
Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene masný simentál 
ze dne 17.10.2022 na Cunkově 

  

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Zhodnocení výstavy Dánsko Herning a návštěva farem (Martina Kopáčková) 

3. Informace ze simentálského kongresu v Rakousku (Martina Kopáčková) 

3. Volba Rady MS, předsedy klubu a předsedy Rady MS 

4. Různé 

5. Závěr 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení - jednání klubu zahájil ve 13:30 předseda klubu Ing. Pavel Kozák. Přivítal přítomné chovatele 

a zaměstnance Svazu a seznámil s programem jednání, kterého se zúčastnilo 25 osob z toho 17 řádných 

členů ČSCHMS s právem volit/hlasovat. Prezenční listina je přílohou zápisu.  

 

2. Zhodnocení výstavy Dánsko Herning a návštěva farem  

M. Kopáčková – informovala o účasti 16ti chovatelů na výstavě v dánském Herningu vč. návštěv farem → 

seznámení s programem, s jednotlivými farmami (odkázala na článek ve Zpravodaji 3-2022) 

  

3. Informace ze simentálského kongresu v Rakousku 

M. Kopáčková – seznámila s účastí na pracovní komisi plemene MS 3. 9. 2022 (v rámci MS kongresu v 

Rakousku) společně s K. Malátem, ředitelem Svaz, který představil českou MS populaci prostřednictvím 

obsáhlé prezentace. Ze setkání vyplynulo pozvání chovatelů na výstavu v Lysé nad L. (Simmental Show 

2022), pozvání přijala skupina německých chovatelů a zúčastnila se. Mj. se při jednání pracovní skupiny 

řešila otázky genomiky (sbírání dat a výpočtů), otázka hodnocení masa (v ČR se zatím neřeší) apod.  

 

4. Volba Rady PK, předsedy Klubu a zástupce/náhradníka do výboru 

 

Navržena volební/mandátová komise: Ing. Pavel Kozák, Ing. Alena Birovaš → odsouhlaseno jednomyslně  

 

2. Představení kandidátů 

 

 Kandidatura do Rady PK 

- Přečten dopis nepřítomného kandidáta Ing. Pavla Káčera (kandiduje za Manfréda Reinolda)  

- Martina Kopáčková (kandiduje za Statek Kašperské Hory s.r.o. se souhlasem zaměstnavatele) 

- Ing. Vladimír Chytka (Agrochyt s.r.o., kandiduje se souhlasem zaměstnavatele) 

- Ing. Luboš Šilhavý (Měcholupská zemědělská, a.s.) 

- Ing. Daniel Nátr – mj. z pozice předsedy Rady PK poděkoval končící Radě PK za spolupráci  

- Jaroslav Talafous  

- František Valihrach (kandiduje za Františka Valihracha ml.) 

 

 Kandidatura na předsedu 

Kandidát: Ing. Vladimír Chytka (Agrochyt s.r.o., kandiduje se souhlasem zaměstnavatele) 

 

Návrh usnesení: Řádní členové Klubu MS volí z navržených kandidátů 5 členů Rady PK, předsedu Klubu, 

který bude zároveň zástupcem ve výboru a také náhradníka na jednání ve výboru. Funkční období Rady PK, 

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

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



předsedy i náhradníka je nadále čtyřleté. Rada bude pracovat v pětičlenném obsazení (předsedu PK MS si ze 

svého středu zvolí členové rady).  

PRO → jednomyslně  

 

3. Volba předsedy Klubu MS a Rady plemenné knihy MS 

 Tajná volba členů Rady PK MS 

 Tajná volba předsedy Klubu + náhradníka do výboru  

 

Předseda/zástupce ve výboru: Ing. Vladimír Chytka → 17 hlasů  

Místopředseda/náhradník ve výboru: Daniel Nátr → 16 hlasů (1 neplatný) 

 

Do Rady PK (5 členů) 

Chytka →  17 hlasů 

Kopáčková →  15 hlasů 

Šilhalvý →  14 hlasů  

Nátr →  14 hlasů 

Valihrach → 13 hlasů  

Talafous →  7 hlasů  

Káčer →  3 hlasy 

 

Usnesení/závěr: Klub chovatelů plemene masný simentál bude při jednáních výboru Svazu zastupovat Ing. 

Vladimír Chytka, který bude zároveň předsedou Klubu MS. Rada plemenné knihy MS bude pracovat ve 

složení: Chytka, Kopáčková, Šilhavý, Nátr a Valihrach. Náhradníkem na zastupování Klubu ve výboru 

ČSCHMS byl zvolen Ing. Nátr.  

 

Závěr: Ing. Pavel Kozák pogratulovat všem zvoleným a předal „žezlo“ Klubu MS Ing. V. Chytkovi, ten 

poděkoval za zvolení a za důvěru přislíbil aktivní účast celé Rady PK.    

 

5. Různé 

 

Vydrová – aktuální zůstatek 76.179 Kč, předložena tabulka s čerpáním fin. prostředků Klubu MS od 30. 6. 

2019. Závěr: Hospodaření Klubu je k nahlédnutí na sekretariátu svazu.  

 

Chytka – pozvání od irských chovatelů, kteří se účastnili (a soudcovali) Simmental show v Lysé nad Labem 

na výstavu v irském Tullamore (vč. návštěvy chovů) na srpen 2023 

Chytka – nabídka ID firmy Natural 

Birovaš – prezentace k aktuální populaci MS v ČR (informace na vyžádání u Ing. Birovaš)   

Chytka – otevřel diskusi na téma specializace inspektorů  

Birovaš – školení inspektorů na vysoké úrovni, rozdíly mezi školenými inspektory nejsou výrazné 

Kopáčková – navrhuje svolat klub nebo Radu PK a tématem se zabývat 

Vydrová – vysvětlila důvody, proč specializovaní inspektoři chtějí od tohoto systému ustoupit (časová a 

finanční náročnost)  

Chytka – jediný školený chovatel je p. Nátr, navrhuje sladění oka v rámci chovatelů a z toho by měli vzejít 

kandidáti do komisí na OPB 

Kozák – je rád za hladký průběh jednání Klubu, věří v dobrou práci Rady PK  

Kopáčková – děkuje za projevenou důvěru a zvolení a ráda by poděkovala Ing. Kozákovi a předání 

památečního ZC na jeho jméno „Bizon z Cunkova“  

Nátr – kdo má zájem o klubovou vestu, může ho kontaktovat  

Birovaš – NVHZ Brno 2023 → 20.4. navážení zvířat , uzávěrka 12.3. 

Chytka - apel na účast v Brně, utužení kolektivu, před výstavou by rád uspořádal školení na přípravu zvířat 

na výstavu (i pro členy JT)  

 

5. Závěr – Chytka poděkoval za účast, rád by vytvořil silný a konkurenceschopný klub MS 

 

 



Zápis z jednání RADY PK MS 

 

1. Volba předsedy → předsedou Rady PK byl jednomyslně zvolen Ing. Vladimír Chytka 

 

 

Zapsala Pavla Vydrová 

Ověřil Vladimír Chytka 
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