
Vážené chovatelky, vážení chovatelé, 

nacházíme se v období před dvěma nejvýznamnějšími událostmi letošního roku 

pro náš Svaz a jeho členy, které obě proběhnou v září. Je před námi Národní výstava 

hospodářských zvířat v Brně, svátek všech chovatelů, a Výroční členská schůze, která je 

letos volební, kdy si na další čtyřleté období budete volit své zástupce do čela naší 

společné organizace. 

Uplynulý rok a půl byl ve znamení koronavirových omezení, která zásadní měrou 

ovlivnila naše osobní životy a promítla se i do svazového dění. Za dobu, kdy nebylo 

možné se setkávat, probíhala vzájemná komunikace převážně telefonicky, emaily, 

případně formou videokonferencí. Jsme si plně vědomi, že tento způsob projednávání 

problémů není zejména u zásadních a koncepčních témat nejlepší formou, ale jinak to 

bohužel nešlo. Ale ani v této době dění nijak neustrnulo a se všemi požadavky ze strany 

členské základny, presentovanými osobně či vašimi volenými zástupci, se Výbor, Kluby i 

zaměstnanci Svazu zabývali a řešili je.      

Svaz se za dobu své existence stal silnou a respektovanou organizací.  Má vysoké 

renomé nejenom u nás, ale i v zahraniční. S tím, jak roste členská základna a rozšiřuje se 

počet plemen, která Svaz zastřešuje, dochází postupně i k názorovým rozdílům. To je při 

více než 1110 členech logické a pochopitelné a bylo by naopak divné, pokud by tomu tak 

nebylo. Bylo by ode mne neseriózní a značně neprofesionální, kdybych sliboval, že 

dokážeme vyhovět všem a všemu. Co ale slíbit a garantovat mohu je, že Svaz je 

organizací fungující na základě demokratických principů. Každý člen má právo vyjádřit své 

připomínky a vznést náměty na jeho činnost. Každým návrhem, který směřuje ke zlepšení 

naší práce, se odpovědně zabýváme a řešíme ho.  

Skupina čtyř chovatelů, předsedů Klubů LI, MS, SA a Asociace AA, z pověření svých 

Rad PK, této možnosti využila a zformovala požadavky, které by měly - dle jejich mínění - 

být řešeny, a částečně i odhlasovány, na VČS. Ve svém prohlášení vyzývají k aktivní 

diskusi všech chovatelů k navrženým bodům. Svaz, respektive výbor Svazu, se nebrání 

žádné konstruktivní diskusi, jen načasování a způsob předložení zmíněných požadavků, 

kdy žádný z nich nebyl předtím přednesen v orgánech svazu, nepovažuji za zcela šťastné. 

Setkávají se zde dva odlišné pohledy na to, co je široká diskuse. K sepsání požadavků není 

potřeba je nejprve prodiskutovat se členy příslušných klubů a asociace, a rovnou 

požadovat širokou diskusi všech chovatelů? Svaz se ale žádné chovatelské iniciativě 

nebrání, a proto se rozhodl na tento popud svolat v předvečer členské schůze otevřené 

jednání výboru Svazu, na kterém bude moci každý člen sdělit své stanovisko a 

vyslechnout si k němu argumenty. Výstupem z debaty by mělo být zformování bodů, nad 

kterými bude panovat konsenzus a kterými se bude Svaz v následujícím období aktivně 

zabývat a řešit je. Proto Vás chci požádat o maximální možnou účast na tomto jednání. 



Demokracie je postavena na vzájemné toleranci, kdy všichni mají právo podílet se 

na výkonu moci a to buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím volených orgánů, které 

přijímají demokraticky schválenou většinou určité závěry. Mám za to, že tento základní 

princip se nám bohužel nedaří vždy ctít. Nezřídka se totiž stává, že když se někomu 

nepodaří prosadit svůj názor a většina se přikloní k jinému řešení, nejsme ochotni 

přijmout to jako fakt a namísto toho, abychom se tomu přizpůsobili, či hledali dostatek 

nových argumentů k přesvědčení většiny o opaku, dochází k neustálému napadání a 

zpochybňování přijatých závěrů. To nejenom že pošlapává základní principy demokracie, 

ale hlavně odvádí pozornost od dalších témat a brzdí systematičnost práce.    

Všichni vnímáme, jak extrémně je polarizovaná celá naše společnost a v podstatě 

celý svět. Myslím, že se mnou budete souhlasit, že to není příjemné nikomu z nás. 

Udělejme, prosím, všechno pro to, aby minimálně na úrovni naší stavovské organizace 

k ničemu takovému nedocházelo a abychom mohli o sobě i nadále prohlašovat, že jsme 

stále organizací, která i přesto, kolik sdružuje osob a různých forem podnikání, umí 

jednat konstruktivně, korektně a slušně. Právě to, jak dobře se umíme se svými vnitřními 

problémy vypořádat, je totiž často dáváno za příklad ostatním podobným organizacím. 

Snažme se lépe a trpělivěji naslouchat názorům druhým, analyzujme je a přemýšlejme o 

nich a teprve pak uvážlivě konejme. Prudká slova vyřčená bez rozmyslu v emocích, 

nejenom že nic nevyřeší, ale umí i hodně ublížit. 

Svět kolem nás je rok od roku rychlejší a nutí nás k tomu, abychom pracovali a 

jednali stále s vyšším nasazením a ve větším tempu. Ukvapená a nedomyšlená 

rozhodnutí ve snaze „odškrtnout“ si daný problém jako vyřešený ale zpravidla způsobí 

více škody, než užitku. Jednejme proto s rozmyslem, úctou a respektem k druhým a 

hlavně bez zbytečných emocí a slovního napadání svých oponentů. Jen konstruktivní a 

slušně vedená debata nás může posouvat kupředu, lidsky i odborně.  

Těším se s vámi všemi na setkání a věřím, že se po členské schůzi všichni 

rozjedeme domů s pocity dobře vykonané práce a toho, že i přes názorovou rozdílnost 

v některých otázkách jsme stále slušnými lidmi, kteří ve vypjatých chvílích umí jednat 

konstruktivně a v zájmu celku. 

 

 

 

S přáním klidu a zdraví 

Václav Jungwirth 
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POZVÁNKA NA  

 

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI 
ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU 

 

Srdečně vás zveme na 32. výroční členskou schůzi Českého svazu chovatelů 

masného skotu, která se bude konat 24. září 2021 v Hotelu Skalský dvůr u 

Bystřice nad Pernštejnem (okr. Žďár nad Sázavou). 

 

 
Program: 

 

1. Prezence od 8.30 - 9.30 hodin 

2. Zahájení v 9.30 hodin  

3. Volba volební, návrhové a mandátové komise, volba zapisovatele a 

ověřovatelů zápisu 

4. Zpráva o činnosti ČSCHMS za uplynulé období 

5. Vystoupení hostů 

6. Zpráva revizní komise za uplynulé období  

7. Stručné představení kandidátů na post předsedy ČSCHMS + volba 

předsedy ČSCHMS a členů revizní komise ČSCHMS 

8. Zpráva o hospodaření ČSCHMS v hospodářském roce 2020/2021 
(Pozn.: výsledky hospodaření jsou dostupné členům svazu v datovém úložišti 

MaSkotBox, který je součástí webové aplikace MaSkot) 

9. Návrh plánu činnosti svazu na další období, návrh rozpočtu 

10. Různé, diskuze 

11. Usnesení 

12. Závěr 
 

 

Těšíme se na Vaši účast. 

 

 

S pozdravem, 

 

         

Ing. Václav Jungwirth 

        předseda ČSCHMS 

 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU 
Těšnov 17, Praha 1, 110 05, tel: 221 812 865 

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

mailto:cschms.praha@iol.cz
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Volba předsedy spolku a revizní komise: 

 

Letošní výroční členská schůze je volební, v souladu se stanovami ČSCHMS se bude na další 

čtyřleté období volit předseda svazu a pětičlenná revizní komise (§ 12, odst. 3, písmeno c) 

stanov). Dle § 9, odst. 1 písm. a) mají volební právo pouze řádní členové ČSCHMS, tj. 

chovatelé zapsaní v jedné z plemenných knih vedených ČSCHMS. Rovněž být volen do 

orgánů Svazu má právo pouze řádný člen. Volby budou probíhat za notářského dohledu 

volebními lístky vydanými řádným členům ČSCHMS při prezenci. V případě zastupování při 

hlasování a volbách je nutná ověřená plná moc k zastupování. Kandidáti na post předsedy a 

členů revizní komise mohou svojí kandidaturu podat (písemně či ústně) nejpozději do 

zahájení schůze (tj. 9:30 hodin) předsedovi svazu. Kandidáti na post předsedy svazu musí být 

při volbě osobně přítomni (§ 14, odst. 5 stanov). 

 

Nahlášení účasti: 

 

Z organizačních důvodů (zajištění stravování, dostatečná kapacita sálů, covid-19 omezení 

atd.) je požadována registrace a to prostřednictvím jednoduché elektronické přihlášky, kterou 

najdete http://www.cschms.cz/index.php?page=abt_prihlaska&prid=107 a to nejpozději do 

18.9.2021. V přihlášce si chovatelé mají možnost zvolit, jaké části jednání se budou chtít 

zúčastnit a zda případně zvažují kandidovat na některý z volených postů. S ohledem na 

zamezení šíření covid-19 je předchozí registrace na akci nutná s tím, že při její organizaci se 

budeme řídit vládními pravidly O-N-T pro pořádání hromadných akcí. Oprávnění a povinnost 

kontroly osob má organizátor akce (ČSCHMS), přičemž dodržování pravidel je osobní 

zodpovědností každého účastníka. 

 

V případě dotazů kontaktujte tajemnici svazu Ing. Pavlu Vydrovou (vydrova@cschms.cz, tel. 

724 229 094). 

 

Organizační pokyny: 

 

Ubytovací kapacita hotelu je 166 pevných lůžek, ubytování si každý účastník hradí a 

rezervuje sám. Vzhledem ke kapacitě, doporučujeme zajistit si ubytování předem na výše 

uvedeném kontaktu. První den si stravování a ubytování se snídaní každý účastník rezervuje a 

hradí sám. ČSCHMS hradí občerstvení (chlebíčky, káva, zákusek, minerálka) + oběd v den 

konání VČS.  

 

Kontakt na hotel:  

 

Hotel Skalský dvůr, Lísek 52, 593 01, Bystřice nad Pernštejnem, 

tel: 566591511, mobil: 606725502, email: info@skalskydvur.cz - web: www.skalskydvur.cz 

 

http://www.cschms.cz/index.php?page=abt_prihlaska&prid=107
mailto:vydrova@cschms.cz
mailto:info@skalskydvur.cz
http://www.skalskydvur.cz/
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POZVÁNKA NA 

ODBORNÝ SEMINÁŘ A OTEVŘENÉ 

JEDNÁNÍ VÝBORU ČSCHMS 
ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU 

 

který se uskuteční dne 23. září 2021 
v Hotelu Skalský dvůr u Bystřice nad Pernštejnem (den před VČS)  

 

• 9.30 - 13 hodin seminář: 

 

Ing. Zdeňka Veselá, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby Praha): 

Interbeef - v čem vám může pomoci ve vaší šlechtitelské práci 

 

Ing. Michaela Brzáková (Výzkumný ústav živočišné výroby Praha): 

Šlechtění na mateřskou plodnost - další ze způsobů jak si zlepšit stádo 

 

Ing. Alena Svitáková, Ph.D. (Český svaz chovatelů masného skotu, Výzkumný ústav 

živočišné výroby Praha): 

Držíme krok se světem aneb nové znaky ve šlechtění masného skotu 

 

Prof. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby Praha, Česká 

zemědělská univerzita v Praze): 

Co nám řekne spolehlivost o šlechtitelské práci ve vašem chovu 

 

Pozn. sled jednotlivých přednášek se může dle potřeby měnit 

 

• 13 - 14 hodin Oběd  

 

• 14 - 18 hodin  Otevřené jednání výboru k dalšímu směřování ČSCHMS 

 

• 18 - 19 hodin Večeře 

 

• po 19 hodině Chovatelské kluby 

 

Po chovatelské debatě a večeři se budou konat jednání všech Klubů/Asociace s 

výjimkou plemen PI a WA (přesný výčet se může ještě změnit). Bližší informace 

podají příslušní předsedové Klubů/Asociace. Místo jednání bude upřesněno následně. 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU 
Těšnov 17, Praha 1, 110 05, tel: 221 812 865 

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




