Zápis z jednání spolkové rady SCHOK z.s., konané v Kolibě na Zlobici, Malhostovice ev.č. 56,
666 03, 9. listopadu 2020 od 10.00 hod
Podle prezenční listiny bylo přítomno v době zahájení jednání 9 členů Spolkové rady Svazu
chovatelů ovcí a koz z.s. (Svaz), Dr. Hošek se dostavil později.
Omluveni: Carbol, Ing. Krátký, Kříž, Sokol, MVDr. Štros. Nepřítomni: nikdo. Host: Ing. Jiří Huml
Za revizní komisi Svazu se jednání nikdo nezúčastnil.
Program:
1) Zahájení, aktuální informace
2) Plnění usnesení členské schůze - republikového shromáždění a spolkové rady SCHOK z.s.
3) Projednání změny sídla Svazu, změn kanceláří plemenných knih ovcí a koz
4) Hodnocení činnosti a hospodaření SCHOK z.s. a svépomocného fondu Svazu v roce 2020
5) Projednání návrhu odměn pro funkcionáře a zaměstnance Svazu
6) Příprava programu činnosti Svazu v roce 2021
7) Různé
8) Diskuse
9) Závěr
1) Zahájení
Jednání předsedal Ing. Mareš, který konstatoval, že zasedání spolkové rady je usnášeníschopné a že
spolková rada bude jednat podle programu uvedeného na pozvánce. Jako zapisovatele SR určila
Ing. Mareše, jako ověřovatele Ing. Humla. Předseda seznámil přítomné s aktuální situací ve Svazu.
V současné době se snažíme zabránit schválení novely zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb.
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 9, písmeno g, kde se zakazuje
kastrace samců zaškrcením varlat a zkracování ocasů pomocí gumových kroužků. Tento zákaz nebyl
ve vládním návrhu, proto na něj nebylo možné v připomínkovém řízení reagovat. Zákon schválila ve
zkráceném řízení Sněmovna a nyní bude projednáván v Senátu. Obrátili jsme se na předsedu Senátu
RNDr. Miloše Vystrčila a senátora Ing. Tomáše Czernina, člena Podvýboru pro zemědělství Výboru
pro hospodářství, zemědělství a dopravu, s žádostí o podporu zrušení výše uvedeného paragrafu.
2) Kontrola usnesení
Z přijatých usnesení členské schůze – republikového shromáždění 2019 nevyplývají žádné úkoly.
V diskusi byl projednán požadavek na vytvoření seznamu střihačů s kontakty a jeho zveřejnění na
stránkách spolku. Úkol trvá.
Z přijatých usnesení členské schůze – republikového shromáždění 2020 nevyplývají žádné úkoly.
Usnesení Spolkové rady č. 18/2016
Spolková ukládá představitelům jednotlivých útvarů spolku dodržování jednacího řádu a stanov Svazu
s důrazem na odesílání pozvánek a předávání zápisů z jednání zejména revizní komisi. Úkol trvá.
Usnesení Spolkové rady č. 46/2018
Spolková rada ukládá řediteli zajistit předkládání stavu finančních prostředků jednotlivých krajských
sdružení čtvrtletně – podmínkou je předávání vyúčtování krajských pokladen do 10. dne následujícího
měsíce po skončení čtvrtletí. Úkol trvá.
Usnesení Spolkové rady č. 57/2018
Spolková rada požaduje po jednotlivých složkách Svazu, aby na všech akcích podporovaných Svazem
a na všech propagačních materiálech bylo umístěno oficiální logo Svazu, které bude viditelně umístěno
a také zdokumentováno. Umístění loga je podmínkou finanční podpory akce. Úkol trvá.
Usnesení Spolkové rady č. 10/2019
Spolková rada ukládá předsedům rad plemenných knih ovcí a koz připravit návrh možných změn
průběhu jednání rad plemenných knih ovcí a koz. Úkol trvá. Ukládá předsedům chovatelských klubů
provedení revize členské základny. Úkol trvá.

Usnesení Spolkové rady č. 20/2019
Spolková rada schvaluje rozšíření šlechtitelského programu na chov ovcí o plemeno dorper a ukládá
předsednictvu Svazu požádat o vedení plemenné knihy tohoto plemene. Splněno, žádost byly odeslána
na MZe ČR 21. 9. 2020.
Usnesení Spolkové rady č. 33/2019
Spolková rada vzala na vědomí informaci o činnosti a hospodaření Svazu a o stavu Svépomocného
fondu Svazu v roce 2019. Spolková rada ukládá správní radě svépomocného fondu Svazu připravit
změnu Pravidel pro poskytování půjček svépomocného fondu Svazu. Splněno, projednáno 9. 11. 2020.
Usnesení Spolkové rady č. 1/2020
Spolková rada schvaluje předložené šlechtitelské programy v chovu ovcí a v chovu koz a ukládá
předsednictvu Svazu předložit je k zaregistrování na Ministerstvo zemědělství. Spolková rada
schvaluje změny v provádění kontroly dojených koz a úpravu cen za provádění kontroly užitkovosti
ovcí a koz platnou pro rok 2020. Spolková rada ukládá předsednictvu zjistit podmínky získání
certifikátu a provádění auditu kvality ICARu a jejich publikování.
Splněno, žádost byly odeslána na MZe ČR 21. 9. 2020, byly projednány možnosti certifikace u ICAR,
jediný nositel této certifikace za ČR je ČMSCH, a.s., s tím, že administrace pro potřeby chovatelů
dojených ovcí a koz by byla velmi náročná a nebyla nán ČMSCH, a.s. doporučena.
Usnesení Spolkové rady č. 3/2020
Spolková rada schválila předložené hodnocení činnosti a hospodaření SCHOK z.s., svépomocného
fondu Svazu v roce 2019 a vzala na vědomí přehled pohledávek za roky 2016, 2017, 2018 a 2019.
Ukládá předsednictvu Svazu zpracovat zprávy o činnost a hospodaření na jednání členské schůze republikového shromáždění Svazu. Spolková rada ukládá řediteli Svazu zajistit kontrolu nákladů a
výnosů, která povede ke zlepšení ekonomiky Svazu, provedení urgence dlužníků a provedení uznání
závazků jednotlivých chovatelů za rok 2019. Splněno.
Usnesení Spolkové rady č. 4/2020
Spolková rada schválila předložený program činnosti Svazu v roce 2020 a ukládá předsednictvu Svazu
připravit program činnosti Svazu na rok 2020 na jednání členské schůze - republikového shromáždění
Svazu. Spolková rada ukládá předsednictvu Svazu zlepšit propagaci Svazu – informace o činnosti
formou bannerů, článků v odborném tisku a na internetu. Splněno, zlepšení propagace Svazu – úkol
trvá.
Usnesení Spolkové rady č. 5/2020
Spolková rada schválila předložený výhled hospodaření Svazu v roce 2020 a ukládá předsednictvu
Svazu připravit výhled hospodaření Svazu v roce 2020 na jednání členské schůze - republikového
shromáždění Svazu. Splněno.
Usnesení Spolkové rady č. 7/2020
Spolková rada schválila pokyn na financování chovatelských klubů Svazu a ukládá předsednictvu
Svazu seznámit s tímto pokynem jednotlivé kluby Svazu. Úkol trvá, zajistí ředitel Svazu
Usnesení Spolkové rady č. 10/2020
Spolková rada svolává členskou schůzi – republikového shromáždění delegátů SCHOK z.s. na 28. 3.
2020 v kongresovém hotelu Luna, Kouty 77. Ukládá předsednictvu Svazu zajistit její přípravu a
organizaci. Dále ukládá předsednictvu Svazu zajistit rozeslání pozvánek jednotlivým delegátům.
Splněno, vzhledem k pandemii koronaviru Covid 19 se uskutečnila členské schůze Svazu v Kolibě
na Zlobici 29. 7. 2020.
Usnesení Spolkové rady č. 13/2020
Spolková rada bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení.
Pro
9
proti
0 zdržel se
0
Usnesení bylo schváleno

3) Projednání změny sídla Svazu, změn kanceláří plemenných knih ovcí a koz
Projednána situace, která vznikla doručením výpovědi z kanceláře v Brně k 31.12.2020. Předsednictvo
Svazu rozhodlo situaci řešit s dalším výhledem a stabilitou pronajímaných kanceláří a sídla Svazu a
s ohledem na dopady do ekonomiky Svazu a Oveka a.s. Sídlo Svazu navrhuje předsednictvo Svazu
přemístit na Hradištko pod Medníkem do areálu ČMSCH, a.s. Schválení změny sídla Svazu bude
provedeno na další členské schůzi Svazu, souhlas ke zřízení sídla Svazu od majitele nemovitostí –
ČMSCH, a.s. a k pronájmu kanceláří je dohodnuto s vedením ČMSCH, a.s. Do doby jednání členské
schůze Svazu bude zřízeno virtuální sídlo Svazu v Brně v působnosti Finančního úřadu Brno III. V této
souvislosti bude vypovězen pronájem kanceláří plemenných knih koz v Praze 1, Samcova 1.
Pracoviště a jeho zaměstnanci budou přesunuti do pronajatých prostor na Hradištku pod Medníkem,
Chovatelů 500, areál ČMSCH, a.s. Výpověď nájmu u ASZ, kde byla kancelář plemenných knih koz
pronajatá, byla podána. Kancelář v Brně a zaměstnanci Svazu budou přesunuti do správní budovy na
Zlobici, 666 03 Malhostovice, část Zlobice ev. č. 55, kde bude nadále pracoviště plemenných knih
ovcí a administrativa Svazu. Se zaměstnanci bude dohodnuta možnost částečně pracovat z domova,
pokud to aktuální situace dovolí. Obec Malhostovice s touto změnou souhlasí a zajistí provedení oprav
a údržby stávajících prostor – revize a oprava elektrického vedení. Svaz zajistí vybudování počítačové
sítě, vymalování kanceláří a stěhování do nových prostor.
Usnesení Spolkové rady č. 14/2020
Spolková rada schvaluje navrhované změny pracoviště plemenných knih ovcí a administrativy Svazu
na adresu 666 03 Malhostovice, část Zlobice ev. č. 55, plemenných knih koz na adresu 252 09
Hradištko pod Medníkem, Chovatelů 500. Schvaluje návrh na změnu sídla Svazu na adresu 252 09
Hradištko pod Medníkem, Chovatelů 500 a ukládá předsednictvu Svazu ji projednat na členské schůzi
– republikovém shromáždění delegátů Svazu. Schvaluje do termínu jednání členské schůze –
republikového shromáždění delegátů Svazu, přechodné zřízení virtuálního sídla Svazu v Brně, 602 00
Brno, Tábor 50 d, v působnosti Finančního úřadu Brno III.
Pro
9
proti
0 zdržel se
0
Usnesení bylo schváleno
4) Hodnocení činnosti a hospodaření SCHOK z.s. a svépomocného fondu Svazu v roce 2020
Činnost Svazu byla ovlivněna vyhlášením nouzového stavu v jarních měsících a nyní. Podařilo se nám
uspořádat Ovenálie na Zlobici a pokračujeme v pořádání podzimních nákupních trhů na berany a
kozly, místo plánovaných jarních nákupních trhů byli všichni plemeníci hodnoceni ve stájích
chovatelů. Zrušena byla i velká část akcí krajských sdružení a chovatelských klubů. Vzhledem
k vyhlášenému zákazu pořádání konferencí a vzdělávacích akcí jsme museli zrušit konferenci
v Koutech i další plánované akce na Zlobici. Podařilo se nám zpracovat žádosti chovatelů na dotace,
které administruje náš Svaz a všechny podat v termínech stanovených SZIF a Ministerstvem
zemědělství (dotace na genetické zdroje).
Snížil se počet zapojených ovcí v kontrole užitkovosti nedojených ovcí na 14 115 ks oproti roku 2019,
kdy jich bylo 15 239 ks, došlo k nárůstu u dojených ovcí na 1 750 ks oproti roku 2019, kdy jich bylo
1 601 ks, poklesl i počet koz zapojených v kontrole užitkovosti na 4 550 ks oproti roku 2019, kdy jich
bylo 5 086 ks. To odráží celkově špatnou situaci v chovu ovcí a koz u nás.
Výsledek hospodaření Svazu k 31. 10. 2020 je – 10 964 632 Kč. Na účtech Svazu bylo k 31. 10. 2020
8 732 353 Kč, k 31. 10. 2019 bylo na účtech Svazu 8 701 992 Kč. V pokladnách bylo k 31. 10. 2020
184 293 Kč. Průběžný výsledek hospodaření k 31. 10. 2020 odpovídá stavu nezaúčtovaných
plemenářských služeb a dotací.
Svépomocný fond Svazu registruje nyní 4 půjčky. U pana Zítky a paní Kopajové je dohodnut splátkový
kalendář. Byly vyřešeny všechny pohledávky fondu.
Členům spolkové rady byly předloženy následující podklady: Výsledovka Svazu k 31.10.2020, stav
bankovních účtů a pokladen Svazu k 31.10.2020 a přehled splácení jednotlivých půjček
svépomocného fondu Svazu.

Usnesení Spolkové rady č. 15/2020
Spolková rada schválila předložené hodnocení činnosti a hospodaření SCHOK z.s. a svépomocného
fondu Svazu v roce 2020
Pro 9 proti
0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
5) Projednání návrhu odměn pro funkcionáře a zaměstnance Svazu
Předsednictvo Svazu předložilo, na základě průběžných výsledků činnosti Svazu a hospodaření, návrh
na vyplacení ročních odměn pro funkcionáře a zaměstnance Svazu.
V diskusi byl původní návrh upraven a doplněn.
Na jednání se ve 13.30 hod dostavil Dr. Hošek, přítomno 10 členů spolkové rady.
Usnesení Spolkové rady č. 16/2020
Spolková rada schvaluje projednaný návrh odměn, ukládá ekonomickému oddělení Svazu vyplatit
odměny v nejbližším výplatním termínu.
Pro 10 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
6) Příprava programu činnosti Svazu v roce 2021
Byl projednán návrh akcí Svazu na rok 2021
V diskusi požádal Ing. Mareš přítomné o spolupráci při přípravě kalendáře akcí a o příspěvky
do Zpravodaje.
Usnesení Spolkové rady č. 17/2020
Spolková rada ukládá všem útvarům Svazu předložení termínů jednotlivých akcí na rok 2021
do 10. 11. 2020 a příspěvků do Zpravodaje 1/2021 do 20.11.2020.
Spolková rada schválila termín členské schůze SCHOK z.s. - 24. 4. 2021.
Spolková rada schválila termín mezinárodní konference SCHOK z.s. - 5. - 6. 11. 2021.
Pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
7) Různé
a) Správní rada fondu přeložila návrh na úpravu pravidel pro poskytování zápůjček ze SF
Svazu. Změny se týkají zvýšení maximální výše půjčky na 200 000 Kč a možnosti splácet
v režimu měsíčně nebo čtvrtletně.
Usnesení Spolkové rady č. 18/2020
Spolková rada schvaluje změny pravidel pro poskytování zápůjček ze SF Svazu s platností od
9. 11. 2020.
Pro 10
proti 0
zdržel 0
Usnesení bylo přijato
b) Projednání žádostí o poskytnutí půjček ze svépomocného fondu Svazu
Předsednictvo Svazu a správní rada fondu projednala žádost o poskytnutí půjčky Marcely Krčmářové
ve výši 100 000 Kč na nákup pozemků a doporučila ho ke schválení.
Usnesení Spolkové rady č. 19/2020
Spolková rada schvaluje žádost o poskytnutí půjčky Marcely Krčmářové ve výši 100 000 Kč na
nákup pozemků.
Bylo schváleno elektronicky
Usnesení bylo přijato
c) Projednání žádostí o poskytnutí půjček ze svépomocného fondu Svazu
Předsednictvo Svazu a správní rada fondu projednala žádost o poskytnutí půjčky Henycha Semíra ve
výši 100 000 Kč na nákup chladícího vozu a doporučila ho ke schválení.
Usnesení Spolkové rady č. 20/2020

Spolková rada schvaluje žádost o poskytnutí půjčky Henycha Semíra ve výši 100 000 Kč na nákup
chladícího vozu.
Bylo schváleno elektronicky
Usnesení bylo přijato
d) Projednání žádostí o poskytnutí půjček ze svépomocného fondu Svazu
Předsednictvo Svazu a správní rada fondu projednala žádost o poskytnutí půjčky Pavla Slováka ve
výši 200 000 Kč na nákup pozemků a doporučila ho ke schválení.
Usnesení Spolkové rady č. 21/2020
Spolková rada schvaluje žádost o poskytnutí půjčky Pavlu Slovákovi ve výši 200 000 Kč na nákup
pozemků.
Pro 10
proti 0
zdržel 0
Usnesení bylo přijato
8) Diskuse
Proběhla u jednotlivých bodů programu.
9) Závěr
Jednání ukonči Ing. Mareš ve 14.35 hod
Zapsal: Ing. Vít Mareš
Ověřil: Ing. Jiří Huml

