Zápis z jednání spolkové rady SCHOK z.s., konané v sídle Českomoravské společnosti
chovatelů, a.s., v Hradištku pod Medníkem 26. února 2020 od 10.00 hod
Podle prezenční listiny bylo přítomno 11 členů Spolkové rady Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. (Svaz)
Omluveni: Domáň, Krátký, Slovák, Vítek. Nepřítomni: Mahr. Host: Ing. Jiří Huml
Za revizní komisi Svazu se jednání zúčastnil Ing. Petr Kotlaba.
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)
Návrh činnosti Svazu na rok 2020
5)
Výhled hospodaření Svazu v roce 2020
6)
Plán péče o vlka – projednání stanoviska SCHOK z.s.
7)
Projednání návrhu financování chovatelských klubů Svazu
8)
Informace o projednaném podpisovém řádu Svazu a změně pracovních smluv se zaměstnanci
Svazu
9)
Informace o činnosti jednotlivých krajských sdružení Svazu
10) Svolání členské schůze - republikového shromáždění delegátů na 28. 3. 2020 – hotel Luna,
Kouty 77
11) Příprava a zajištění výstavy hospodářských zvířat na veletrhu Techagro v Brně 31. 3.–
4. 4. 2020
12) Různé – žádost o příspěvek spolku Koliba
13) Diskuse
14) 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. Jiřího Humla. V úvodu jednání vystoupil Ing. Pavel Bucek, který
informoval členy spolkové rady Svazu o členství ČMSCH, a.s. v ICARu, o získání certifikátu a
provádění auditu kvality ICARu. Předseda seznámil přítomné s aktuální situací ve Svazu, s výsledky
jednání rad plemenných knih ovcí a koz, na kterých byly projednány upravené šlechtitelské
programy pro chov ovcí a koz. Na základě rozhodnutí správního soudu byly připraveny změny
v provádění kontroly užitkovosti dojených koz a upraven sazebník cen za tyto služby.
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.
Pro
11
proti
0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
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

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. 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. Splněno
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.
Po projednání na výboru Rady plemenných knih ovcí byl zpracován a odeslán požadavek na
ministerstvo zemědělství, nyní se zpracovává materiál podle zaslaných připomínek MZe ČR. Úkol
trvá.
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. Úkol trvá.
Usnesení Spolkové rady č. 34/2019
Spolková rada schvaluje projednaný návrh odměn ukládá ekonomickému oddělení Svazu vyplatit
odměny v nejbližším výplatním termínu. Splněno.
Usnesení Spolkové rady č. 35/2019
Spolková rada ukládá všem útvarům Svazu předložení termínů jednotlivých akcí na rok 2019
12.11.2019 a příspěvků do Zpravodaje 1/2020 do 25.11.2020. Splněno.
Usnesení Spolkové rady č. 2/2020
Spolková rada bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení.
Pro
11
proti
0 zdržel se
0
Usnesení bylo schváleno
3) Hodnocení činnosti a hospodaření SCHOK z.s. a svépomocného fondu Svazu v roce 2019
Činnost Svazu je v souladu se schváleným programem činnosti, byla realizována většina
plánovaných propagačních akcí. Spolehlivě funguje rutinní zpracování a pravidelné předávání
plemenných hodnot ovcí, vyhodnocení kontroly užitkovosti dojených plemen ovcí a zlepšilo se
předávání výsledků genotypizace ovcí a parentity beranů. Nejsou problémy s předáváním výsledků
genotypizace ovcí a parentity beranů. Je dodržen požadavek rady plemenných knih ovcí o klasifikaci
beranů s ověřenou parentitou.
Svaz spolupracuje s ČMSCH, a.s., VÚŽV Uhříněves a VÚVeL Brno na schválených programech a
jejich vyhodnocení. Bylo započato s provozem zpracování relativních plemenných hodnot a

používání PDA pro elektronické předávání dat z kontroly užitkovosti. Začali jsme pracovat na vývoji
nového informačního systému pro zpracování dat z kontroly užitkovosti a vedení plemenných knih
ovcí a koz. Pravidelné vydávání Zpravodaje Svazu se podařilo zjistit. Byla vydána čtyři čísla ročníků
2019 a v prosinci byl vydán Zpravodaj 1/2020. Trvá tvorba nových webových stránek Svazu.
V současné době se doplňují jednotlivé části stránek.
Snížil se počet zapojených ovcí v kontrole užitkovosti nedojených ovcí na 15 239 ks oproti roku
2018, kdy jich bylo 17 319 ks, dojených ovcí na 1 601 ks oproti roku 2018, kdy jich bylo 1 989 ks i
počet koz zapojených v kontrole užitkovosti na 5 086 ks oproti roku 2018, kdy jich bylo 5 365 ks. To
odráží celkově špatnou situaci v chovu ovcí a koz u nás.
Hospodaření Svazu za rok 2019 skončilo se ziskem 91 301 Kč, ještě budou provedeny inventarizace
účtů a další závěrkové operace. Na účtech Svazu bylo k 31. 12. 2019 20 826 802 Kč, k 31.12.2018
bylo na účtech Svazu 22 298 535,51 Kč. V pokladnách bylo k 31. 12. 2019 139 647 Kč.
Předpokládaný hospodářský výsledek se snížil, důvodem byly především tyto skutečnosti
Příjmy
KU ovcí
3 697 518 Kč
KU koz
2 051 398 Kč
Přirozená plemenitba berani
2 178 057 Kč
Přirozená plemenitba kozli
522 223 Kč
Celkem
8 449 196 Kč
předpoklad byl 10 065 000 Kč
Dotace pro Svaz
10 258 777 Kč
předpoklad byl 10 570 525 Kč
Celkem příjmy
21 827 484 Kč
předpoklad byl 21 550 000 Kč
Výdaje
Výstavy
2 719 622 Kč
Mzdové náklady včetně dohod a odvodů; 11 773 800 Kč
Cestovné
2 318 421 Kč
Telefony
107 936 Kč
Celkem výdaje
21 736 183 Kč
Hospodářský výsledek k 31.12.2019
91 301 Kč
předpoklad byl 1 500 000 Kč
Stav svépomocného fondu Svazu – splácení půjček je průběžně kontrolováno, nyní jsou splátky po
splatnosti jen u paní Kopajové, se kterou je dohodnut splátkový kalendář a které zbývá doplatit
28 464 Kč.
Členům spolkové rady byly předloženy následující podklady: Výsledovka Svazu k 31.12.2019, stav
bankovních účtů a pokladen Svazu k 31.12.2019 a přehled splácení jednotlivých půjček
svépomocného fondu Svazu.
V diskusi se projednal výsledek hospodaření Svazu do konce roku 2019, přehled pohledávek od
roku 2016 a postup vymáhání nezaplacených pohledávek.
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.
Pro 10
proti
0 zdržel se 0 přítomno 10
Usnesení bylo schváleno
4) Návrh činnosti Svazu v roce 2020
Program činnosti Svazu byl zpracován a publikován ve Zpravodaji 1/2020 a dále projednán na
jednání předsednictva Svazu 16.1.2020.

Usnesení Spolkové rady č. 4/2020
Spolková rada schválila předložený programu 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.
Pro 11
proti
0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
5) Výhled hospodaření Svazu v roce 2019
Byl předložen výhled hospodaření Svazu v roce 2020, který byl projednán jednání předsednictva
Svazu 16.1. 2020.
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
Pro 11
proti
0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
6) Plán péče o vlka – projednání stanoviska SCHOK z.s.
Byla předložena informace o jednáních na Ministerstvu životního prostředí při projednávání
Programu péče o vlka.
Jedním z dalších zásadních problémů je rozšiřování vlků v naší krajině. Další chovatelé jsou touto
zvlášť chráněnou šelmou opakovaně poškozováni. Po diskusi na naší listopadové konferenci jsme
byli pozváni na dvě jednání kulatého stolu na Ministerstvu životního prostředí, kde se projednával
„Program péče o vlka“. Naše připomínky nebyly akceptovány, proto jsem se připojili ke společnému
stanovisku, které s tímto materiálem nesouhlasí. Uvádím ho v plném znění:
Mgr. Richard Brabec
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Praha
Vážený pane ministře,
dne 12.2.2020 proběhlo na MŽP vypořádání připomínek k připravovanému Plánu péče o vlka
obecného.
V rámci vypořádání připomínek MŽP nerespektovalo naše zásadní požadavky.
1. Stanovení konkrétního počtu vlků v případě naplnění příznivého stavu pro ČR.
2. Vymezení oblastí, v kterých bude výskyt vlka žádoucí. Vydefinování podmínek a režimu
využívání těchto oblastí.
3. Stanovení konkrétních podmínek a způsobu eliminace vlka v případě naplnění příznivého
stavu pro ČR a také v případě problémových jedinců.
4. Program péče o vlka je v rozporu s udržením úrovně pastevectví v České republice a
významně ohrozí chov ovcí a koz u nás.
K výskytu vlka v ČR se tímto nestavíme obecně odmítavě, ale je třeba, aby stát nejprve nastavil
jasná pravidla a ochránil české zemědělce a chovatele. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo životního
prostředí nebylo schopno vyhovět našim zásadním požadavkům a tyto zohlednit v projednávaném
materiálu, připravovaný Plán péče o vlka obecného odmítáme.
Žádáme Vás tímto o zapracování našich zásadních připomínek do připravovaného Plánu péče o vlka
obecného.
V Praze 17.2.2020
Ing. Janota Jiří, předseda ČMMJ, z.s.
Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR

Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR
Ing. Vít Mareš, předseda SCHOK, z.s.
Ing. Kamil Malát, Dis., ředitel ČSCHMS, z.s.
Ing. František Winter, předseda Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Kateřina Urbánková, manager PRO-BIO – Svaz ekologických zemědělců, z.s.,
Ing. Davidem Brož, prezident Společnost mladých agrárníků ČR
Svaz chovatelů ovcí a koz z.s. se snaží tuto situaci dále řešit.
Usnesení Spolkové rady č. 6/2020
Spolková rada schválila stanovisko předsednictva Svazu k Programu péče o vlka a ukládá
předsednictvu Svazu jednat v této věci ve prospěch chovatelů ovcí a koz České republiky. Spolková
rada schválila založení domény „Vlk trávu nežere“. Svaz nesouhlasí se stanovením standardů
preventivních opatření proti predátorům, pokud budou podmínkou vyplácení náhrad za vzniklé
škody. Požaduje být připomínkovým místem tohoto materiálu.
Pro
11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
7) Projednání návrhu financování chovatelských klubů Svazu
Členům spolkové rady byl předložen návrh pokynu na financování chovatelských klubů Svazu,
dále byli seznámeni s čerpání prostředků chovatelskými kluby Svazu.
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.
Pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
8) Informace o projednaném podpisovém řádu Svazu a změně pracovních smluv se zaměstnanci
Svazu
Členům spolkové rady byl předložen Podpisový řád Svazu a změny pracovních smluv se
zaměstnanci Svazu.
Usnesení Spolkové rady č. 8/2020
Spolková rada vzala na vědomí Podpisový řád Svazu a změny pracovních smluv se zaměstnanci
Svazu.
Pro 11
proti
0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
9) Informace o činnosti jednotlivých krajských sdružení Svazu
Členům spolkové rady byly předloženy informace o činnosti jednotlivých krajských sdružení
Svazu.
Usnesení Spolkové rady č. 9/2020
Spolková rada vzala na vědomí informace o činnosti jednotlivých krajských sdružení Svazu.
Předsedům krajských sdružení bylo uloženo řídit se schváleným pokynem – Zásady pro
financování krajských sdružení a byli vyzváni k zaslání seznamu delegátů na členskou schůzi republikového shromáždění delegátů nejpozději do 10.3.2020.
Pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
10) Svolání členské schůze - republikového shromáždění delegátů na 28. 3. 2020 – hotel Luna, Kouty
77

Členská schůze – republikového shromáždění delegátů SCHOK z.s. se uskuteční 28. 3. 2020
kongresový hotel Luna, Kouty 77 od 10 hodin.
Program:
1) Zahájení - úvod
- volba mandátové a návrhové komise,
- určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Kontrola usnesení
3) Zpráva o činnosti Svazu v roce 2019
4) Zpráva Revizní komise
5) Výsledek hospodaření a účetní závěrka 2019
6) Projednání a schválení programu činnosti Svazu na rok 2020
7) Záměr hospodaření Svazu v roce 2020
8) Úprava výše členských příspěvků Svazu na 450 Kč za rok (s platností od roku 2021)
9) Různé – činnost společnosti OVEKO a.s., Svépomocný fond, činnost krajských sdružení,
činnost chovatelských klubů
10) Diskuse
11) Závěr
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.
Pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
11) Příprava a zajištění výstavy hospodářských zvířat na veletrhu Techagro v Brně 31. 3. – 4. 4. 2020
Členům spolkové rady byly předloženy informace o přípravě a zajištění výstavy hospodářských
zvířat na veletrhu Techagro v Brně 31. 3. – 4. 4. 2020
Usnesení Spolkové rady č. 11/2020
Spolková rada vzala na vědomí informace o přípravě a zajištění výstavy hospodářských zvířat na
veletrhu Techagro v Brně 31. 3. – 4. 4. 2020
Pro 11 proti
0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
12)
Různé
– žádost o příspěvek spolku Koliba
Členům spolkové rady byla předložena žádost o příspěvek spolku Koliba na činnost v roce 2020 ve
výši 10 000 Kč.
Usnesení Spolkové rady č. 12/2020
Spolková rada schvaluje příspěvek spolku Koliba na rok 2020 ve výši 10 000 Kč
Pro 11
proti
0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
- Členové spolkové rady byli dále informováni o financování Zpravodaje Svazu, změnách o
poštovném. V kanceláři Svazu byla provedena změna serveru Svazu včetně software v hodnotě
220 000 Kč včetně DPH.
13)
Diskuse
Proběhla u jednotlivých bodů programu.
14) Závěr
Jednání ukonči Ing. Mareš v 15.36 hod

Zapsal: Ing. Vít Mareš
Ověřil: Ing. Jiří Huml

