základě 
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uzavřené dohody rozhoduje Rada Asociace. 

§ 5 
 

Hospodaření 
 

1) Hospodaření Asociace se řídí obecně závaznými právními předpisy. 
2) Roční účetní uzávěrku předkládá Rada Asociace členskému shromáždění ke schválení. 
3) Podpisové právo pro styk s finančními ústavy má Předseda Asociace a člen Rady Asociace 

pověřený vedením hospodaření Asociace. 

Článek 2 
 

Zasedání orgánů Spolku 
 

§ 6 
Příprava zasedání 
 

1) Za přípravu zasedání členského shromáždění zodpovídá Rada Asociace, za zasedání ostatních 
orgánu Asociace její Předseda. 

2) Závažné podklady k jednání se zpracovávají zpravidla písemně. Předseda rozhoduje o tom, které 
podklady budou zaslány předem spolu s pozvánkou k prostudování. 
 

§ 7 
 

Řádné zasedání 
 
Předseda Asociace svolává řádné zasedání: 

a) členského shromáždění: nejméně jedenkrát ročně, 
b) Rady Asociace: operativně podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně, 
c) pracovních skupin: operativně podle potřeby. 

 
 

§ 8 
 

Mimořádné zasedání 
 

1) Členové Asociace se zavazují řešit všechny sporné otázky především jednáním a dohodou. Teprve v 
případech, kdy jednání nevede k pozitivním výsledkům, je opodstatněný požadavek na svolání 
mimořádného zasedání příslušného orgánu. 

2) Předseda Asociace je povinen svolat mimořádné zasedání: 
a) členského shromáždění – požádá‐li o to nejméně 1/3 řádných členů Asociace po doručení 

písemné žádosti Radě Asociace. Mimořádné zasedání je svoláváno do 30 dnů od doručení 
písemné žádosti. 

b) Rady Asociace ‐ požádá‐li o to nejméně polovina členů Rady Asociace, do tří týdnů po 
doručení písemné žádosti Předsedovi Asociace. 

3) Žádost o svolání mimořádného zasedání musí obsahovat konkrétní důvod s podpisy stanoveného 
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počtu členů. 
4) Mimořádná zasedání orgánů Asociace mohou projednávat pouze ty otázky, které byly uvedeny 

jako důvod žádosti o jejich svolání a jsou výslovně uvedeny na pozvánce. 
 

§ 9 
 

Svolání zasedání orgánů Asociace 
 

1) Zasedání orgánů Asociace je svoláváno písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty. 
Pozvánka obsahuje kromě časových a místních údajů i navržený program jednání. Na jednáních se 
projednávají pouze body, které byly výslovně uvedeny na pozvánce. Pokud není na pozvánce bod 
uveden, může být projednáván, pouze pokud s tím souhlasí nadpoloviční většina přítomných členů 
na jednání. 

2) Předseda Asociace zasílá pozvánku na řádné a mimořádné zasedání: 
a) členského shromáždění: nejpozději 14 dní před datem konání všem členům Asociace, 
b) Radě plemenné knihy: nejpozději 7 dní před datem konání všem členům Rady Asociace. 

 
§ 10 

 
Účast na zasedání 

 
1) Členského shromáždění se zúčastňuje osobně řádný člen Asociace nebo jeho jmenovitě písemně 

pověřený zástupce. Účast zájmových a čestných členů je při jednání nezastupitelná. 
2) Zasedání volených orgánů Asociace se zúčastňují jejich členové osobně a jejich účast je 

nezastupitelná. 
3) Pokud se některý člen nemůže zúčastnit jednání osobně a omluví se, může svoje stanovisko k 

projednávaným materiálům předložit Předsedovi písemně. Taková stanoviska se přednesou při 
jednání a berou se na vědomí, nemají však povahu platného hlasu při rozhodování. 

4) Pro sledování účastí se připravuje listina přítomných, ve které účastníci stvrzují podpisem svoji 
přítomnost. 

§ 11 
 

Řízení zasedání 
 

1) Zasedání orgánů Asociace řídí Předseda nebo jím pověřený člen Rady Asociace. Výjimku tvoří 
členské shromáždění, jehož řízením může Rada Asociace pověřit podle potřeby jiného ze svých 
členů. 

2) Předsedající řídí jednání přísně objektivně a demokraticky. Při tom zejména: 
- dbá na dodržení stanoveného pořadu jednání a na jeho plynulý průběh, 
- dbá, aby všichni zájemci se mohli vyslovit k projednávaným otázkám, 
- neovlivňuje stanoviska ostatních, pokud vyjádří vlastní stanovisko, považuje je za rovnocenné 

stanovisku ostatních řádných členů, 
- dbá, aby členové obdrželi ke svým připomínkám a dotazům kvalifikované vyjádření pokud 
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možno ihned, nebo na nejbližším zasedání, 
- je oprávněn přerušit diskutující, pokud se jejich připomínky netýkají projednávané otázky, 

nebo jsou neúměrně dlouhé a narušují průběh jednání, 
- usiluje o dosažení společného stanoviska orgánu, 
- řídí hlasování k závažným, nebo sporným otázkám, 
- formuluje závěry z jednání pro zápis, 
- dává hlasovat o předložených návrzích. 

 
§ 12 

 
Rozhodování a jeho závaznost 

 
1) O projednávaných otázkách se rozhoduje veřejným hlasováním, pokud daný orgán nerozhodne 

jinak. Rozhodnutí o způsobu hlasování přísluší danému orgánu. 
2) Pro usnášeníschopnost Rady Asociace je nutná přítomnost většiny členů daného orgánu. 
3) Členské shromáždění je usnášeníschopné za přítomnosti většiny řádných členů. V případě, že půl 

hodiny po plánovaném zahájení není přítomna většina řádných členů, je členské shromáždění 
usnášeníschopné v počtu přítomných. 

4) Rozhodnutí Členského shromáždění je platné, jestliže s jeho přijetím souhlasí většina přítomných 
řádných členů. Výjimku tvoří rozhodnutí o zániku Asociace, pro které se dle stanov Asociace 
vyžaduje 2/3 většina hlasů řádných členů. 

5) Rozhodnutí ostatních orgánů Asociace je platné, jestliže s jeho přijetím souhlasí nadpoloviční 
většina přítomných členů daného orgánu. 

6) Při rovnosti hlasů je přijato rozhodnutí, pro které hlasoval předsedající. U Rady Asociace platí, že 
při rovnosti hlasů je přijato rozhodnutí, pro které hlasoval Předseda Asociace. 

7) Členové orgánu mají právo požadovat, aby jejich odlišné stanovisko přednesené na zasedání bylo 
zaznamenáno v zápise o jednání. 

8) Rozhodnutí přijatá na jednáních budou považována za závazná a platná za předpokladu, že: 
a) jednání bylo řádně svoláno, 
b) z jednání byl pořízen písemný zápis, 
c) rozhodnutí je v kompetenci daného orgánu, 
d) rozhodnutí neodporují Stanovám Asociace ani jiným dokumentům, kterými se Asociace řídí 

(metodiky, řád plemenné knihy, šlechtitelský program, legislativa ČSCHMS, apod.), 
e) rozhodnutí není v rozporu s platnou legislativou České republiky a EU. 

9) V případě, že nebudou splněny výše uvedené podmínky, vyhrazuje si Asociace právo odmítnout 
přijatá rozhodnutí. V tomto případě je nutné toto s odůvodněním písemně oznámit Předsedovi 
Asociace. 
 

§ 13 
 

Záznam jednání 
 

1) O průběhu a výsledcích jednání a rozhodnutích jednotlivých orgánů pořizují pověřený člen orgánu 
nebo pověřená osoba daným orgánem nejpozději do 14 dní zápis. 
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2) Zápis obsahuje zejména: 
a) datum, místo a program jednání v souladu s pozvánkou, 
b) dohodnuté změny programu, 
c) údaje o počtu přítomných členů orgánu a dalších účastníků jednání d) stručný a výstižný 

záznam průběhu diskuse, 
d) rozhodnutí o způsobu hlasování a jeho výsledky a plné znění přijatých závěrů, usnesení a 

úkolů, včetně osob odpovědných za jejich plnění, 
e) jméno a podpis zapisovatele, nedílnou součástí každého zápisu je prezenční listina, 

předložené plné moci k zastupování členů na jednání orgánu, přílohou mohou být 
projednávané materiály. 

3) Zápis nabývá platnosti podpisem předsedajícího. S jeho zněním je nutno seznámit členy orgánu 
nejpozději do 21 dnů písemně, elektronicky nebo zveřejněním na internetových stránkách 
Asociace. Členové volených orgánů se mohou dohodnout i na jiné formě a termínech distribuce 
zápisů ze svého jednání. 

4) Zápisy ze zasedání orgánů jsou uchovávány v sídle Asociace, kde jsou všem členům Asociace k 
dispozici k nahlédnutí. 

§ 14 
 

Kontrola usnesení 
 
Kontrola plnění úkolů je součástí každého zasedání příslušného orgánu, včetně opatření k nápravě. 

§ 15 
 

Správní a odborná činnost 
 
Rada Asociace může zmocnit Předsedu k uzavření písemné dohody, smlouvy s jinými právnickými 
a fyzickými osobami o zajišťování některých odborných nebo správních činností pro Asociaci. 

 
Článek 3 

 
Závěrečná ustanovení 

 
§ 16 

 
Závaznost a platnost 

 
1) Tento jednací řád je závazný pro všechny členy Asociace a jeho volené orgány. 
2) Změny a doplňky jednacího řádu lze provést jen po projednání v příslušných orgánech Asociace a 

po schválení Členským shromážděním. 
3) Toto znění jednacího řádu bylo schváleno usnesením Členského shromáždění dne 30.6.2020. 



Příloha k bodu 7 

VÝSTAVNÍ KATEGORIE ABERDEEN ANGUS 

 

Telata 

- telata narozená daném roce, nebo roku předešlého v období od 1.10. 

- minimální stáří telete 2měsíce k prvnímu dni konání výstavy, u mladších pouze jako doprovod matky 

 

Jalovice  

- jalovice stáří 12-24 měsíců k prvnímu dni konání výstavy 

 

Krávy  

- podmínkou přihlášení krávy na výstavu je doprovod teletem (výjimkou je odsun býčka na OPB) 

- otelené v daném roce, nebo roku předešlého v období od 1.10. 

- podmínky týkající se počtu otelení a věku při otelení neplatí pro krávy, u kterých chovatel doloží protokol o 

provedeném výplachu embryí 

A) prvotelky a krávy na druhém teleti:  

 - prvotelka musí být otelená do stáří 30 měsíců 

 - druhé otelení musí být do stáří 42 měsíců 

B) kráva na III. a dalším teleti: 

 - do věku 5let minimálně 3 porody 

  - nad 5 let věku mohou chybět max. 2 porody 

 

Plemenní býci  

-při importu býků se býci zařazují do kategorií podle věku býků vybraných v ČR 

A) mladí plemenní býci: 

- býci zařazení do plemenitby v daném roce 

- v době výstavy musí být po základním výběru 

B) plemenní býci do 3 let: 

- býci do tří let daného roku 

C) plemenní býci nad 3 roky: 

- býci nad tři roky věku daného roku 

 

Chovatelská skupina 

Skupina zvířat složená minimálně ze 2 soutěžních kategorií, pocházející od jednoho chovatele, společně předvedená. 

Minimální počet zvířat ve skupině jsou 3ks. 

  



VETERINÁRNÍ PODMÍNKY PRO VÝSTAVY ABERDEEN ANGUS 

 

a) skot byl v den přesunu na svod klinicky vyšetřen a nejeví příznaky onemocnění, 

  

b) skot pochází ze stáda úředně prostého tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a enzootické leukózy skotu. V potvrzení 

musí být uvedeno datum a druh zdravotních zkoušek (např. sérologické vyšetření krve, vyšetření mléka, 

intradermální tuberkulinace), které byly provedeny v souladu s Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro 

rok 2020 (dále jen „Metodika“), 

 

c) skot pochází z hospodářství či stáda se statusem úředně prostého infekční bovinní rinotracheitidy bez 

vakcinovaných zvířat (dále jen „IBR“). V potvrzení musí být uvedeno datum uskutečnění zdravotní zkoušky 

provedené v souladu s Metodikou a zvířata účastnící se svodu budou nejdéle 30 dní před přesunem na svod 

vyšetřena sérologicky na IBR/IPV s negativním výsledkem.  

 

e) vzhledem k bovinní virové diarrhoei/slizniční chorobě (BVD/MD) se svodu může zúčastnit skot za podmínky, že 

zvířata budou nejdéle 30 dní před přesunem virologicky vyšetřena na BVD/MD s negativním výsledkem,  

 

f) vzhledem k paratuberkulóze se svodu může zúčastnit skot za podmínky, že zvířata budou nejdéle 30 dní před 

přesunem sérologicky vyšetřena na paratuberkulózu s negativním výsledkem zvířata nebudou pocházet z chovu, 

který se nachází v režimu mimořádných veterinárních opatření.  

 

g) všechna zvířata budou před přesunem na svod odčervena. 

 

 

V Lipnici nad Sázavou dne 30.6.2020 



Příloha k bodu 8 

Podmínky odchovu 

▪ hmotnost ve 120 dnech - 170 kg, hmotnosti ve 210 dnech - 290 kg  
(je povolena možnost odchylky ve 120 dnech - 3 kg , ve 210 dnech - 5 kg vždy pouze v 
jednom případě)  

▪ u býčků je doporučeno přihlížet na výšku býčka při odstavu  
▪ plemenné hodnoty - minimální výše plemenných hodnot není stanovena , je ale 

doporučena minimální výše nad průměr populace  
tj. dle výpočtu k 30.6.2019 pro matky býčků 108 a více v PE a nebo 103 a více v 
ME  
tj. dle výpočtu k 30.6.2019 pro otce býčků 114 a více v PE a nebo 102 a více v ME  

▪ tj. vlastní plemenné hodnoty býčka narozeného v daném období  
I . turnus - k 30.06.2019 - 112/101  
II . turnus - k 30.09.2019 - 112/103  
III .turnus - k 31.12.2019 - 112/103  
IV . turnus - k 31.03.2020 -  

▪ ověření původu matky - alespoň ze strany otce doložené osvědčením laboratoře 
imunogenetiky  

▪ test na myostatin - býci musí být otestováni na přítomnost mutace v myostatinu 
nt821 

▪ je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v první generací předků býčka  
▪ matky býků nesmí vykazovat zjevné exteriérové vady 

 





Šlechtitelský program plemene aberdeen angus 
 

Na základě ustanovení Zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) došlo k přenesení odpovědnosti za realizaci šlechtění na 
uznaná chovatelská sdružení. Novelou Zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění 
zákona č. 3/2019 Sb., ze dne 25. 1.2019 došlo k souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/1012 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu 
čistokrevných plemenných zvířat (dále jen „nařízení“). Přijetí zákona č. 3/2019 Sb. si vyžádalo 
úpravu šlechtitelského programu tak, aby byl v souladu s výše uvedenými předpisy. Nedílnou 
součástí tohoto ŠP je Řád plemenné knihy a respektují ho stanovy a metodiky Českého svazu 
chovatelů masného skotu, z. s. (dále jen „ČSCHMS“) viz bod číslo 11. (Obecná ustanovení) tohoto 
ŠP. Funkci rady plemenné knihy plemene aberdeen angus (dále jen „Rada PK“) plní rada Asociace 
chovatelů Aberdeen Angus, z. s. 

 

1. Historie a základní charakteristika plemene  
Plemeno aberdeen angus vzniklo na počátku 19. století v severovýchodním Skotsku z 

bezrohého a převážně černého skotu, známého místně jako "doddies" a "hummlies". Nejstarší 
rodiny zvířat se datují až do poloviny osmnáctého století, ale až mnohem později byla založena 
plemenná kniha (1862) a společnost chovatelů (1879). Za rozvoj plemene se zasadili tři velmi 
pokrokoví chovatelé té doby. Hugh Watson si v roce 1808 pronajmul farmu Keillor v oblasti 
Angus. Vybral zvířata z širokého okolí a vyšlechtil dobytek výjimečných vlastností. Na jeho práci 
navázal v roce William McCombie z farmy Tillyfour v hrabství Aberdeen. Plemeno se proslavilo 
právě díky úsilí rodiny McCombie, která se rozvoji plemene věnuje dodnes. V roce 1861 se vrátil z 
Oxfordu na zděděné panství v Ballindalloch na řece Spey Sir George Macpherson-Grant, který po 
zbytek svého života plemeno dále zušlechťoval. Již v polovině 19. století bylo plemeno dovezeno 
do Austrálie, USA, Kanady a Argentiny a stalo se nepochybně nejrozšířenějším masným plemenem 
na světě.  

  

2. Světové trendy a směry šlechtění 
Jedním z nejnovějších trendů ve šlechtění masného skotu je využití genomických údajů 

jedinců – SNP profilu. Genomické údaje jsou využívány především k ověření původu jedinců a 
zpřesnění předpovědi genetického potenciálu zvířat (plemenných hodnot). Česká republika je od 
roku 2013 zapojena do mezinárodní genetické testace (v rámci projektu Interbeef), díky které je 
možné přímé porovnání jedinců se zohledněním chovatelské úrovně země původu. 

 

3. Vývoj stavů v ČR 
První telata aberdeen angus se v České republice narodila již v roce 1992. Mimo ojedinělé 

dovozy z Německa, Rakouska a Dánska, byl náš chov založen především na importu jalovic z 
Kanady. V roce 1995 byla dovezena zvířata červeného zbarvení. Později byla dovezena zvířata 
rovněž z Velké Británie a Irska. Již od počátku chovatelé využívali inseminační dávky a embrya 
z celého světa, zejména pak z Kanady, USA, Austrálie, Velké Británie a Irska. Vynikající vlastnosti 
plemene se projevily i v našich podmínkách a aberdeen angus se rychle rozšířil. V roce 2018 bylo 
na 183 registrovaných chovech 7.200 plemenic zapsaných v plemenné knize aberdeen Angus. 

 



4. Chovný cíl a standard plemene 
4.1. Chovný cíl 

Cílem šlechtitelského programu je zachování čistoty plemene aberdeen angus a jeho 
genetické rozmanitosti, další zlepšování jeho vlastností a rozvoj jeho chovu. Šlechtitelský program 
je realizován na území České republiky. Hlavním šlechtitelským cílem je, aby zvířata co nejlépe 
naplňovala ekonomické požadavky chovů.  

 

4.2. Základní ukazatele chovného cíle 

4.2.1. Ukazatele reprodukce 
4.2.1.1. Plemenice 

 počet odchovaných telat na 100 krav základního stáda - minimálně 95 

 hodnocení obtížnosti porodů vyjádřené procentem snadných porodů podle platné Metodiky 
kontroly užitkovosti skotu bez tržní produkce mléka (dále jen „Metodiky KUMP“) - min. 95 % 

 

4.2.1.2. Plemenní býci 

 býci v přirozené plemenitbě - dle počtu březích plemenic v závislosti na délce připouštěcího 
období 

 hodnocení průběhu porodu a hmotnosti telat při narození– na základě výsledků KUMP 
 

4.2.2. Ukazatele růstové schopnosti 
Kontrola užitkovosti masných plemen je základním prostředkem při šlechtění plemene 

aberdeen angus a zajišťuje důsledné naplnění selekčního programu. Systém zjišťování hmotností je 
prováděn na základě  Metodiky KUMP. 

a) hodnocení růstové schopnosti telat – hmotnost při narození, ve 120, 210 a 365 dnech věku 

b) hodnocení růstové schopnosti krav a býků – viz bod 4.5. Parametry chovného cíle 

c) výkrmová schopnost a jatečné výsledky - pro hodnocení tohoto ukazatele je třeba využívat 
výsledky porážek a klasifikace zvířat pomocí SEUROP a jejich evidence v rámci ústřední evidence  

Vzhledem k tomu, že plemeno vyniká velkým podílem cenných zádových partií a masem s 
výrazným mramorován, jsou u zvířat sonograficky měřeny následující parametry:  

 plocha MLLT (musculus longissimus lumborum  et thoracis) 

 výška podkožního tuku  

 podíl mramorování (systém severoamerického hodnocení) 
 

4.3. Hodnocení exteriéru 
Hodnocení zevnějšku provádějí inspektoři ČSCHMS dle Metodiky popisu a hodnocení 

zevnějšku masných plemen skotu (dále jen „Metodiky popisu“) a je evidováno v databázi KUMP 
ČSCHMS. S výsledkem hodnocení zvířete je chovatel seznamován prostřednictvím tiskové sestavy, 
která obsahuje identifikační údaje zvířete a chovatele, bodové hodnocení jedince, výšku v kříži, 
hmotnost v den vážení, jméno hodnotitele a datum provádění bonitace. Hlavním selekčním 
kritériem při posuzování exteriéru plemene aberdeen angus budou znaky plemene vymezené 
plemenným standardem plemene. Při vlastním hodnocení bude kladen důraz především na 



parametry tělesného rámce, tělesné stavby, užitkového typu a osvalení. 

Součástí lineárního hodnocení zevnějšku je v příloze ŠP (v tabulkové části za textem) 
bodové hodnocení výšky v kříži a hmotnosti pro všechny věkové kategorie. 

 

4.3.1. Hodnoceny jsou tyto kategorie (ve věku) 
Telata – ve věku 171 až 290 dní 

Krávy - po 1. a 3. otelení (ve výjimečných případech na žádost chovatele i v jiném období) 

Plemenní býci  - při základním výběru (do plemenitby)  

- ve věku tří a pěti let, včetně importovaných (starší tří let) 

Při hodnocení se objektivně hodnotí variabilita daného znaku v rámci plemene i s ohledem 
na věk zvířete. Zjištěné vady exteriéru jsou zaznamenávány.  

 

4.4. Standard plemene 
Barva: Plášťově černá nebo plášťově červená. 

Bezrohost: Plemeno je geneticky bezrohé 
Tělo: Aberdeen angus patří mezi plemena středního rámce. Zvířata mají dlouhé tělo s hlubokým 
hrudníkem. Plece i záď jsou široké, dobře osvalené, nikoliv však s dvojitým osvalením. Pánev je 
dlouhá, široká a lehce skloněná vzad, tak aby umožňovala co nejsnazší porod. Typickým znakem 
plemene je lehká a krátká hlava, jemná kostra, velmi korektní končetiny a krátké paznehty s pevnou 
rohovinou, což toto plemeno předurčuje i do méně příznivých podmínek. Pevně upnuté vemeno a 
krátký a rovný krok zajišťují dlouhověkost krav. 

 

4.4.1. Vylučující znaky pro zápis do plemenné knihy  

 Jiné zbarvení než je tradiční plášťově černé nebo plášťově červené. U červených zvířat se 
toleruje tmavá srst na hlavě, končetinách, ocase nebo těle. 

 Bílé znaky. Povoleny jsou pouze v malém rozsahu na břiše od pupku dozadu (bez pupku). U 
červených zvířat je tolerována bílá barva konce ocasu. 

 Rohy, volné rohy nebo jejich rudimenty. 

 Zvířata s „bílým okem“. 
 

Užitkové vlastnosti: 
Zvířata aberdeen angus mají vynikající povahu. Jsou klidná a snadno ovladatelná. Hluboký 

hrudník s velkou kapacitou zajišťuje vynikající pastevní schopnost, pro kterou je plemeno známé po 
celém světě. Aberdeen angus výborně prospívá i na chudých pastvinách. Díky své ranosti mohou 
být jalovice zapouštěny již od 13 měsíců, bez jakýchkoliv obtíží se tak telí před koncem druhého 
roku života. Krávy dosahují tělesné dospělosti většinou po třetím teleti. Dobrá mléčnost krav 
umožňuje sání telat až po dobu 9 měsíců a vysokou odstavovou hmotnost. Všechny výše uvedené 
vlastnosti se podílejí na vysoké ziskovosti chovu. V masné užitkovosti dominuje plemeno velkým 
podílem cenných zádových partií a jedinečnou křehkostí a mramorováním masa.  

 

 



Základní míry dospělých zvířat 
 krávy býci 

výška v kříži 130-150 cm 135-160 cm 

váha  600-900 kg 1.000-1.500 kg 

 

4.5. Parametry chovného cíle 

Kategorie 
Hmotnost ve věku (kg) Výška v kříži (cm) 

Porodní hm. 210 dnů 365 dnů ve věku 365 dnů 

Býčci 30 - 40 280 - 400 510 133 

Jalovičky 28 - 38 240 - 360 390 127 

  

Kategorie - věk Hmotnost (kg) Výška v kříži (cm) 

Plemenice - 24 měsíců 540 134 

Krávy - 60 měsíců 760 139 

Plemenní býci  - 36 měsíců 1005 147 

 

5. Selekční program 
Šlechtitelského pokroku je dosahováno pomocí selekce zvířat a cíleným připařováním. 

Chovatel se rozhoduje na základě informací z kontroly užitkovosti, hodnocení a popisu zevnějšku, 
odhadu plemenných hodnot a vlastního pozorování znaků, které nejsou zohledněny výše uvedenými 
nástroji. Kromě toho musí být bezpodmínečně posouzeno, zda zvíře odpovídá standardu plemene.  

 
5.1. Matky býků 

Kategorie matek není definována. 

 

5.2. Otcové býků 
Kategorie otců není definována. 

 
6. Produkce a výběr býků do plemenitby 
6.1. Odchov plemenných býčků 

V podmínkách České republiky je věnována zvláštní pozornost výběru plemenných býků. 
Na rozdíl od jalovic musí býci pro použití v plemenitbě plnit řadu dalších podmínek. Odchov 
mladých plemenných býků probíhá na uznaném testačním zařízení (Odchovně plemenných býků, 
dále jen OPB), které je na seznamu vyhlašovaném Grémiem Rad PK dotčených plemen, který je 
přílohou ŠP, nebo v odchovu u chovatele (OCH). Kritéria pro výběr býčků do odchovu vyhlašuje 
každoročně Rada PK ve spolupráci s ČSCHMS na základě výsledků populace. Provoz a podmínky 
odchovu na OPB a OCH se řídí dle Metodiky pro odchov a zkoušky vlastní užitkovosti býků 
masných plemen skotu (dále jen „Metodika odchovu“). 



6.1.1. Obecné podmínky pro výběr býčka do odchovu 

 Pochází od vybraných rodičů z chovů zapojených do KUMP stupně „A“ 

 Býček splňuje kritéria pro výběr býčků do odchovu vyhlášená Radou PK 

 Má ověřen původ v souladu s platnou legislativou 

 Býček odpovídá podmínkám kontroly dědičnosti a zdraví 

 Splňuje standard plemene 

 Rodiče zapsání do plemenné knihy v oddíle A, třída I a II 
 

6.1.2. Odchov a zkoušky vlastní růstové schopnosti býků 
6.1.2.1. Odchov v uznaném testačním zařízení (OPB) 

Cílem odchovu plemenných býčků narozených ze záměrného připařování je testace jejich 
vlastní užitkovosti za standardních podmínek, které se řídí Metodikou odchovu. Zpracování a 
vyhodnocování výsledku odchovu je prováděno centrálně. Výsledky zkoušek vlastní užitkovosti 
jsou podkladem pro selekci. Po ukončení testu vlastní užitkovosti jsou býci předvedeni před komisi 
k tzv. základnímu výběru, tzn. výběru do plemenitby (způsob a kritéria viz bod 6.3.). Základní 
výběry býků probíhají zpravidla na OPB.  

 

6.1.2.2. Odchov býků u chovatele (OCH) 
Chovatel má možnost býčka z vlastního chovu odchovat na svém hospodářství, tzn. mimo 

testační zařízení. Při tomto systému není sledován přírůstek v období testu, ale pouze přírůstek od 
narození. Takto odchovaní býčci jsou při výběru do plemenitby předvedeni před komisi k tzv. 
základnímu výběru (způsob a kritéria viz bod 6.3.) buď přímo na chovu, na kterém se narodili, nebo 
případně na chovném svodu. Základní podmínky pro přihlášení býčka na svod řeší Metodika 
odchovu. Zpracování a vyhodnocování výsledku odchovu je prováděno centrálně. Výběry býků u 
chovatele se řídí pokyny, které pro každý rok vydává ČSCHMS ve spolupráci s Radou PK. 

 

6.2. Selekční kritéria pro výběr býků do plemenitby 
6.2.1. Odchov na uznaném testačním zařízení (OPB) 

 býček musí odpovídat požadavkům standardu plemene  

 selekční kritéria upřesňuje Rada PK ve spolupráci s ČSCHMS 

 

6.2.2. Odchov u chovatele (OCH) 

 býček musí odpovídat požadavkům standardu plemene  

 selekční kritéria upřesňuje Rada PK ve spolupráci s ČSCHMS 
 

6.2.3. Import býka ze zahraničí 
Původ býka musí být doložen dle platné legislativy. Pro zařazení býka do plemenitby v ČR 

musí být plemeník ohodnocen a vybrán komisí (viz bod 6.3.). Býček musí odpovídat standardům 
plemene a splňovat podmínky pro výběr býků do plemenitby, které stanovuje Rada PK ve 
spolupráci s ČSCHMS.  



6.3. Způsob a kritéria pro hodnocení a výběr býků do plemenitby 
Býci jsou vybíráni komisí složenou z delegovaných zástupců ČSCHMS a Asociace chovatelů 

Aberdeen Angus. Členy komise navrhuje a schvaluje Rada PK. Ve sporných případech rozhodnutí 
výběrové komise se postupuje dle schváleného reklamačního řádu ČSCHMS. O každém výběru je 
vyhotoven tzv. Výběrový protokol, který obsahuje: 

 místo a datum výběru 

 datum narození 

 chovatel a majitel býka 

 seznam členů komise 

 identifikační údaje býka 

 výsledek lineárního popisu a hodnocení zevnějšku vč. záznamu o exteriérových vadách 

 výsledek výběru:  

1. Vybrán do „Inseminace a přirozené plemenitby“ 

2. Odročen 
3. Vyřazen nebo vyřazen před základním výběrem (nevybrán do plemenitby) 

 alfanumerické označení plemenného býka (linie a číslo v rámci ústředního registru 
plemeníků) je přiděleno po nahlášení do Ústřední evidence skotu. 

 případně další údaje v souladu s platnou legislativou 
 

7. Testování a posuzování (KUMP) 
Testování a posuzování užitkových vlastností je prováděno dle Metodiky KUMP, která 

respektuje postupy a doporučení definované mezinárodní organizací pro kontrolu užitkovosti ICAR 
(The International Committee for Animal Recording). Hodnocení exteriéru je prováděno dle 
Metodiky popisu. Základní metodické postupy testování a posuzování i odhadu plemenné hodnoty 
se řídí dle platné legislativy. Zjišťování údajů a sběr dat zajišťují inspektoři ČSCHMS, kteří jsou k 
této činnosti odborně způsobilí v souladu s požadavky § 30 zákona. Zpracování dat a zveřejňování 
výsledků zajišťuje ČSCHMS ve spolupráci s pověřenou osobou. 

 

8. Plemenné hodnoty 
Odhad plemenné hodnoty je prováděn pomocí víceznakového Animal modelu (individuální 

model jedince). Podle naměřených hodnot v KUMP je souběžně stanovena plemenná hodnota pro 
přímý efekt, plemenná hodnota pro maternální efekt a u krav hodnota pro trvalé mateřské prostředí. 
Vzhledem k tomu, že v kontrole užitkovosti jsou v jednotlivých chovech podchyceni jak kříženci 
s masnými plemeny, tak i masná plemena, tvoří si tito jedinci navzájem vrstevníky. Odhad 
plemenné hodnoty je proto prováděn se zohledněním plemene a heterózního efektu. Způsob, systém 
a počet vyhodnocovaných ukazatelů v rámci výpočtu plemenných hodnot se může měnit a 
doplňovat s ohledem na požadavky respektující šlechtitelské postupy definované tímto ŠP.  

 

8.1. Hodnocené vlastnosti 

 průběh porodu  

 hmotnost při narození 



 hmotnost ve věku 120 dnů 

 hmotnost ve věku 210 dnů 

 hmotnost ve věku 365 dnů  

 přírůstek v testu (u býků na OPB) 

 přírůstek od narození  

 lineární popis a hodnocení zevnějšku 

Způsob hodnocení je popsán modelovou rovnicí, ve které jsou uvedeny efekty genetické a 
efekty chovatelského prostředí, které ovlivňují naměřenou užitkovost.  

Výsledky kontroly dědičnosti jsou publikovány jako relativní plemenné hodnoty (RPH),včetně 
spolehlivosti jejich předpovědi. Pro stanovení relativní plemenné hodnoty je využívána 
standardizovaná směrodatná odchylka 10. Pokud neupravuje publikování plemenných hodnot 
samostatný předpis ČSCHMS, stanovuje základní podmínky pro publikování výsledků kontroly 
dědičnosti Rada PK.  

 

8.2. Relativní plemenné hodnoty, které jsou publikovány 
8.2.1. Růstová schopnost 

 PePP  RPH pro průběh porodu a hmotnost při narození v přímém efektu  

 PeRu  RPH pro růst v přímém efektu 

 MePP  RPH pro průběh porodu a hmotnost při narození v maternálním efektu 

 MeRu  RPH pro růst v maternálním efektu 

 PrirT  RPH pro přírůstek v testu na OPB 

 PrirNar RPH pro přírůstek od narození  
 

8.2.2. Lineární hodnocení 

 TR RPH pro tělesný rámec 

 KT RPH pro kapacitu těla 

 OS RPH pro osvalení 

 UT RPH pro užitkový typ 

 

9. Rozsah zjišťování známých vad a zvláštností 
Asociace chovatelů Aberden Angus a ČSCHMS ve spolupráci s genetickou laboratoří 

uplatňuje taková opatření, která zajistí účinnou eliminaci genetických vad a zvláštností bez 
významnějšího snížení genetického zisku. Rozsah sledovaných vad a zvláštností bude rozšiřován 
podle potřeb v souvislosti se stupněm poznání. Přehled aktuálních genetických vad a zvláštností 
bude zveřejňován Radou PK. 

 

10. Způsob vyhodnocování výsledků šlechtění plemene a kontrola realizace ŠP 
Vyhodnocení realizace ŠP a porovnání dlouhodobého vývoje vyhodnocuje každoročně Rada 

PK ve spolupráci s ČSCHMS a navrhuje případná opatření. Výsledky zpracovává na základě dat 



z kontroly užitkovosti ČSCHMS. Zveřejňování je realizováno formou uzávěrky KUMP a je 
zveřejňováno v tištěné formě nebo ve formě umožňující dálkový přístup (na webových stránkách 
ČSCHMS), příp. jinou formou. ČSCHMS vypracovává souhrnnou roční zprávu o průběhu realizace 
ŠP.  
 

11. Obecná ustanovení 
Na tento ŠP navazuje Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu, 

Metodika kontroly užitkovosti skotu bez tržní produkce mléka, Metodika pro odchov a zkoušky 
vlastní užitkovosti býků masných plemen skotu a Certifikovaná metodika pro předpověď 
plemenných hodnot pro vyhodnocení vlastností polního testu u masných plemen skotu i 
Certifikovaná metodika pro spolehlivost předpovědi plemenných hodnot vlastností polního testu u 
masných plemen skotu. Sporné případy související s tímto ŠP řeší a rozhodnutí vydává Rada PK, 
jejíž práva a povinnosti vyplývají ze stanov ČSCHMS.  

 

12. Přílohy 

 Růstové parametry (standardy) výšky a hmotnosti  

 Obrazová příloha (fotografie) 

 Řád plemenné knihy  

 Seznam schválených uznaných testačních zařízení (viz bod 6.1.) 
 

 

V Praze dne 9. 12. 2019 





RŮSTOVÉ PARAMETRY ABERDEEN ANGUS

Standard výšky

býci ve věku od 6 do 20 měsíců

body

 min. max.

1 4,5

2 4,6 4,9

3 5,0 5,3

4 5,4 5,7

5 5,8 6,1

6 6,2 6,5

7 6,6 6,9

8 7,0 7,3

9 7,4 7,7

10 7,8

 Standard výšky - býci ve věku 21 až 50 měsíců

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 a víc

10

149 149 149 150 150 150 151 151 151 152 152 152 152 152 152 153 153 153 153 153 154 155 155 155 155 155 155 156 156 158

9

146 146 146 147 147 147 148 148 148 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150 151 152 152 152 152 152 152 153 153 155

8

144 144 144 145 145 145 146 146 146 147 148 148 148 148 148 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150 150 151 151 153

7

143 143 143 144 144 144 145 145 145 146 146 146 146 146 146 147 147 147 147 147 147 148 148 148 148 148 148 149 149 151

6

141 141 141 142 142 142 143 143 143 144 144 144 144 144 144 145 145 145 145 145 145 146 146 146 146 146 146 147 147 149

5

139 139 139 140 140 140 141 141 141 142 142 142 142 142 142 143 143 143 143 143 143 144 144 144 144 144 144 145 145 147

4

138 138 138 139 139 139 140 140 140 141 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142 141 142 142 142 142 142 142 143 143 145

3

136 136 136 137 137 137 138 138 138 139 139 139 139 139 139 140 140 140 140 140 139 140 140 140 140 140 140 141 141 143

2

133 133 133 134 134 134 135 135 135 136 136 136 136 136 136 137 137 137 137 137 136 137 137 137 137 137 137 138 138 140

rozpětí



Standard výšky

jalovice ve věku od 6 do 20 měsíců

body

 min. max.

1 4,3

2 4,4 4,7

3 4,8 5,1

4 5,2 5,5

5 5,6 5,9

6 6,0 6,3

7 6,4 6,7

8 6,8 7,1

9 7,2 7,5

10 7,6

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 a víc

10

140 140 140 141 141 141 142 142 142 143 144 144 144 144 144 145 145 145 145 145 147 147 147 147 147 148 148 148 148 148 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150 151

9

138 138 138 139 139 139 140 140 140 141 142 142 142 142 142 143 143 143 143 143 144 144 144 144 144 145 145 145 145 145 146 146 146 146 146 146 147 147 147 147 148

8

137 137 137 138 138 138 139 139 139 140 140 140 140 140 140 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142 143 143 143 143 143 145 145 145 145 145 145 146 146 146 146 147

7

135 135 135 136 136 136 137 137 137 138 138 138 138 138 138 139 139 139 139 139 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142 143 143 143 143 143 143 144 144 144 144 145

6

134 134 134 135 135 135 136 136 136 137 137 137 137 137 137 138 138 138 138 138 139 139 139 139 139 140 140 140 140 140 141 141 141 141 141 141 142 142 142 142 143

5

133 133 133 134 134 134 135 135 135 136 136 136 136 136 136 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 138 138 138 138 138 139 139 139 139 139 139 140 140 140 140 141

4

131 131 131 132 132 132 133 133 133 134 134 134 134 134 134 135 135 135 135 135 136 136 136 136 136 137 137 137 137 137 138 138 138 138 138 138 139 139 139 139 140

3

130 130 130 131 131 131 132 132 132 133 132 132 132 132 132 133 133 133 133 133 134 134 134 134 134 135 135 135 135 135 136 136 136 136 136 136 137 137 137 137 138

2

128 128 128 129 129 129 130 130 130 131 130 130 130 130 130 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 132 132 132 132 132 133 133 133 133 133 133 134 134 134 134 135

rozpětí

Standard výšky - jalovice a krávy ve věku 21 až 61 měsíců



6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

10

357 390 423 456 489 522 555 588 621 654 694 727 760 793 823 853 883 910 934 955

9

329 362 395 428 461 494 527 560 593 626 663 696 729 762 792 822 852 879 903 924

8

309 342 375 408 441 474 507 540 573 606 642 675 708 741 771 801 831 858 882 903

7

290 323 356 389 422 455 488 521 554 587 622 655 688 721 751 781 811 838 862 883

6

274 307 340 373 406 439 472 505 538 571 604 637 670 703 733 763 793 820 844 865

5

258 291 324 357 390 423 456 489 522 555 586 619 652 685 715 745 775 802 826 847

4

240 273 306 339 372 405 438 471 504 537 567 600 633 666 696 726 756 783 807 828

3

219 252 285 318 351 384 417 450 483 516 545 578 611 644 674 704 734 761 785 806

2

191 224 257 290 323 356 389 422 455 488 514 547 580 613 643 673 703 730 754 775

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 a víc

10

979 994 1006 1015 1021 1026 1030 1035 1039 1044 1054 1059 1063 1068 1072 1077 1081 1086 1090 1095 1099 1104 1108 1113 1117

9

946 961 973 982 988 993 997 1002 1006 1011 1019 1024 1028 1033 1037 1042 1046 1051 1055 1060 1064 1069 1073 1078 1082

8

924 939 951 960 966 970 975 979 984 988 995 1000 1004 1009 1013 1018 1022 1027 1031 1036 1040 1045 1049 1054 1058

7

902 917 929 938 944 948 953 957 962 966 972 977 981 986 990 995 999 1004 1008 1013 1017 1022 1026 1031 1035

6

883 898 910 919 925 930 934 939 943 948 952 957 961 966 970 975 979 984 988 993 997 1002 1006 1011 1015

5

864 879 891 900 906 911 915 920 924 929 932 936 941 945 950 954 959 963 968 972 977 981 986 990 995

4

844 859 871 880 886 890 895 899 904 908 910 915 919 924 928 933 937 942 946 951 955 960 964 969 973

3

820 835 847 856 862 866 871 875 880 884 885 889 894 898 903 907 912 916 921 925 930 934 939 943 948

2

787 802 814 823 829 834 838 843 847 852 850 854 859 863 868 872 877 881 886 890 895 899 904 908 913

Standard hmotnosti - býci ve věku 6 až 25 měsíců

Standard hmotnosti - býci ve věku 26 až 50 měsíců



6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

10

315 342 366 387 405 420 432 444 461 477 494 510 527 543 560 576 593 609 626 642 662 675 689 701 704 707 710 713 716 719 722 725 728 731 734

9

293 320 344 365 383 398 410 422 439 455 472 488 505 521 538 554 571 587 604 620 638 651 665 677 680 683 686 689 692 695 698 701 704 707 710

8

278 305 329 350 368 383 395 407 424 440 457 473 490 506 523 539 556 572 589 605 621 635 648 660 663 666 669 672 675 678 681 684 687 690 693

7

264 291 315 336 354 369 381 393 409 426 442 459 475 492 508 525 541 558 574 591 605 619 632 644 647 650 653 656 659 662 665 668 671 674 677

6

251 278 302 323 341 356 368 380 397 413 430 446 463 479 496 512 529 545 562 578 592 605 619 631 634 637 640 643 646 649 652 655 658 661 664

5

238 265 289 310 328 343 355 367 384 400 417 433 450 466 483 499 516 532 549 565 578 591 605 617 620 623 626 629 632 635 638 641 644 647 650

4

225 252 276 297 315 330 342 354 370 387 403 420 436 453 469 486 502 519 535 552 563 576 590 602 605 608 611 614 617 620 623 626 629 632 635

3

209 236 260 281 299 314 326 338 354 371 387 404 420 437 453 470 486 503 519 536 545 559 572 584 587 590 593 596 599 602 605 608 611 614 617

2

187 214 238 259 277 292 304 316 333 349 366 382 399 415 432 448 465 481 498 514 521 535 548 560 563 566 569 572 575 578 581 584 587 590 593

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 a víc

10

737 746 749 752 755 758 761 764 767 770 773 776 779 782 785 788 791 794 797 800 803

9

713 720 723 726 729 732 735 738 741 744 747 750 753 756 759 762 765 768 771 774 777

8

696 702 705 708 711 714 717 720 723 726 729 732 735 738 741 744 747 750 753 756 759

7

680 685 688 691 694 697 700 703 706 709 712 715 718 721 724 727 730 733 736 739 742

6

667 670 673 676 679 682 685 688 691 694 697 700 703 706 709 712 715 718 721 724 727

5

653 654 657 660 663 666 669 672 675 678 681 684 687 690 693 696 699 702 705 708 711

4

638 638 641 644 647 650 653 656 659 662 665 668 671 674 677 680 683 686 689 692 695

3

620 619 622 625 628 631 634 637 640 643 646 649 652 655 658 661 664 667 670 673 676

2

596 593 596 599 602 605 608 611 614 617 620 623 626 629 632 635 638 641 644 647 650

Standard hmotnosti - jalovice a krávy ve věku 6 až 40 měsíců

Standard hmotnosti - jalovice a krávy ve věku 41 až 61 měsíců
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