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Zápis 
z 2. mimořádné členské schůze  

Českého svazu chovatelů masného skotu, z. s.  
IČ 00536903, se sídlem Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

spolek zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložka 207 
konané dne 11. dubna 2022 od 13 hodin  

na Hotelu Skalský dvůr u Bystřice nad Pernštejnem  
(okr. Žďár nad Sázavou), Lhota 52, Lísek, PSČ: 593 01 

 
Program dle pozvánky: 

prezence od 12.30 – 13.00 hodin 
1. volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. změna § 6 odst. 1 a 4 stanov svazu ve smyslu omezení využívání plných mocí (návrh viz dále) 
3. volba předsedy svazu 
 
Průběh jednání a přijatá usnesení: 
 
1.   Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Jednání mimořádné členské schůze zahájil v 13:48 Ing. Vladimír Šašek, ml. pověřený svolavatelem, tedy 
předsedou Revizní komise Svazu Ing. Davidem Hruškou, omluvil dočasnou nepřítomnost svolavatele a jeho 
jménem přivítal přítomné členy, členy orgánů Svazu i přítomné hosty. 

Ing. Vladimír Šašek, ml. konstatuje, že dnešní mimořádná členská schůze byla řádně svolána pozvánkou se 
zachováním lhůty dle jednacího řádu Svazu doručené řádným, zájmovým i čestným členům a současně 
zveřejněné na internetových stránkách Svazu: http://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=3433 - 
text pozvánky tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. 

Dále předseda konstatoval, že k okamžiku zahájení členské schůze je tato usnášeníschopná, neboť 
v souladu se stanovami je dle prezenční listiny přítomno 161 řádných členů z celkových 667 pozvaných. 
Prezenční listina všech přítomných členů (řádných, zájmových, čestných), hostů a zaměstnanců je přílohou 
č. 1 tohoto zápisu (fyzicky k nahlédnutí na sekretariátu Svazu, v elektronické podobě zveřejněna na webu 
ČSCHMS společně se zápisem – pouze řádných členů s právem volit a být voleni). 

Dále svolavatel ve smyslu navrženého programu dle pozvánky přednesl návrh na obsazení orgánů členské 
schůze takto: 

- předsedajícím členské schůze byl navržen Mgr. JINDŘICH TERČ, člen výboru, 

- zapisovatelem byla navržena Ing. PAVLA VYDROVÁ, Ph.D., tajemnice Svazu, 

- jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan KAMIL MALÁT, DiS., ředitel Svazu, a JUDr. MARTIN PAVLIŠ, 
advokát (jako host). 

Řídící schůze poučil přítomné o způsobu hlasování, o možnosti vznášet protinávrh jakož i požadovat 
vysvětlení týkající se Svazu. 

Návrh usnesení:  
Členská schůze Svazu volí předsedajícím členské schůze pana Mgr. Jindřicha Terče, člena výboru. 

 Protinávrh nebyl podán. 

 V 13:50 přítomno 157 členů. 
Hlasování:  
Pro dle hlasů:   153/157, tj. 97,452 % (přítomných)   
Proti dle hlasů:      0/157, tj.   0,000 % (přítomných) 
Zdrželo se dle hlasů:      4/157, tj.   2,548 % (přítomných) 
 
Usnesení bylo přijato. (K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů) 

http://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=3433
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Předsedajícím členské schůze byl zvolen pan Mgr. Jindřich Terč, člen výboru. 

 
Na základě uskutečněné volby bylo vedení členské schůze předáno zvolenému předsedajícímu, který 
nadále bude členské shromáždění řídit. Předsedající poděkoval za důvěru a dal hlasovat o dalším bodu. 
 
Přistoupeno k dalšímu usnesení 
 
Návrh usnesení:  
Členská schůze Svazu volí zapisovatelem členské schůze paní Ing. Pavlu Vydrovou, PhD., tajemnici Svazu. 

 Protinávrh nebyl podán. 

 V 10:51 přítomno 157 členů. 
Hlasování:  
Pro dle hlasů:   154/157, tj.  98,09 % (přítomných)   
Proti dle hlasů:      0/157, tj.     0,00 % (přítomných) 
Zdrželo se dle hlasů:      3/157, tj.     1,91 % (přítomných) 
 
Usnesení bylo přijato. (K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů) 
Zapisovatelem byla zvolena paní Ing. Pavla Vydrová, PhD., tajemnice Svazu. 

 
Přistoupeno k dalšímu usnesení 
 
Návrh usnesení:  
Členská schůze Svazu volí ověřovatelem zápisu z členské schůze pana Kamila Maláta, DiS., ředitele Svazu. 

 Protinávrh nebyl podán. 

 V 13:51 přítomno 157 členů. 
Hlasování:  
Pro dle hlasů:   150/157, tj.   95,541 % (přítomných)   
Proti dle hlasů:      0/157, tj.     0,000 % (přítomných) 
Zdrželo se dle hlasů:      7/157, tj.     4,459 % (přítomných) 
 
Usnesení bylo přijato. (K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů) 
Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan Kamil Malát, DiS., ředitel Svazu. 

 
Přistoupeno k dalšímu usnesení 
 
Návrh usnesení:  
Členská schůze Svazu volí ověřovatelem zápisu z členské schůze pana JUDr. Martina Pavliše, advokáta. 

 Protinávrh nebyl podán. 

 V 13:52 přítomno 157 členů. 
Hlasování:  
Pro dle hlasů:   151/157, tj.   96,178 % (přítomných)   
Proti dle hlasů:      3/157, tj.     1,911 % (přítomných) 
Zdrželo se dle hlasů:      3/157, tj.     1,911 % (přítomných) 
 
Usnesení bylo přijato. (K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů) 
Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan JUDr. Martin Pavliš, advokát. 

 
Předsedající seznámil přítomné s volbou pomocného aparátu schůze, a to volební, návrhové a mandátové 
komise, v tomto složení: 
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Mandátová – Ing. Josef Papáček, Ing. Tomáš Martinek, Jitka Hatláková 
Volební – Ing. Aleš Kučera, Věra Vondrušková, Milan Novotný 
Návrhová – Ing. Jan Hromas, Ing. MVDr. Anton Herman, Pavlo Birovash 
 
Přistoupeno k dalšímu usnesení 
 
Návrh usnesení:  
Členská schůze Svazu volí členem mandátové komise schůze Ing. Josefa Papáčka, člena Rady PK LI a PG 

 Protinávrh nebyl podán. 

 V 13:53 přítomno 157 členů. 
Hlasování:  
Pro dle hlasů:   154/157, tj.  98,09 % (přítomných)   
Proti dle hlasů:      0/157, tj.     0,00 % (přítomných) 
Zdrželo se dle hlasů:      3/157, tj.     1,91 % (přítomných) 
 
Usnesení bylo přijato. (K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů) 
Členem mandátové komise je Ing. Josef Papáček, člen Rady PK LI a PG. 

 
Přistoupeno k dalšímu usnesení 
Návrh usnesení:  
Členská schůze Svazu volí členem mandátové komise schůze Ing. Tomáše Martinka, člena Rady PK LI 

 Protinávrh nebyl podán. 

 V 13:53 přítomno 157 členů. 
Hlasování:  
Pro dle hlasů:   153/157, tj. 97,452 % (přítomných)   
Proti dle hlasů:      0/157, tj.   0,000 % (přítomných) 
Zdrželo se dle hlasů:      4/157, tj.   2,548 % (přítomných) 
 
Usnesení bylo přijato. (K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů) 
Členem mandátové komise je Ing. Tomáš Martinek, člen Rady PK LI. 

 
Přistoupeno k dalšímu usnesení 
 
Návrh usnesení:  
Členská schůze Svazu volí členem mandátové komise schůze Jitku Hatlákovou, předsedkyni Klubu CH. 

 Protinávrh nebyl podán. 

 V 13:53 přítomno 157 členů. 
Hlasování:  
Pro dle hlasů:   154/157, tj.  98,09 % (přítomných)   
Proti dle hlasů:      0/157, tj.     0,00 % (přítomných) 
Zdrželo se dle hlasů:      3/157, tj.     1,91 % (přítomných) 
 
Usnesení bylo přijato. (K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů) 
Členem mandátové komise je Jitka Hatláková, předsedkyně Klubu CH. 

 
Přistoupeno k dalšímu usnesení 
 
Návrh usnesení:  
Členská schůze Svazu volí členem volební komise schůze Ing. Aleše Kučeru, zástupce člena Klubu FRP. 

 Protinávrh nebyl podán. 
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 V 13:54 přítomno 157 členů. 
Hlasování:  
Pro dle hlasů:  153/157, tj. 97,452 % (přítomných)   
Proti dle hlasů:      0/157, tj.   0,000 % (přítomných) 
Zdrželo se dle hlasů:      4/157, tj.   2,548 % (přítomných) 
 
Usnesení bylo přijato. (K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů) 
Členem volební komise je Ing. Aleš Kučera, zástupce člena Klubu FRP. 

 
Přistoupeno k dalšímu usnesení 
 
Návrh usnesení:  
Členská schůze Svazu volí členem volební komise schůze Věru Vondruškovou, členka Rady PK SA. 

 Protinávrh nebyl podán. 

 V 13:54 přítomno 157 členů. 
Hlasování:  
Pro dle hlasů:   153/157, tj. 97,452 % (přítomných)   
Proti dle hlasů:      0/157, tj.   0,000 % (přítomných) 
Zdrželo se dle hlasů:      4/157, tj.   2,548 % (přítomných) 
 
Usnesení bylo přijato. (K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů) 
Členem volební komise je Věra Vondrušková, členka Rady PK SA. 

 
Přistoupeno k dalšímu usnesení 
 
Návrh usnesení:  
Členská schůze Svazu volí členem volební komise schůze Milana Novotného, předsedu Klubu FRP. 

 Protinávrh nebyl podán. 

 V 13:54 přítomno 157 členů. 
Hlasování:  
Pro dle hlasů:   151/157, tj.   96,178 % (přítomných)   
Proti dle hlasů:      0/157, tj.     0,000 % (přítomných) 
Zdrželo se dle hlasů:      6/157, tj.     3,822 % (přítomných) 
 
Usnesení bylo přijato. (K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů) 
Členem volební komise je Milan Novotný, předseda Klubu FRP. 

 
Přistoupeno k dalšímu usnesení 
 
Návrh usnesení:  
Členská schůze Svazu volí členem návrhové komise schůze Ing. Jana Hromase, člena revizní komise. 

 Protinávrh nebyl podán. 

 V 13:55 přítomno 157 členů. 
Hlasování:  
Pro dle hlasů:   154/157, tj.  98,09 % (přítomných)   
Proti dle hlasů:      0/157, tj.     0,00 % (přítomných) 
Zdrželo se dle hlasů:      3/157, tj.     1,91 % (přítomných) 
 
Usnesení bylo přijato. (K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů) 
Členem návrhové komise je Ing. Jan Hromas, člen revizní komise. 
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Přistoupeno k dalšímu usnesení 
 
Návrh usnesení:  
Členská schůze Svazu volí členem návrhové komise schůze Ing. MVDr. Anton Herma, předsedu Klubu BM. 

 Protinávrh nebyl podán. 

 V 13:55 přítomno 157 členů. 
Hlasování:  
Pro dle hlasů:   152/157, tj.  96,815 % (přítomných)   
Proti dle hlasů:      0/157, tj.     0,00 % (přítomných) 
Zdrželo se dle hlasů:      5/157, tj.     3,185 % (přítomných) 
 
Usnesení bylo přijato. (K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů) 
Členem návrhové komise je Ing. MVDr. Anton Herman, předseda Klubu BM. 

 
Přistoupeno k dalšímu usnesení 
 
Návrh usnesení:  
Členská schůze Svazu volí členem návrhové komise schůze Pavlo Birovashe, člena Asociace AA. 

 Protinávrh nebyl podán. 

 V 13:55 přítomno 157 členů. 
Hlasování:  
Pro dle hlasů:   153/157, tj. 97,452 % (přítomných)   
Proti dle hlasů:      0/157, tj.   0,000 % (přítomných) 
Zdrželo se dle hlasů:      4/157, tj.   2,548 % (přítomných) 
 
Usnesení bylo přijato. (K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů) 
Členem návrhové komise je Pavlo Birovash, člen Asociace AA. 

 
Následně předsedající v čase 13:57 vyzval přítomné k uctění památky zemřelého předsedy pana RNDr. 
Martina Tichého minutou ticha. 
 
Nato předsedající předal slovo přítomnému JUDr. Martinu Pavlišovi, který vysvětlil podstatu navrženého 
bodu 2 programu – dílčí změny stanov Svazu a podal odůvodnění změn. 
 
JUDr. Pavliš představil přítomným záměr na změnu stanov, který vychází v první části týkající se odstranění 
oprávnění blízkých osob jednat za jiné členy  - fyzické osoby bez dalšího s odůvodněním, že tento bod je 
problematický, neboť je neurčitý a v rámci kontroly prezence i velmi obtížně ověřitelný, což může vést 
k riziku neplatnosti účasti (jednání) konkrétního takto zastoupeného člena. 
 
Co se týče druhé části – omezení počtu plných mocí na schůzi, pak tato změna vzešla z vůle a shody výboru.   
 
Nato předsedající udělil slovo p. Loosovi, který vznesl k navrženému bodu 2 programu věcné připomínky a 
dotazy, stejně tak jako následně p. Šašek a p. Farka. 
 

 Následně předán protinávrh k bodu 2 programu ze strany přítomného p. Loose, ve znění návrhu 
tohoto usnesení: 

 
„Členská schůze schvaluje změnu stanov tak, že v § 6 odst. 4 stanov se první věta ruší zcela a nahrazuje 
tímto novým zněním: „Každý řádný člen Spolku se může nechat při výkonu svých práv zastoupit jmenovitě 
určenou osobou na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, přičemž jeden 
zmocněnec může zastupovat na základě plné moci nejvýše jednoho zmocnitele.“ 
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Důvodem bylo odstranění tohoto bodu tak, aby mohl jednat p. Farka. 
 
Nato vysvětleno JUDr. Martinem Pavlišem, že tento bod není mířen proti p. Farkovi ke znemožnění jeho 
kandidatury, neboť i pokud na základě protinávrhu toto zmocnění bude zachováno, p. František Farka není 
řádným členem, tudíž podmínky (vady) jeho kandidatury tím nebudou i tak zhojeny. 
 

 V čase 14:38 přistoupeno k dalšímu usnesení, a to nejprve k podanému protinávrhu, když jiný 
protinávrh podán nebyl. 

 
Návrh usnesení:  
„Členská schůze schvaluje změnu stanov tak, že v § 6 odst. 4 stanov se první věta ruší zcela a nahrazuje 
tímto novým zněním: „Každý řádný člen Spolku se může nechat při výkonu svých práv zastoupit 
jmenovitě určenou osobou na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, 
přičemž jeden zmocněnec může zastupovat na základě plné moci nejvýše jednoho zmocnitele.“ 
 

 V 14:38 přítomno 161 členů. 
 
Hlasování:  
Pro dle hlasů:   103/161, tj. 63,975 % (přítomných)   
Proti dle hlasů:    47/161, tj. 29,193 % (přítomných) 
Zdrželo se dle hlasů:    11/161, tj.   6,832 % (přítomných) 
 
Usnesení bylo přijato. (K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů) 
 
Členská schůze schválila změnu stanov tak, že v § 6 odst. 4 stanov se první věta ruší zcela a nahrazuje 
tímto novým zněním: „Každý řádný člen Spolku se může nechat při výkonu svých práv zastoupit 
jmenovitě určenou osobou na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, 
přičemž jeden zmocněnec může zastupovat na základě plné moci nejvýše jednoho zmocnitele. 
 

S ohledem na přijetí protinávrhu hlasování o řádném návrhu odpadá. 
 
Konstatováno, že nadále bude jednáno v souladu s takto nově změněnými stanovami, tudíž je třeba 
zkontrolovat soulad prezence s nově přijatým zněním stanov. 
 

 V čase 14:42 předsedající vyhlásil přestávku 15 minut. 

 V čase 15:16 pokračováno ve schůzi. 
 
Předsedající v souladu se stanovami dal hlasovat o formě voleb, když navrhl provést tajnou volbou s tím, že 
zvolen bude kandidát, který získá nadpoloviční většinu všech hlasů. 
 
Návrh usnesení:  
Členská schůze schvaluje způsob volby předsedy Svazu tajným hlasováním s tím, že zvolen bude 
kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů. 

 Protinávrh nebyl podán. 

 V 15:17 přítomno 154 členů. 
Hlasování:  
Pro dle hlasů:   153/154, tj. 99,35% (přítomných)   
Proti dle hlasů:      0/154, tj.   0,00 % (přítomných) 
Zdrželo se dle hlasů:      1/154, tj.   0,65 % (přítomných) 
 
Usnesení bylo přijato. (K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů) 
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Členská schůze schválila způsob volby předsedy Svazu tajným hlasováním s tím, že zvolen bude kandidát, 
který získá nadpoloviční většinu hlasů. 

 
Nato dal předsedající prostor pro představení všech dosud přihlášených kandidátů, a to v abecedním 
pořadí dle příjmení. 
 
Vystoupil František Farka se svým kandidátským projevem. Dán prostor pro dotazy a připomínky na 
kandidáta z pléna (p. Jungwirth, p. Šusta). Po projevu kandidáty F. Farky člen Ing. Chládek doručil 
předsedajícímu písemnou námitku ke kandidatuře F. Farky, kterou předtím ústně vznesl, stran absence 
pasivního volebního práva Františka Farky (není řádným členem, toliko zástupcem svého bratra Martina 
Farky) - předáno volební komisi k přezkoumání. 
 

 Dále v 15:49 vystoupil Ing. Jan Chroust a namísto svého kandidátského projevu oznámil odstoupení 
z kandidatury na funkci předsedy Svazu. 

 

 Nato 15:50 předáno slovo poslednímu kandidátovi Ing. Janu Machačovi k jeho projevu. Dán prostor 
pro dotazy a připomínky na kandidáta z pléna (p. Jungwirth, p. Šašek, p. Nejdl, p. F. Farka, p. Sochor, 
p. Nejdl st.). 

 
V rámci diskuze projednány možné překážky kandidatury Františka Farky co by nečlena včetně odůvodnění 
a právního rozboru (není řádným členem, pouze zástupcem, řádný člen M. Farka není přítomen). 
 

 Nato v 16:27 František Farka vyzval k rozhodnutí o přípustnosti kandidatury vlastní osoby na funkci 
předsedy Svazu. Předseda volební komise Ing. Kučera svolal komisi k poradě a rozhodnutí. 

 
Mezitím předsedající seznámil přítomné s detaily průběhu voleb.  
 
Člen mandátové komise, Ing. Papáček, obeznámil s aktuální přítomností 154 řádných členů osobně nebo 
zmocněním prostřednictvím plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele v rozsahu maximálně 
jeden zmocněnec a jeden zmocnitel (po kontrole prezenčních listin byly odebrány (žluté) hlasovací lístky 
těm osobám, které nesplnili usnesení o změně v § 6 odst. 4 stanov (viz výše) a následně byly členům 
rozdány (bílé) hlasovací lístky pro tajnou volbu předsedy – proti počtu předložených (žlutých) hlasovacích 
lístků (v počtu max. 2 na osobu). 
 
Následně předseda volební komise Ing. Kučera seznámil přítomné se závěrem stran přípustnosti 
kandidatury F. Farky na předsedu s tím, že tento není v souladu s dosud platným zněním stanov Svazu 
způsobilým kandidátem. 
 
Jediným platným kandidátem tak zůstal Ing. Jan Machač. 
 

 Nato v 16:36 přistoupeno k volbě. Po odevzdání hlasovacích lístků se volební komise odebrala do 
zvláštní místnosti, kde přistoupila ke sčítání hlasů. 

 

 V 17:03 pokračováno ve schůzi s tím, že předsedající předal slovo předsedovi volební komise Ing. 
Kučerovi, který prezentoval výsledek volby: 

 
Odevzdáno celkem 151 hlasovacích lístků (ze 154 rozdaných), z toho pro Ing. Machače celkem 65 hlasů, 
zbývající lístky byly neplatné (86). Jediný kandidát Ing. Machač tak nezískal potřebnou nadpoloviční 
většinu, tudíž nedošlo ke zvolení předsedy Svazu. 
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Předsedající seznámil přítomné s výsledky dnešní schůze, když nato předseda revizní komise Svazu oznámil, 
že svolá další členskou schůzi za účelem volby předsedy k odblokování patové situace ve Svazu. 
 
V 17:08 předsedající poděkoval všem přítomným za účast a aktivní přístup a schůzi ukončil. 
 
V Lísku dne 11. 4. 2022 
              
                ………………………………………. 
        Mgr. JINDŘICH TERČ, 

         předsedající členské schůze  
        
Příloha:  

1) listina přítomných členů včetně listin opravňujících jednotlivé osoby k jednání na členské schůzi 
2) pozvánka 
3) námitka ke kandidatuře F. Farky 
4) zápis z činnosti volební komise (volba předsedy, rozhodnutí o námitce, zápis z voleb) 

 
 
Zapsal:  Ing. PAVLA VYDROVÁ, Ph.D. ……………………………………….. 
 
Ověřil:  KAMIL MALÁT, DiS.  ……………………………………….. 
   
  JUDr. MARTIN PAVLIŠ  ……………………………………….. 



Prezenční listina MČS Hotel Skalský dvůr 11.4.2022 - řádní členové ČSCHMS

Název/jméno Pozn. Podpis/plná moc

Agrochyt s.r.o. …………………

Avena spol. s.r.o. …………………

Bestrejka Zdeněk IS - Hodina J.

Birovash Pavlo …………………

Borovka Daniel …………………

Borovková Petra IS - Borovka

Denk Jaroslav …………………

Dexfarm s.r.o. IS - Žáček

Družstvo vlastníku "Libeň-Vtelno" IS - Janda

Dufka Jiří, ml. …………………

Dvořák Josef, Ing. …………………

Dvouletý Adam …………………

FARIM, s.r.o. IS - Nejdl Z.

Farka Martin IS - Farka F.

Farma Český ráj s.r.o. IS - Kučera

Farma Doupov s.r.o. …………………

Farma Josef Vaněk s.r.o. NOVÝ ČLEN - nepodepsaný předsedou IS -Hejl

Farma Kaliště, s.r.o. …………………

FARMA KOZÁK s.r.o. IS - Hruška

Farma Kudlov s.r.o. …………………

Farma Limousine s.r.o. IS - Chvátal

Farma Parthenaise s.r.o. …………………

Fousková Jitka IS - Opekar

Gregořík Dominik, MVDr. IS - Orlovský

Hašpl Zbyněk …………………

Hatlák Vlastimil, Ing. …………………

Havlas Martin …………………

Havlík Josef IS - Stébelský

Hejl Vlastimil …………………

Herman Anton, MVDr. Ing. …………………

Hodina František, Ing. …………………

Hodina Jakub …………………

Já, výše podepsaný stvrzuji svým podpisem, že jsem oprávněn jednat za firmu. 1 z celkem 6



Prezenční listina MČS Hotel Skalský dvůr 11.4.2022 - řádní členové ČSCHMS

Název/jméno Pozn. Podpis/plná moc

Hojek Adolf, Ing. …………………

Holčák Lubomír NEOVĚŘENÁ - odevzdal hlasovací lístek IS - Chroust

Horáček Čeněk …………………

Hořák Jan …………………

Hromas Jan, Ing. …………………

Hrubý Vítězslav …………………

CHAROLAIS CZ s.r.o. …………………

Chládek Ivo, Ing. …………………

Chlupáčková Hana, Ing. …………………

CHOV CHAROLAIS spol. s r.o. IS - Chládek

Chroust Jan, Ing.,ml. …………………

IKL FARMING s.r.o. IS - Silovská

Ing. Josef Žáček …………………

Josef Müller, Ing. …………………

Káňa Petr …………………

Karel Jan IS - Nechvátal

KNB CB s.r.o. …………………

Knotek Jan, ml. NEOVĚŘENÁ - odevzdal hlasovací lístek IS - Knotek

Knotek Jan, st. NOVÝ ČLEN - nepodepsaný předsedou …………………

Kocábková Martina, Ing. IS - Vráblík

Kofroň Jan, Ing. IS - Káňa

Konvalinka Libor NEOVĚŘENÁ - odevzdal hlasovací lístek IS - Chroust

Kopsa Milan …………………

Kotajny Gustav IS - Dvořák

Kouba Martin, Ing. …………………

Král Josef …………………

Kraml Adam IS - Kraml E.

Kraml Eduard …………………

Kubata Zdeněk IS - Šebelka M.

LAGRE PLUS spol. s r.o. IS - Švéda J.

Lepša Lukáš IS - Lepša V.

Lepša Vladimír …………………

Já, výše podepsaný stvrzuji svým podpisem, že jsem oprávněn jednat za firmu. 2 z celkem 6



Prezenční listina MČS Hotel Skalský dvůr 11.4.2022 - řádní členové ČSCHMS

Název/jméno Pozn. Podpis/plná moc

Lojda Karel, Ing. …………………

Loos Adolf …………………

Machač Jan, Ing. …………………

MAMIAN, s.r.o. …………………

Martin Sobolík IS - Vonrušková

Matyáš Robert …………………

Měcholupská zemědělská, a.s. IS - Šilhavý

Miloslav Lukáš …………………

Minaříková Hana IS - Minařík

Moravia ZL Cheb s.r.o. IS - Šilhavý

Nátr Daniel, Ing. …………………

Nátr Jiří, Ing. …………………

Nedorost Vladimír IS - Jungwirth

Nechvátal Milan …………………

Nejdl Martin …………………

Nejdl Zdeněk …………………

Němec Eduard …………………

Niemiec Czeslaw …………………

Nováková Hana …………………

Novosad Jaroslav, Ing. IS - Novosadová

Novotný Milan …………………

Opekar Jan …………………

ORELIO spol. s r.o. …………………

Orlovský Věroslav …………………

Ouředník Karel …………………

Paďour Leopold …………………

PFB TRANSPORT spol. s r.o. Nadbytečná PM - sám jednatel IS - Petlan

Piler Ondřej …………………

Placanda Jakub …………………

Poláková Zdenka …………………

Poruba Jan …………………

Prima Energo s.r.o. …………………

Já, výše podepsaný stvrzuji svým podpisem, že jsem oprávněn jednat za firmu. 3 z celkem 6
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Název/jméno Pozn. Podpis/plná moc

REDU, spol. s r.o. …………………

Roith Matyáš, Ing. arch. IS - Šusta M.

Sankot Jiří, Ing. …………………

SENECO s.r.o. …………………

SFIM CZ s.r.o. …………………

Sklář Miroslav IS - Jungwirthová

Slavík Leoš …………………

Sochor Ondřej …………………

Sochor Radovan, Ing. …………………

Sochor Radovan, Ing. (ml.) IS - Sochor O.

Starý Karel IS - Hodina F.

Statek Doubravka s.r.o. NEOVĚŘENÁ - odevzdal hlasovací lístek IS - Hrudka

Statek Kašperské Hory s.r.o. …………………

Statek Mitrov, a.s. IS - Matyáš Robert

Statky Potštát, a.s …………………

Stebelský Michal, DiS. …………………
Střední škola zemědělská a veterinární 
Lanškroun …………………

Šašek Vladimír, Ing. ml. …………………

Šebelka Milan …………………

Šebelka Štěpán, Ing. …………………

Šedivá Zdeňka …………………

Šeliga Pavel, Ing. IS - Mičudová

Ševčík Josef, Ing. …………………

Šindler Petr …………………

Šťástková Lenka …………………

Šumavský Angus spol.s r.o. IS - Silovský P.

Šusta Michal …………………

Šusta Milan …………………

Švéda Jan Ing. …………………

Tegro spol. s.r.o. IS - Birovash

Terč Jindřich, Mgr. …………………

TFARMA spol.s.r.o. IS - Polák

Já, výše podepsaný stvrzuji svým podpisem, že jsem oprávněn jednat za firmu. 4 z celkem 6



Prezenční listina MČS Hotel Skalský dvůr 11.4.2022 - řádní členové ČSCHMS

Název/jméno Pozn. Podpis/plná moc

Tichotová Michaela IS - Nejdl M.

Tomek Rostislav IS - Šusta Mil.

Totušek David NEOVĚŘENÁ - odevzdal hlasovací lístek IS - Chroust

U Hospodáře s.r.o. NOVÝ ČLEN - nepodepsaný předsedou IS - Sochor R. st.

UFARMA spol.s.r.o. IS - Chlupáčková

Valenta Josef IS - Valenta jr.

Valenta Petr …………………

Valihrach František IS - Valihrach F.

Váňa Karel, Ing. IS - Váňa L.

Vaněk Josef IS - Silovský V.

Vaníček Josef IS - Šebelka Š.

Velát Jaroslav …………………

VETLABFARM s.r.o. …………………

VETUNI ŠZP Nový Jičín IS - Martinek

VIMA Trade s.r.o. VÍCE JAK 1 PM - odevzdala lístek IS - Šedivá

Vinařství Josef Valihrach, s.r.o. …………………

Vítů Jaroslav IS - Šedivá

Vlček Martin …………………

Vondrušková Věra …………………

Vráblík Miroslav, Ing. …………………

ZD Podlesí Ročov IS - Žďárský

ZEAS Bánov a.s. IS - Soviš

ZEBRE a.s. IS - Šašek st.

Zelený Jiří …………………

Zemědělské družstvo Brloh se sídlem v Brloze …………………

Zemědělské družstvo Chýšť IS - Rozsévač

Zemědělské družstvo Pozovice IS - Birovaš

Zemědělské družstvo Selibov IS - Kouba M.

Zemědělské družstvo Slavče VÍCE JAK 1 PM - odevzdala lístek IS - Šedivá

Zikmundová Eva …………………

Zítek Jaroslav IS - Hromas

Zuzánek Jan, Ing. …………………

Já, výše podepsaný stvrzuji svým podpisem, že jsem oprávněn jednat za firmu. 5 z celkem 6



Prezenční listina MČS Hotel Skalský dvůr 11.4.2022 - řádní členové ČSCHMS

Název/jméno Pozn. Podpis/plná moc

Žďárský Luboš …………………

 

řádných členů na prezenční listině: 161 PM elektronicky

z celkem řádných členů: 667

Já, výše podepsaný stvrzuji svým podpisem, že jsem oprávněn jednat za firmu. 6 z celkem 6
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POZVÁNKA NA 

MIMOŘÁDNOU 
ČLENSKOU SCHŮZI 

ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU, z.s. 
 

 
Předseda revizní komise tímto v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) jednacího řádu 
svolává mimořádnou členskou schůzi Českého svazu chovatelů masného 
skotu, z.s., IČ: 00536903, se sídlem Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
spolek zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
v oddíle L, vložka 207, která se bude konat v pondělí 11. dubna 2022 od 
13 hodin v Hotelu Skalský dvůr u Bystřice nad Pernštejnem (okr. Žďár nad 
Sázavou), Lhota 52, Lísek, PSČ: 593 01. Konání mimořádného členského 
shromáždění bude od 10 hodin předcházet jednání některých chovatelských 
klubů/asociací. 
 
 
Program: 
 

prezence od 12.30 – 13.00 hodin 
1. volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. změna § 6 odst. 2 a 4 stanov svazu ve smyslu omezení využívání 

plných mocí (návrh viz dále) 
3. volba předsedy svazu 

 
 

 
 
Děkuji za Vaši účast. 

 
 
S pozdravem, 
 

       Ing. David Hruška 
       předseda revizní komise 

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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Návrh usnesení: 
Ad 1) 
Členská schůze volí předsedajícím členského shromáždění pana Mgr. Jindřicha Terče, 
zapisovatelem paní Ing. Pavlu Vydrovou, Ph.D., a ověřovateli pana Kamila Maláta, DiS., a 
JUDr. Martina Pavliše. 
 
Odůvodnění usnesení Ad 1): 
S ohledem na to, že Svaz v současnosti nedisponuje ani předsedou ani místopředsedou, je 
třeba zvolit na místě samém předsedajícího schůze, který by tuto řídil. V souladu s § 15 odst. 
1 se pořizuje zápis, který vypracovává tajemník. S ohledem na důležitost schvalovaných bodů 
je navrženo i provést ověření zápisu ředitelem svazu a externím právním poradcem. 
 
Ad 2) 
Členská schůze schvaluje změnu stanov tak, že v § 6 odst. 2 stanov se v první větě text 
„v případě fyzických osob může výkon práv zajišťovat rodinný příslušník, který se 
prokazatelně podílí na chodu hospodářství člena“ ruší a v § 6 odst. 4 stanov se první věta ruší 
zcela a nahrazuje tímto novým zněním: „Každý řádný člen Spolku se může nechat při 
výkonu svých práv zastoupit jmenovitě určenou osobou na základě písemné plné moci 
s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, přičemž jeden zmocněnec může zastupovat na 
základě plné moci nejvýše jednoho zmocnitele.“ 
 
Odůvodnění usnesení Ad 2) a důvod svolání mimořádné členské schůze: 
Na potřebě svolání mimořádné členské schůze se po konzultaci s právníky jednomyslně 
shodli členové výboru ČSCHMS na jednání 14. března 2022. Tento krok je totiž jediným 
legitimním a právně nenapadnutelným způsobem odblokování současné patové situace, kdy 
svaz nemá po úmrtí předsedy svazu RNDr. Martina Tichého řádného statutárního zástupce a 
je ve svém fungování z pohledu legitimity svolání jednání a přijímání rozhodnutí značně 
omezen. 
Členové výboru ČSCHMS se rovněž jednomyslně shodli na podpoře návrhu na úpravu stanov 
svazu ve smyslu transparentnosti jednání členů, tj. zejména omezení využívání plných mocí 
(§ 6 odst. 4), aby jeden zmocněnec mohl zastupovat pouze jednoho nepřítomného řádného 
člena (zmocnitele). V případě schválení úpravy stanov se volba předsedy Spolku (bod 3 
programu) bude řídit již novými stanovami. Komplexní přepracování stanov dle závěrů 
z VČS 2021 bude předmětem diskuzí v rámci konzultace s právníky a následně pracovní 
skupiny, která k tomu byla zřízena. Jelikož nově schvalovanou podmínkou bude omezení 
počtu plných mocí na jednu, doporučujeme s tímto počítat a být na členskou schůzi již od 
počátku vybaveni toliko max. jednou plnou mocí a s ověřeným podpisem, neboť po schválení 
tohoto bodu proběhne kontrola prezence v souladu s novou změnou a mohlo by hrozit, že 
někteří přítomní zástupci nové podmínky nesplní a nemohli by se dalšího programu takto 
účastnit. 
 
DŮLEŽITÉ POKYNY PRO PREZENCI: 
Každý člen by měl být připraven v souladu se zákonem a stanovami prokázat své oprávnění 
jednat na členské schůzi, které se prokazuje takto: 

- člen fyzická osoba, který se účastní osobně, průkazem totožnosti 
- člen právnická osoba, který se účastní prostřednictvím statutárního orgánu, výpisem 

z příslušné evidence (není třeba nosit s sebou – je ověřováno online při prezenci), ve 
které je člen orgánu zapsán, a průkazem totožnosti tohoto člena (! POZOR ! jedná-li 
právnická osoba dle obchodního rejstříku více než jedním členem statutárního orgánu, 
musí mít osoba přítomná na schůzi plnou moc od právnické osoby udělenou všemi 
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takto jednajícími osobami, i když je sám členem statutárního orgánu – např. za 
družstvo jedná dle obchodního rejstříku předseda A a místopředseda B a schůze se 
účastní pouze předseda A, pak musí mít plnou moc od družstva udělenou mu 
předsedou A, tj. sám sebou, a místopředsedou B) 

- právnické osoby, které nejsou zapsány ve veřejném rejstříku, musí oprávnění svého 
statutárního orgánu (kdo je jeho členem) prokázat na místě 

- zástupce (týká se i zaměstnanců člena, kteří nejsou samostatně jednajícím statutárním 
orgánem – např. zootechnici) se musí prokázat plnou mocí udělenou mu členem 
samým (! POZOR ! jedná-li právnická osoba dle obchodního rejstříku více než jedním 
členem statutárního orgánu či dvěma jednateli současně, musí být plná moc od 
právnické osoby udělena všemi takto jednajícími osobami – např. za družstvo jedná 
předseda a místopředseda, pak musí plnou moc i oba podepsat) 

- vzor plné moci zasíláme v příloze 
 
Nahlášení účasti: 
Z organizačních důvodů (zajištění stravování, kapacity sálů atd.) prosíme o vyplnění 
jednoduché online přihlášky http://www.cschms.cz/index.php?page=abt_prihlaska&prid=111 
a to nejpozději do 7.4.2022. V případě dotazů kontaktujte tajemnici svazu Ing. Pavlu 
Vydrovou (vydrova@cschms.cz, tel. 724 229 094). 
 
 
Jednání chovatelských klubů: 
Dopoledne od 10 hodin se v prostorách Hotelu Skalský dvůr budou konat jednání 
Klubů/Asociace: AA, LI, CH, MS, HE, BA, SA, FRP, BM. Bližší informace podají příslušní 
předsedové Klubů/Asociace.  
 
 
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 
 
 
Organizační pokyny: 
Ubytovací kapacita hotelu je 166 pevných lůžek, ubytování si v případě potřeby každý 
účastník rezervuje a hradí sám. Oběd je taktéž v režii každého účastníka, ČSCHMS hradí 
občerstvení během členského shromáždění. 
 
 
Přílohy: 

 vzor plné moci 
 vysvětlující text k důvodům toho návrhu na omezení plných mocí 

http://www.cschms.cz/index.php?page=abt_prihlaska&prid=111
mailto:vydrova@cschms.cz
mailto:info@skalskydvur.cz
http://www.skalskydvur.cz/
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Vážené chovatelky, vážení chovatelé, 
 
většina z vás má ještě v čerstvé paměti loňskou volební členskou schůzí, která se v případě 
volby předsedy (a pochopitelně i dalších projednávaných bodů) stala do značné míry 
soubojem plných mocí. Tato praktika je dlouhodobě častým, a asi i oprávněným, terčem 
kritiky, a proto se členové výboru svazu rozhodli po konzultaci s právníkem na tuto situaci 
reagovat a přišli s návrhem na omezení využívání plných mocí při zastupování při výkonu 
práv členů ČSCHMS. Jednoduchý návrh počítá s dvěma omezeními. Tím prvním je snaha o 
zavedení dnes zcela běžné praxe, že plná moc k zastupování musí být ověřena. Tím by mělo 
dojít k eliminování vydávání plných mocí jako „bianco šeků“, kdy se nezřídka stávalo, že je 
plná moc předána zastupujícímu chovateli na základě telefonické žádosti bez hlubší úvahy 
zmocnitele, jak bude zmocněnec s plnou mocí nakládat. Navíc, neověření plné moci prakticky 
znemožňuje na místě při prezenci v daném okamžiku jednoduše ověřit, zda byla skutečně 
vydána a podepsána tou osobou, která je na ní uvedená. To v praxi pak vede k tomu, že jsme 
nuceni přijímat i plné moci, jejichž věrohodnost může být diskutabilní. 
Druhou navrženou úpravou je pak omezit zastupování na jednu osobu, aby se nestávalo, že 
jeden člen při hlasování „mává“ třeba i deseti hlasovacími lístky. 
 
Členové výboru mají za to, že tyto v minulosti hojně využívané praktiky, jakkoliv jsou 
z pohledu aktuálního znění stanov legální, mají zájem odbourat všichni chovatelé s tím, že by 
mělo být hlasování řešeno primárně vyjádřením svobodné vůle přítomných chovatelů 
doplněných určitým výrazně nižším počtem legitimně vydaných plných mocí. S tímto cílem 
byla připravena přiložená úprava stanov, která byla v rámci programu členské schůze záměrně 
předřazena volbě předsedy, aby tato volba proběhla už podle nových pravidel. To v praxi 
znamená, že pokud by byl návrh na úpravu stanov ve smyslu omezení využívání plných 
mocí přijat, volba předsedy svazu by se již řídila upravenými stanovami a neověřené 
plné moci by nemohly být pro tuto volbu již použity. To stejné by platilo i pro případy, kdy 
by jeden člen chtěl zastupovat více nepřítomných členů než jednoho (byť by měl plné moci 
ověřené). 
 
Tato změna pravidel v průběhu členské schůze s sebou sice nese určité technicko-organizační 
komplikace spojené s opětovnou kontrolou platnosti plných mocí, ale ty jsou řešitelné a mělo 
by být naším cílem tento určitý krátkodobý diskomfort podstoupit, neboť se pozitivně projeví 
v transparentnosti budoucích hlasování. 
 
Věříme, že tuto změnu uvítají všichni poctiví chovatelé, kteří na jednání dlouhodobě jezdí 
osobně a kterým vadí, že jsou pak jejich názory „přehlušeny“ ve válce plných mocí. 
 
 

Za ČSCHMS 
Jan Chroust, David Hruška, Kamil Malát 
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PLNÁ MOC 
 
Já/my níže podepsaný člen 
Název/jméno+příjmení:  ____________________________ 
 
IČ:     ____________________________ 
 
Sídlo:     ____________________________ 
 
(dále jen „Zmocnitel“)  
 
zplnomocňuji tímto 
 
pana/í 
jméno+příjmení:   ____________________________ 
 
dat. nar.:    ____________________________ 
 
bytem:     ____________________________ 
 
(dále jen „Zmocněnec“) 
 
aby zastupoval/a Zmocnitele při výkonu jeho práv jako člena na mimořádné 
členské schůzi Českého svazu chovatelů masného skotu, z.s., IČ: 00536903, se 
sídlem Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, spolek zapsán ve veřejném 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložka 207, která se 
bude konat v pondělí 11. dubna 2022 od 13 hodin v Hotelu Skalský dvůr u 
Bystřice nad Pernštejnem (okr. Žďár nad Sázavou), Lhota 52, Lísek, PSČ: 593 
01. 
 
Jmenovaný/á je k tomuto účelu oprávněn/a zastupovat Zmocnitele s právními účinky pro něj 
z toho vyplývajícími a jeho jménem vykonávat všechny úkony a jednání potřebné k uvedené 
činnosti a s touto činností související. 
Je zejména oprávněn/a vykonávat hlasovací práva, přijímat a podepisovat nezbytné 
písemnosti, podávat veškeré návrhy, žádosti a protinávrhy, jakož i brát je zpět, činit právní 
jednání, činit prohlášení. 

 
 
 
V __________  dne __________    ____________________________ 
       Zmocnitel 
 
(! POZOR ! jedná-li právnická osoba dle obchodního rejstříku více než jedním členem statutárního 
orgánu či dvěma jednateli současně, musí být plná moc od právnické osoby udělena všemi takto 
jednajícími osobami – např. za družstvo jedná předseda a místopředseda, pak musí plnou moc i oba 
podepsat)       
 





Zápis volební komise 

Skalský dvůr 11.4.2022 

2. mimořádná členská schůze 

Volební komise: Kučera, Vondrušková, Novotný 

Komise po podání námitky Ing. Ivo Chládkem ke kandidatuře p. Františka Farky rozhodla, že z důvodu 

nesplnění §14 bod 5 Stanov ČSCHMS z.s.  (p. Farka není řádným členem, zastupuje hospodářství 

respektive svého bratra na základě plné moci), nemůže kandidovat na předsedu svazu. 

Pan Ing. Jan Machač po přezkoumání kandidatury volební komisí splnil podmínky pro kandidáta na 

předsedu svazu. 

Před zahájením tajné volby seznámena členská schůze mandátovou komisí s aktuelní přítomnosti 154 

řádných členů nebo zmocnění na základě plných mocí.  

Předsedou volební komise bylo oznámeno, že při sčítání výsledků bude postupováno podle §14 bod 3 

jednacího řádu ČSCHMS z.s.  

Bylo odevzdáno 151 hlasů 

Pro Ing. Jana Machače odevzdáno 65 platných hlasovacích lístků – hlasů 

Neplatné odevzdané hlasovací lístky celkem 86 – hlasů 

Pro zvolení předsedou bylo třeba získat nadpoloviční většinu přítomných, tedy 78 hlasů. 

Ing. Jan Machač nebyl na základě výsledků tajné volby zvolen předsedou svazu. 

Přílohou je „Námitka na kandidaturu p. Farky!“ 

 

11.4.2022 

Kučera 

Vondrušková 

Novotný 
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