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

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

 
 

 

 

Zápis z řádného zasedání revizní komise 

konaného dne 1. srpna 2022 od 10:00 hod 

v sídle účetní firmy p. Evy Šelepové 

Hluboká 301, Brodce nad Jizerou. 

 

Přítomni:  RK - David Hruška, Adolf  Loos, Jan Hromas a Vladimír Matěj Šašek,  

omluven Luboš Šilhavý 

ČSCHMS - František Farka (předseda), Milan Novotný (místopředseda) a Kamil 

Malát (ředitel) 

Dále přítomna paní Eva Šelepová (účetní ČSCHMS) 

 

Předseda RK zahájil kontrolu podkladů pro účetní uzávěrku za hospodářský rok 

2021/2022 

 

Členové RK procházeli vybrané účty výsledovky, ke kterým účetní Spolku předkládala 

položkové výpisy, ke kterým byl v případě potřeby dotazován pan ředitel. 

 

Při kontrole účtu 512 zahrnující cestovní náklady byl ředitel požádán předsedou Spolku o 

vypracování celkového přehledu kilometrů ujetých pracovníky spolku a jim odpovídajících 

nákladů, aby mohl pro výbor vypracovat analýzu smysluplnosti nákupu služebních vozů. 

V souvislosti s cestovným byl ředitel rovněž dotazován na provádění KU v zahraničí, jmenovitě 

na Slovenskou a účetní svazu předložila přehled fakturovaných činností za KU na Slovensku. 

 

Dále byl kontrolován účet 518 701 PROPAGACE, PUBLIKACE, REKLAMA ve výši 

1.171.850,41 Kč. Většina nákladů je tvořena publikacemi (zpravodaj, uzávěrka KUMP). 

 

Další prověřovaný účet byl 518 802 NÁJEM tvořený, dle sdělení ředitele, nájmy za 

kanceláře na MZe, v Lovosicích, na Hradištku a krátkodobými pronájmy za různá školení, kluby, 

semináře, které se začaly znovu organizovat prezenčně. Souhrnné náklady za nájmy vzrostly 

oproti předchozímu období o 100%. 

 

Účet 518 912 SW, WEBOVÉ SLUŽBY se skládá především nákladů za vývoj webu a 

aplikací. Hlavním dodavatelem těchto služeb je pan Jan Čepelák. Pravidelně je hrazen též 

poplatek za provoz „starého“ programu panu Kopeckému v celkové výši 30 tis. Kč za uplynulé 

účetní období. Další úhrady v celkové výši 105 tis Kč za uplynulý hospodářský rok byly panu 

Kopeckému uhrazeny za jeho externí služby spolku, mimo jiné za tvorbu katalogů pro výběry 

býků. Tyto služby by měl v po svém dokončení nahradit nový program od firmy Algo HK.  
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Dále byly kontrolovány pohledávky svazu převážně tvořené neuhrazenými pohledávkami 

členů Spolku. 

 

Účetní spolku vysvětlila přítomným kurzovou ztrátu ve výši 197.970,03 Kč způsobenou 

meziroční změnou kurzu CZK/EUR ve vztahu k prostředkům na EUR účtu. 

 

K 30.6.2022 měl Spolek na svých čtyřech bankovních účtech celkem 17.132.248,10 Kč. 

 

Poslední kontrolovanou nákladovou položkou byly bankovní poplatky (568 001). Za 

bankovní poplatky uhradil Spolek za minulé období 46.088,81 Kč. Spolek hradí na svém hlavním 

provozním účtu za odchozí i příchozí platby 5 Kč za transakci. Řediteli spolku bylo navrženo 

vyvolat jednání s bankami a pokusit se o snížení těchto poplatků. 

 

RK si pro přípravu své závěrečné zprávy v případě potřeby vyžádá u paní Šelepové další 

podklady.  

 

Po ukončení kontroly účetních podkladů se přítomní zabývali situací s vývojem SW 

firmou Algo HK. Harmonogram předložený ředitelem Spolku výboru po VČS na podzim 2021 

nebyl dodržen. Je potřeba nastavit jasné smluvní podmínky pro dokončení SW v letošním roce. 

Po návštěvě sídla firmy v minulém týdnu rovněž vyvstala otázka, zda by Spolek neměl nalézt 

novou firmu, která by následný vývoj a správu SW převzala. 

 

Na závěr byl projednán na místě předložený písemný podnět předsedou klubu 

francouzských plemen panem Milanem Novotným (Příloha č.1). Předseda revizní komise 

přednesl přítomným členům revizní komise tento podnět týkající se formální správnosti svolání 

rozšířené rady plemenné knihy Aubrac. Revizní komise se jednomyslně shodla, že způsob svolání 

rozšířené rady plemenné knihy Aubrac (a to při změně termínu učiněném 11.7.2022 zasláním 

nové pozvánky na jednání RRPK – Příloha č.2), byl v rozporu se Stanovami a Jednacím řádem 

ČSCHMS, vzhledem k nedodržené době ke svolání RPK vyplývající z Jednacího řádu Českého 

svazu chovatelů masného skotu, z.s. (Článek 2 – Zasedání orgánů spolku, § 10 Svolání zasedání 

orgánů spolku, 6) 

6) Předseda rady PK zasílá pozvánku na řádné a mimořádné zasedání rady PK nejpozději 14 dní 

před datem konání všem členům rady, předsedovi Spolku, řediteli Spolku a řediteli plemenných 

knih. 

Na tuto skutečnost byl předseda RPK Aubrac, pan Petr Bernard, upozorněn již 12.7.2022 a to 

telefonicky předsedou RK, dále mu bylo jednoznačně doporučeno nesvolávat RRPK Aubrac jako 

oficiálně svolaného shromáždění na kterém by byly přijímány jakékoli závěry. Závěry a 

rozhodnutí vyplývající z tohoto jednání tak považuje za neplatné. 

 

V Brodcích nad Jizerou dne 1. srpna 2022 

 

 

Ing. David Hruška  

předseda revizní komise 

 

 



Příloha č. 1 

 

 

 

 



Příloha č.2 

 

 

 


