Zápis jednání Spolkové rady Svazu chovatelů ovcí a koz z.s., konané v Opatově
na Moravě, 6. 5. 2019 od 11.00 hod
Podle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů Spolkové rady Svazu chovatelů ovcí a koz z.s.(Svaz)
Omluveni: Ing. Vladislav Vítek, P. Sokol, J. Hála, P. Kříž, Ing. J. Dobrovolný, Ing. Klíma, P. Mahr
Nepřítomni:
Za revizní komisi Svazu se jednání zúčastnil: L. Onderka
Program:
1) Zahájení, aktuální informace
2) Plnění usnesení členské schůze - republikového shromáždění a Spolkové rady SCHOK z.s.
3) Informace o činnosti a hospodaření SCHOK z.s. a svépomocného fondu Svazu v roce 2019
4) Projednání a schválení úpravy Jednacího řádu pro chovatele podílející se na šlechtitelských
programech
5) Projednání složení Rozhodčí komise SCHOK z.s.
6) Příprava a zajištění Národní výstavy hospodářských zvířat v Brně 12. – 15. 5. 2019
7) Různé
8) Diskuse
9) Závěr
1) Zahájení, aktuální informace
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 určil Ing.
Mareše, jako ověřovatele Ing. Jiřího Humla. Seznámil přítomné s aktuální situací ve Svazu,
s návrhem ministerstva na administraci dotací v roce 2020. Proběhla dvě jednání předsednictva
Svazu – 6. 4. 2019 – byla schválena nominace členů rad genetických zdrojů - Ing. R. Konrád za kozy
a Ing. M. Hošek, PhD. za ovce. 15.4. 2019 projednalo návrh rozšíření poplatku za vystavování
zootechnických certifikátů – kopie 50 Kč, za vystavování zootechnických certifikátů u zvířat mimo
KU 500 Kč. Rady plemenných knih projednají povinnost ověření parentity při vystavování
zootechnických certifikátů u zvířat mimo KU.
Usnesení Spolkové rady č. 24/2019
Spolková rada schválila poplatky za vystavování zootechnických certifikátů – kopie 100 Kč, za
vystavování zootechnických certifikátů u zvířat mimo KU 500 Kč. Spolková rada doporučuje Radám
plemenných knih zavedení povinnosti chovatele na doložení ověření parentity akreditovanou
laboratoří u beranů a kozlů při vystavování zootechnických certifikátů u zvířat mimo KU.
Pro 9 proti
0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
2) Plnění usnesení členské schůze - republikového shromáždění a Spolkové rady SCHOK z.s.
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
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 Svazu č. 33/2018
Spolková rada Svazu schvaluje změnu administraci dotací na plemenné berany a kozly u plemen
ovcí a koz u kterých vede plemenné knihy Svaz chovatelů ovcí a koz z.s. Administraci dotací pro
všechny chovatele bude provádět pouze SCHOK z.s. Tato služba bude prováděna na základě

uzavřených smluv – na administraci dotací nebo na kontrolu užitkovosti, ve které je administrace
dotací zahrnuta. Spolková rada ukládá předsednictvu Svazu informovat o této změně oprávněné
osoby, které tuto službu pro chovatele zajišťovali a s příslušnými chovateli uzavřít příslušné
smlouvy. Úkol trvá, v roce 2019 bude toto opatření realizováno
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. 49/2018
Spolková rada projednala doplnění Šlechtitelských programů ovcí a koz, ukládá předsedům
plemenných knih ovcí a koz doplnění uvedených dokumentů podle nařízení EU 2016/1012. 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 kanceláři Svazu předložení
rozboru zapojení členů Svazu do kontroly užitkovosti ovcí a koz. Splněno. Ukládá předsedům
chovatelských klubů provedení revize členské základny. Úkol trvá.
Usnesení Spolkové rady č. 11/2019
Spolková rada schválila předložené hodnocení činnosti a hospodaření SCHOK z.s., svépomocného
fondu Svazu v roce 2018 a vzala na vědomí přehled pohledávek za roky 2014, 2015, 2016, 2017 a
2018. Ukládá předsednictvu Svazu zpracovat zprávy o činnost a hospodaření na jednání členské
schůze - republikového shromáždění Svazu podle usnesení Spolkové rady č. 5/2019. Splněno.
Spolková rada ukládá řediteli Svazu provedení urgence dlužníků a provedení uznání závazků
jednotlivých chovatelů za rok 2018. Splněno.
Usnesení Spolkové rady č. 12/2019
Spolková rada schválila předložený programu činnosti Svazu v roce 2019 a ukládá předsednictvu
Svazu připravit programu činnosti Svazu na rok 2019 na jednání členské schůze - republikového
shromáždění Svazu podle usnesení Spolkové rady č. 6/2019. Splněno.
Usnesení Spolkové rady č. 13/2019
Spolková rada schválila úpravu fakturačních cen u kontroly dojených koz a ovcí metodou AT.
Spolková rada schválila předložený výhled hospodaření Svazu v roce 2019 a ukládá předsednictvu
Svazu připravit výhled hospodaření Svazu v roce 2019 na jednání členské schůze - republikového
shromáždění Svazu podle usnesení Spolkové rady č. 6/2019. Splněno.
Usnesení Spolkové rady č. 14/2019
Spolková rada vzala na vědomí informace o činnosti krajských sdružení v roce 2018 a o výhledu
činnosti na rok 2019 a o průběhu jednotlivých krajských shromáždění. Ukládá předsedům krajských
sdružení oznámit kanceláři Svazu seznam delegátů na členskou schůzi formou zápisu, ze kterého
vyplývá zvolení jednotlivých delegátů. Splněno.
Usnesení Spolkové rady č. 15/2019
Spolková rada svolává členskou schůzi – republikového shromáždění delegátů SCHOK z.s. na
6. 4. 2019 v kongresovém hotelu Luna, Kouty 77. Ukládá předsednictvu Svazu zajistit její přípravu a
organizaci. Dále rozeslání pozvánek jednotlivým delegátům společně s návrhy projednávaných změn
Stanov Svazu, Jednacího řádu orgánů Svazu podle usnesení Spolkové rady č. 7/2019. Splněno.
Usnesení Spolkové rady č. 16/2019
Spolková rada vzala na vědomí informaci o přípravě a zajištění Národní výstavy hospodářských
zvířat v Brně 12. – 15. 5. 2019 a ukládá předsednictvu Svazu zajistit prezentaci Svazu a organizaci
této akce podle usnesení Spolkové rady č. 8/2019. 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. Úkol trvá.

Usnesení Spolkové rady č. 25/2019
Spolková rada bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení.
Pro 9 proti
0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
3) Informace o činnosti a hospodaření SCHOK z.s. a svépomocného fondu Svazu v roce 2019
Členové Spolkové rady Svazu obdrželi rozvahu k 31. 3. 2019, přehled o stavu pokladen a účtů Svazu
a přehled o stavu čerpání svépomocného fondu Svazu. Ing. Mareš informoval plnění programu
činnosti Svazu, který je průběžně plněn, stav peněžních prostředků v pokladnách a na účtech je
k 31. 3. 2019 17,406.523 Kč, vývoj hospodaření odpovídá peněžním tokům předchozích let.
Ing. Klíma předložil stav čerpání svépomocného fondu Svazu v roce 2019. Čerpání a splácení půjček
ze svépomocného fondu odpovídá schválenému manuálu fondu, půjčky členů, kteří v průběhu
splácení půjček zemřeli jsou vyřešeny, splácení probíhá podle dohodnutých splátkových kalendářů.
Usnesení Spolkové rady č. 26/2019
Spolková rada schválila předložené hodnocení činnosti a hospodaření SCHOK z.s., svépomocného
fondu Svazu v roce 2019.
Pro 9 proti
0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
4) Projednání a schválení úpravy Jednacího řádu pro chovatele podílející se na šlechtitelských
programech
Členové Spolkové rady Svazu obdrželi návrh Jednacího řádu pro chovatele podílející se na
šlechtitelských programech včetně návrhu na kvalifikační složení rozhodčí komise (dle čl. IV bod
3.) tak, že:
„V případě, kdy bude určen počet členů Rozhodčí komise v počtu tří členů, bude její kvalifikační
složení:
a) osoba s magisterským vzděláním v oboru právo na vysoké škole v ČR;
b) vědecký pracovník nebo uznávaný odborník v oblasti šlechtění ovcí nebo koz;
c) šlechtitel ovcí nebo koz.
V případě, kdy bude určen počet členů Rozhodčí komise v počtu pěti členů, bude její kvalifikační
složení:
a) osoba s magisterským vzděláním v oboru právo na vysoké škole v ČR;
b) vědecký pracovník nebo uznávaný odborník v oblasti šlechtění ovcí nebo koz;
c) šlechtitel ovcí nebo koz;
d) chovatel koz v kontrole užitkovosti;
e) chovatel ovcí v kontrole užitkovosti.“
K uvedenému návrhu se vyjádřil Ing. Petr Kotlaba:
Stanovisko předsedy revizní komise k jednacímu řádu pro chovatele podílející se na šlechtitelských
programech:
Zavazovat si v jednacím řádu kvalifikační složení rozhodčí komise předem je protismyslné a bude do
budoucna nefunkční a v dlouhodobém pohledu je tato formulace ryze účelová. Svazuje totiž ruce
předsednictvu a Radě při případném pružném doplňování členů komise v případě, že ti stávající se
nebudou aktivně podílet na činnosti komise.
To, že jsme se v průběhu tvorby stanov a jednacích řádů bavili o tom, jaké by mělo nebo mohlo být
profesní zastoupení v rozhodčí komisi ještě neznamenalo, že se toto stanoví jako kvalifikační
podmínky pro jmenování osob do komise do jednacího řádu. Je to omezující opatření, které a priori
zakládá nerovné podmínky pro členy i nečleny spolku, kteří se chtějí podílet na procesu šlechtění u
ovcí a koz.
Proto nedoporučuji Spolkové radě toto doplnění provést a schválit v Jednacím řádu pro chovatele.
Usnesení Spolkové rady č. 27/2019

Spolková rada projednala a schválila Jednací řád pro chovatele podílející se na šlechtitelských
programech bez navržených kvalifikačních kritérií členů rozhodčí komise (dle čl. IV bod 3.)
Pro 9
proti
0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
5) Projednání složení Rozhodčí komise SCHOK z.s.
Členové Spolkové rady Svazu projednali možnosti rozšíření členů Rozhodčí komise SCHOK z.s.
Návrh na rožšíření Rozhodčí komise SCHOK z.s. nebyl schválen.
Usnesení Spolkové rady č. 28/2019
Spolková rada schválila zachování původního tříčlenného složení Rozhodčí komise SCHOK z.s.
Pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
6) Příprava a zajištění Národní výstavy hospodářských zvířat v Brně 12. – 15. 5. 2019
Ing. Huml předložil informaci o stavu příprav Národní výstavy Brno 2019.
Usnesení Spolkové rady č. 29/2019
Spolková rada vzala na vědomí informaci o přípravě a zajištění Národní výstavy hospodářských
zvířat v Brně 12. – 15. 5. 2019 a ukládá předsednictvu Svazu zajistit prezentaci Svazu a organizaci
této akce podle usnesení Spolkové rady č. 8/2019 a č. 16/2019.
Pro 9
proti
0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
7) Různé
a) Projednání žádostí o poskytnutí půjček ze svépomocného fondu Svazu
Předsednictvo Svazu a správní rada fondu projednala žádost o poskytnutí půjčky Bc. Petra Zítky ve
výši 100 000 Kč na nákup malotraktoru a doporučila ho ke schválení.
Usnesení Spolkové rady č. 30/2019
Spolková rada schvaluje žádost o poskytnutí půjčky Bc. Petra Zítky ve výši 100 000 Kč na nákup
malotraktoru.
pro 9 proti 0
zdržel 0
Usnesení bylo přijato
b) M. Domáň informoval Spolkovou radu o zrušení zájezdu na Slovensko z důvodu malého
počtu přihlášených zájemců.
c) Chladírenský vozík byl zprovozněn, je k dispozici členům Svazu, půjčování bude probíhat
prostřednictvím MVDr. Jiřího Štrose, u kterého bude vozík uskladněn.
d) Ing. Jan Vejčík podal informaci o připravovaném food festivalu v Jindřichově Hradci a o
připravované výstavy ovcí a koz na výstavě Země živitelka.
e) M. Carbol přednesl požadavek obce Košařiska na podporu pořádání Jarmarku 18.5.2019.
Podpora bude řešena formou pronájmu prostor na pořádání nákupního trhu beranů a kozlů.
8) Diskuse
Proběhla u jednotlivých bodů programu
9) Závěr
Jednání ukonči Ing. Mareš ve 13.45 hod
Zapsal: Ing. Vít Mareš
Ověřil: Ing. Jiří Huml

