
 

Zápis z 31. výroční členské schůze ČSCHMS 
Hotel Skalský dvůr ‐ Lísek, 10. 9. 2020 

 
Prezence 
Na VČS bylo pozváno celkem 693 řádných členů, 398 zájmových a 12 čestných (celkem všech 
1103).  Přítomno:  53  členů  (44  řádných,  7  zájmových  a  2  čestní  členové)  +  4  hosté  a 11 
zaměstnanců. Prezenční listina je součástí zápisu. 
 
Zahájení schůze 
Schůzi z pověření výboru zahájil a řídil Mgr. Jindřich Terč 

- schůze byla v souladu se stanovami řádně svolána 
- přečtení a schválení programu schůze: 

 
1. Volba volební, návrhové a mandátové komise, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Zpráva o činnosti ČSCHMS za uplynulé období 
3. Jmenování čestného člena ‐ vložený bod  
4. Vystoupení hostů  
5. Zpráva revizní komise za uplynulé období 
6. Zpráva o hospodaření ČSCHMS v uplynulém hospodářském roce  
7. Návrh plánu činnosti svazu na další období, návrh na změnu stanov + návrh rozpočtu 
8. Různé, diskuze 
9. Usnesení 
10. Závěr 
 
Hlasování: Doplněný program VČS byl schválen členským shromážděním jednomyslně. 
 
Přivítání hostů (viz níže) 
 
1. Volba komisí, zapisovatele a ověřovatelů 
‐ návrhová: Ing. Jan Machač – předseda komise, Ing. Jan Hromas, Petr Šindler 
‐ mandátová: Petr Bernard – předseda komise, Ing. Petr Novák, Petra Matějíčková 
‐ zapisovatel: Ing. Pavla Vydrová 
‐ ověřovatel: Ing. Jan Chroust, Adolf Loos 
 
Hlasování: Schváleno jednomyslně. 
 
2. Zpráva o činnosti ČSCHMS 2019/2020 
Přednesl  předseda  Ing.  Václav  Jungwirth,  zpráva  je  přílohou  zápisu  (na  vyžádání  na 
sekretariátu svazu). 

 
3. Jmenování čestného člena   

Mgr.  Jindřich  Terč  (předseda  Klubu  chovatelů  GA  a  HI)  navrhl  členům  výboru  na 
posledním  jednání  jmenovat  čestným  členem  Ing.  Vladimíra  Krtouše,  bývalého  předsedu 
Klubu chovatelů plemene galloway a highland, člena revizní komise ČSCHMS a dlouholetého 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU

Těšnov 17, Praha 1, 110 00, tel: 221 812 865 

email: info@cschms.cz, www.cschms.cz 



předsedu Rady PK plemene highland. Výbor návrh schválil a doporučil ke jmenování na VČS. 
Terč  omluvil  nepřítomnost  Ing.  Krtouše  →  předání  plakety  proběhne  na  příštím  jednání 
klubu.  
 
Závěr: Členové berou jmenování na vědomí.  
 
4. Vystoupení hostů (přítomných i online) 
 
Přítomní 

 Ing. Zdenka Majzlíková (ředitelka ČPI) – informace z oblasti kontrol  

 Mgr. Ing. Jaroslav Šebek (předseda ASZ ČR) – vyjádřil podporu a potvrdil spolupráci 
- MVDr. Zbyněk Semerád (ústřední ředitel SVS) – informace z oblasti nákazové situace 

zejména ve vztahu k diskusi nad  IBR → potvrdil zákaz vakcinace živou vakcínou, ale 
nevidí  problém  svodů  zvířat  IBR  úředně  prostých  a  vakcinovaných  markerovou 
vakcínou  (protilátky  po  této  vakcíně  se  dají  identifikovat),  tato  vakcinace  se 
doporučuje  a  nehrozí  žádné  nebezpečí  nákazy  v případě  kontaktu  těchto  zvířat 
s nevakcinovanými/čistými 

 Ing. Jan Vodička  (ministerský rada, Odbor zemědělských komodit MZe) –  informace 
k žádostem na podporu welfare podávaných prostřednictvím Portálu farmáře (SZIF) – 
opatření 20.D., notifikace ND 20.E., zelená nafta (prezentace na webu ČSCHMS) 

 
Online ‐ prezentace na webu ČSCHMS: http://www.cschms.cz/index.php?page=zap_vcs 

 Ing. Jiří Šír (náměstek ministra sekce EU a zahraničních vztahů, MZe)  

 Ing. David Kuna (Odbor environmentálních podpor PRV)  

 Ing. Kateřina Bělinová, CIA (ředitelka odboru přímých plateb, MZe)  
 

5. Zpráva revizní komise  
Zprávu o činnosti revizní komise za uplynulý rok přednesl člen revizní komise Ing. Jan Hromas, 
zpráva je přílohou zápisu. 
 
Závěr: Členové berou zprávu revizní komise na vědomí.  

 
6. Zpráva o hospodaření ČSCHMS v hospodářském roce 2019/2020 
Přednesl ředitel svazu Kamil Malát:  

V průběhu  hospodářského  roku  je  hospodaření  svazu  diskutováno  a  kontrolováno 
výborem svazu, po uzavření roku revizní komisí. Hospodaření se vyvíjí lépe než v předchozích 
letech, daří se výrazně snižovat závislost na dotacích = úroveň samofinancování se zvyšuje. 
Letošní účetní zisk činil 3.790.852,32 Kč (v roce 2019 – 13.361 Kč), základ daně po úpravách 
3.845.370 Kč, odvod daně 730.550 Kč. Daňové přiznání musí být odesláno do 30. 9. 2020. 

Hospodaření (výsledovka) je k nahlédnutí na vyžádání na sekretariátu svazu.  
 
Hlasování/závěr: Kdo je pro schválení zprávy o hospodaření za rok 2019/2020? Hlasování se 
zdržel 1 člen, ostatní přítomní hlasovali pro schválení → schváleno. 
 
7. Návrh rozpočtu a návrh plánu činnosti svazu na další období + návrh na změnu stanov 
Přednesl ředitel svazu Kamil Malát: 



 Návrh  rozpočtu  ve  výši  33.280.000  Kč  na  straně  nákladů  a  33.580.000  Kč  na  straně 
příjmů  (rozdíl  300.000  Kč).  Rozpočet  vychází  z výsledků  hospodaření minulých  let,  ale 
s ohledem na obchodování Svazu. Nelze odhadnout vývoj obchodu se skotem, proto se 
možná bude konečný výsledek na konci hospodářského roku lišit.   

 
Hlasování/závěr: Návrh rozpočtu 2020/2021. Schváleno jednomyslně. 

 

 Návrh na změnu stanov ČSCHMS 
- Návrh na úpravu stanov byl odeslán všem členům s přihláškou na VČS 
- Ředitel  Svazu  vysvětlil  přítomným  potřebu  a  důvod  úpravy  stanov  a  návrh 

prezentoval 
- Návrh: www.cschms.cz/DOC_ZAPISY_vcs/183_Stanovy_navrh.doc  

 
Hlasování/závěr:  Kdo  je  pro  schválení  návrhu  na  změnu  stanov  tak  jak  byl  prezentován? 
Hlasování se zdržel 1 člen, ostatní přítomní hlasovali pro schválení → návrh byl přijat.  
 

 Návrh plánu činnosti – prezentace, na vyžádání na sekretariátu Svazu 
 
Hlasování/závěr: Návrh plánu činnosti 2020/2021. Schváleno jednomyslně. 
 
8. Různé, diskuze  
- Předání ocenění  členům Rady Asociace chovatelů AA za organizaci Chovatelské výstavy 

v Pěčíně. Jmenovitě – Milan Šebelka, Vladimír Lepša, Josef Dvořák, Vladimír Matěj Šašek, 
Martin  Nejdl,  Daniel  Borovka.  Šebelka  poděkoval  za  součinnost  při  organizaci 
Chovatelské výstavy plemene AA.  

 
9. Usnesení 
Přednesl předseda návrhové komise Ing. Jan Machač 

Usnesení doloženo v příloze. 
 

Hlasování/závěr: Jednohlasné přijetí usnesení => schváleno všemi přítomnými oprávněnými 
voliči. 
 
10. Závěr  
Schůzi uzavřel předsedající ve 13:30 hod.  
Příští VČS se bude konat na Hotelu Skalský dvůr 23. 9. 2021. 
 
Na Skalském Dvoře dne: 10. 9. 2020  
 
Zapsala: Pavla Vydrová              Ověřili: Ing. Jan Chroust, Adolf Loos  
 
         

……………………………                              ……………………………………………………………….. 



Zpráva revizní komise (RK)  Českého svazu chovatelů masného skotu pro Výroční 
členskou schůzi konanou v Hotelu Skalský Dvůr, 10. září 2020 

 
 
Revizní komise pracuje od září roku 2017 ve složení: předseda Ing. David Hruška, členové 

Marie Šilhanová, Ing. Luboš Šilhavý, Ing. Jan Hromas, Ing. Miloslav Válek. 

 

Revizní komise jednala dne 28.8.2020 v sídle účetní firmy svazu v Brodcích nad Jizerou. 

Přítomni byli členové RK mimo pana inženýra Šilhavého, který byl řádně omluven, ředitel 

ČSCHMS Kamil Malát, Dis. a paní účetní Eva Šelepová. 

Revizní komise průběžně sledovala a hodnotila plnění hlavních úkolů vyplývajících z jednání 

výboru a předkládaných výsledků Svazu, při vlastním jednání v Brodcích byla obeznámena 

zejména s hospodařením Svazu za minulé účetní období k 30.6.2020.  Na základě těchto 

poznatků předkládá členskému shromáždění k posouzení následující závěry a doporučení: 

 
1. Činnost Výboru ČSCHMS 

Výbor Svazu se v uplynulém roce sešel k 4 řádným zasedáním. Ze všech jednání jsou pořízeny 

zápisy s úkoly a opatřeními. K činnosti Výboru není připomínek. 

 
2. Hospodaření Svazu 

 
Vedení účetnictví bylo zkontrolováno členy RK, kterým byly objasněny a rozklíčovány 

jednotlivé položky Výsledovky.  Ředitel svazu vysvětlil a objasnil vznik účetního zisku a 

následnou daňovou povinnost. 

RK si dále vyžádala k nahlédnutí zpracované mzdové účetnictví a cestovní náhrady; 

konstatuje, že nedošlo k pochybení a výše mezd koresponduje s hospodářským výsledkem 

společnosti. RK doporučuje převést náklady spojené s cestovným obchodní činnosti z účtu 

512 100 (Cestovné výbor) na samostatný účet. K předloženému výsledku hospodaření nemá 

připomínek.  

 
Stav k 30. 6. 2020 

 
Účetní zisk            3 790 852 Kč 

Základ daně č    3 83 845 370 Kč)     

Daňová povinnost             730 550 Kč  0,23 Kč) 

 82 Kč) 

3. Projednávání podnětů k prošetření žádostí adresovaných RK a ČSCHMS 
 
 
Za uplynulé období RK neřešila žádnou podanou stížnost. 
   
Častolovice, 08. září 2020     
 
Revizní komise Českého svazu chovatelů masného skotu: 
 
Ing. David Hruška, Marie Šilhanová, Ing. Luboš Šilhavý, Ing. Jan Hromas, Ing. Miloslav Válek 



Usnesení  

z Výroční členské schůze Českého svazu chovatelů masného skotu  
konané dne 10. září 2020 na Hotelu Skalský Dvůr 

 

 

I. Konstatuje: 

 

1. schůze byla řádně svolána dle stanov Svazu 
2. k datu konání schůze sdružuje celkově 1105 členů, 

z toho: 693 řádných • 398 zájmových • 14 čestných 

3. schůze se zúčastnilo 44 členů řádných s hlasovacím právem, 7 členů 

zájmových a 2 čestní, 4 hosté 

 
II. Výroční členská schůze bere na vědomí: 

 

1. Zprávu o činnosti svazu za hospodářský rok 2019/2020 

2. Zprávu revizní komise 

3. Diskusní příspěvky všech hostů a členů ČSCHMS 
4. Jmenování Ing. Vladimíra Krtouše čestným členem 

 

III. Výroční členská schůze schvaluje: 

 

1. Zprávu o hospodaření svazu a účetní uzávěrku za hospodářský rok 
2019/2020 

2. Návrh rozpočtu na hospodářský rok 2020/2021 

3. Návrh plánu činnosti svazu na období 2020/2021 

4. Úpravu stanov ČSCHMS, organizačního a jednacího řádu 

 

IV. Výroční členská schůze ukládá a pověřuje vedení svazu: 
 

1. Zavést do rutinního užívání nový počítačový program pro vedení KU 

a PK včetně načítání dat z ústřední evidence vedené ČMSCH a.s.. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Hotel Skalský Dvůr, dne 10. září 2020  

 

Ing. Jan Machač 

předseda návrhové komise 


