JEDNACÍ ŘÁD
pro chovatele podílející se na šlechtitelských programech

Svazu chovatelů ovcí a koz z.s.
I.

Úvodní ustanovení

1. Svaz chovatelů ovcí a koz z.s., IČO 63109859, se sídlem Chovatelů 500, 252 09 Hradištko,
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 5270,
(dále jen “Spolek“), který má právní postavení (status) plemenářského spolku dle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 o zootechnických a genealogických
podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných
prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie,
a zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o
změně některých souvisejících zákonů, (dále jen „Zákon“), včetně prováděcích právních
předpisů, vše v účinném znění, (dále vše spolu jen jako "Legislativa o plemenných
zvířatech"), byl ustaven za účelem podpory efektivního rozvoje chovu ovcí a koz,
všestranné výměny vědomostí a zkušeností chovatelů a poskytování odborné pomoci
chovatelům, s hlavním předmětem činnosti spočívajícím mimo jiné v usměrňování tvorby
a v uskutečňování šlechtitelských programů a postupů v chovu ovcí a koz a ve vedení
plemenných knih ovcí a koz, to vše se zeměpisným územím činnosti zahrnujícím celé území
České republiky.
2. Vedení plemenných knih ovcí a koz, kterým je pověřen Spolek, směřuje především
k naplňování veřejného zájmu spočívajícího ve všestranném zlepšování kvantitativních a
kvalitativních užitkových vlastností (znaků) u všech ve šlechtitelských programech Spolku
vyjmenovaných plemen ovcí a koz chovaných v hospodářstvích na daném zeměpisném
území činnosti Spolku.
3. Rada plemenných knih ovcí a Rada plemenných knih koz vedených Spolkem, (dále spolu
jen „Rady“), zřízené Spolkem, pak svou činností naplňují cíle Spolku týkající se
uskutečňování šlechtitelských programů Spolku.
4. Účelem tohoto jednacího řádu pro chovatele podílející se na šlechtitelských programech
Spolku, (dále jen „Jednací řád“), je v souladu s požadavky Legislativy o plemenných
zvířatech stanovit práva a povinnosti chovatelů plemenných zvířat v podobě ovcí (Ovis
aries) a koz (Capra hircus), (dále jen „plemenná zvířata“ nebo jednotlivě jako „plemenné
zvíře“), kteří se podílejí nebo mají zájem se podílet na provádění šlechtitelských programů
Spolku, (dále jen jako „chovatelé“ nebo jednotlivě jako „chovatel“), stanovit práva a
povinnosti Spolku s tím související, a upravit řešení sporů mezi chovateli navzájem a mezi
chovateli a Spolkem vznikajících v rámci provádění šlechtitelských programů Spolku, (dále
jen „spory“), to vše v rozsahu nezbytném pro řádné a účinné provádění šlechtitelských
programů Spolku k naplnění účelu, pro který byl tento ustaven.
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II.

Práva a povinnosti chovatelů při provádění
šlechtitelských programů Spolku

A. Základní práva chovatelů
1. Chovatelé (Zákon §2 odst.1 písm. d) zvířat zapsaných v plemenných knihách vedených
Spolkem, (dále jen „chovatelé“), mají právo na rovné zacházení. Zakazuje se jakákoliv
diskriminace chovatelů z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického
původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního
stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu, politického nebo
jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, či
z jiných obdobných důvodů.
2. Chovatelé mají právo na přístup ke všem službám, které Spolek poskytuje v souvislosti s jím
prováděným šlechtitelským programem chovatelům do něj zapojeným.
3. Chovatelé jsou oprávněni stát se členy Spolku. Podmínky vzniku a zániku členství ve Spolku
jsou upraveny ve stanovách Spolku.
4. Chovatelé jsou oprávněni účastnit se stanovování a rozvíjení šlechtitelských programů
Spolku v souladu s tímto Jednacím řádem.
5. Chovatel plemenného zvířete zapsaného v plemenné knize vedené Spolkem, který splňuje
podmínky pro účast v chovatelském klubu určitého plemene ovcí nebo koz, má právo
účastnit se činnosti daného chovatelského klubu a prostřednictvím zástupce tohoto klubu
v Radě plemenných knih ovcí nebo v Radě plemenných knih koz stanovovat nebo rozvíjet
šlechtitelský program předmětného plemene uskutečňovaný Spolkem.
6. Chovatel plemenného zvířete zapsaného v plemenné knize vedené Spolkem, pro jehož
plemeno neexistuje v rámci Spolku chovatelský klub, se může aktivně podílet na
šlechtitelských programech uskutečňovaných Spolkem svými připomínkami a podněty
podávanými přímo na Řídící výbor rady plemenných knih ovcí nebo Řídící výbor rady
plemenných knih koz, který každý takový podnět nebo připomínku vyřídí a chovatele o
vyřízení této připomínky nebo podmětu vyrozumí.
7. Chovatelé mají právo vlastnit svá plemenná zvířata. Zakazuje se podmiňování účasti
chovatelů na provádění šlechtitelských programů Spolku založením jakéhokoliv práva jiné
osoby než chovatele k plemennému zvířeti; tím není dotčeno právo chovatele disponovat
s vlastnictvím ke svému plemennému zvířeti dle svého uvážení v souladu s právními
předpisy.
8. Chovatelé mají právo svobodně si vybrat svá plemenná zvířata pro selekci a šlechtění.
Zakazuje se podmiňovat účast chovatelů na provádění šlechtitelských programů Spolku
volbou plemenného zvířete k selekci a šlechtění provedenou jinou osobou. Tím není
dotčeno omezení účasti plemenného zvířete z důvodů uvedených ve šlechtitelském
programu nebo z důvodů stanovených veterinárními předpisy.
9. Chovatelé mají právo nechat zapsat potomstvo, které vzešlo z jejich plemenných zvířat, do
plemenné knihy vedené Spolkem v souladu s pravidly stanovenými v Legislativě o
plemenných zvířatech.
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10. Chovatelé mají právo zapojit se do šlechtitelského programu Spolku, pokud jsou jejich
plemenná zvířata chována na hospodářstvích nacházejících se na daném zeměpisném
území činnosti Spolku, a to podle druhu plemenného zvířete, na které se šlechtitelský
program Spolku vztahuje.
11. Chovatelé mají právo, aby jejich plemenná zvířata byla zapsána do hlavního oddílu
plemenné knihy Spolku, pokud plemeno spadá a splňuje požadavky šlechtitelského
programu a plemenné zvíře splňuje požadavky stanovené Legislativou o plemenných
zvířatech.
12. Pokud Spolek založil doplňkové oddíly, Chovatelé mají právo, aby byla na jejich žádost
jejich zvířata zaznamenána v doplňkovém oddíle plemenné knihy založené pro toto
plemeno Spolkem, pokud nejsou způsobilá k zápisu do hlavního oddílu takové plemenné
knihy.
13. Chovatelé mají právo zapojit se do testování užitkovosti a genetického hodnocení podle
pravidel (metod) stanovených ve šlechtitelském programu a v Legislativě o plemenných
zvířatech, které jsou vypracovány takovým způsobem, aby umožňovaly věrohodné srovnání
mezi plemennými zvířaty.
14. Chovatelé mají právo na vydání a včasné předání zootechnického osvědčení podle
Legislativy o plemenných zvířatech. Spolek vydá zootechnické osvědčení pro plemenné
zvíře na žádost chovatele zapojeného do šlechtitelského programu.

B. Základní povinnosti chovatelů
1. Chovatelé jsou povinni dodržovat stanovený šlechtitelský program Spolku, jehož se
účastní.
2. Chovatelé jsou povinni dodržovat postupy testování a posuzování stanovené příslušným
šlechtitelským programem, právními předpisy a řídit se usneseními přijatými Radami.
3. Chovatelé jsou povinni zjišťovat a evidovat údaje kontroly užitkovosti dle právních
předpisů, šlechtitelských programů a usnesení přijatých Radami, zjištěné údaje předávat
Spolku v termínech tam stanovených a oznamovat Spolku všechny požadované údaje.
4. Chovatelé jsou povinni umožnit Spolku vykonání kontroly užitkovosti v době dle volby
Spolku a poskytnout okamžitě na výzvu Spolku veškerou nezbytnou součinnost k řádnému
výkonu kontroly užitkovosti, jakož i podat Spolku na jeho žádost veškerá požadovaná
vysvětlení a předložit s tím související podklady.
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III. Práva a povinnosti Spolku při provádění šlechtitelských
programů Spolku
A. Povinnosti Spolku
1. Spolek je povinen zajistit rovné zacházení se všemi chovateli a dodržování zákazu jakékoliv
diskriminace chovatelů při provádění šlechtitelských programů Spolku. Spolek není
oprávněn vázat účast chovatelů na provádění šlechtitelských programů Spolku založením
jakéhokoliv práva Spolku k předmětnému plemennému zvířeti; tím nejsou dotčena práva
k plemennému zvířeti zřízená ve prospěch Spolku mimo souvislost s prováděním
šlechtitelských programů Spolku.
2. Spolek na žádost chovatele zapíše nebo zaeviduje za účelem zápisu do hlavního oddílu,
případně doplňkového oddílu své plemenné knihy každé plemenné zvíře z plemene
spadajícího do šlechtitelského programu Spolku, pokud toto splňuje požadavky stanovené
Legislativou o plemenných zvířatech.
3. Spolek je povinen zajistit, aby plemenná zvířata zapsaná v plemenných knihách a
potomstvo z jejich zárodečných produktů byla zapsána nebo způsobilá k zápisu bez
diskriminace na základě země jejich původu, v případě plemenných zvířat do plemenné
knihy téhož plemene, které Spolek vede.
4. Spolek je povinen pro chovatele zajistit na jeho žádost na základě smluvního vztahu za
úplatu provádění kontroly užitkovosti, výkonnostní testy, výkonnostní zkoušky, odhad
plemenné hodnoty plemenných zvířat a jejich posuzování v rozsahu stanoveném právními
předpisy a podle postupů stanovených šlechtitelskými programy Spolku.

B. Práva Spolku
1. Spolek je oprávněn kdykoliv žádat chovatele o poskytnutí veškeré potřebné součinnosti
k provádění šlechtitelských programů a k vykonání kontroly užitkovosti, jakož i o podání
veškerých nezbytných vysvětlení a předložení s tím souvisejících podkladů. Obstará-li
Spolek něco namísto chovatele, je tento povinen uhradit Spolku všechny náklady s tím
spojené.
2. Spolek je oprávněn vyloučit chovatele z účasti na předmětném šlechtitelském programu
Spolku, pokud chovatel i přes jeho výzvu nedodržuje pravidla daného šlechtitelského
programu nebo neplní povinnosti stanovené v Jednacím řádu. Spolek před vyloučením
chovatele z účasti na předmětném šlechtitelském programu Spolku určí tomuto lhůtu
k zjednání nápravy závadného stavu. V případě, že chovatel nevyhoví výzvě v určené lhůtě,
nebo prohlásí, že výzvě nevyhoví, je Spolek oprávněn vyloučit chovatele z účasti na
předmětném šlechtitelském programu Spolku.
3. Po dobu vyloučení chovatele z účasti na předmětném šlechtitelském programu Spolku
tento nemá práva stanovená Jednacím řádem. Spolek ve vyloučení chovatele rovněž určí,
za jakých podmínek se chovatel může opětovně účastnit na předmětném šlechtitelském
programu Spolku. Prokázání nastolení podmínek šlechtitelského programu Spolku nebo
napravení závadného stavu náleží chovateli.
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IV. Šlechtitelské spory
1.

Spolek zřídil k řešení a k rozhodování sporů Rozhodčí komisi, která řeší a rozhoduje spory
jménem a na účet Spolku, (dále jen „Rozhodčí komise“). Spolek poskytuje Rozhodčí komisi
potřebnou součinnost a prostředky k naplňování její činnosti.

2.

Rozhodčí komise rozhoduje spory při zasedání anebo bez přítomnosti svých členů na
zasedání prostředky komunikace na dálku.

3.

Členy Rozhodčí komise jmenuje, odvolává a počet jejích členů určuje Spolková rada
Spolku. Rozhodčí komise má alespoň tři členy s tím, že počet jejích členů je vždy lichý.
Člen Rozhodčí komise je jmenován na dobu pěti let.

4.

Člen Rozhodčí komise může ze své funkce kdykoliv odstoupit písemným oznámením
doručeným Předsednictvu Spolku. Spolková rada Spolku v případě zániku funkce člena
Rozhodčí komise jmenuje na svém nejbližším zasedání na jeho místo člena nového.

5.

Rozhodčí komise volí ze svého středu předsedu Rozhodčí komise, kterého v případě
nepřítomnosti zastupuje jím určený člen Rozhodčí komise. Do volby předsedy Rozhodčí
komise vykonává jeho činnost pověřený člen Rozhodčí komise.

6.

Předseda Rozhodčí komise representuje Rozhodčí komisi navenek, organizuje a řídí její
činnost a zajišťuje vyhotovení zápisů ze zasedání Rozhodčí komise a vyhotovení jejích
rozhodnutí.

7.

Předseda nebo pověřený člen Rozhodčí komise svým písemným sdělením Spolku rozpustí
Rozhodčí komisi, pokud tato není po dobu delší než tři měsíce způsobilá plnit svoji funkci
nebo není způsobilá v téže lhůtě přijmout rozhodnutí nebo pro nepřekonatelné rozpory
mezi jejími členy s tím, že rozpuštěním Rozhodčí komise zaniká členství všech členů
Rozhodčí komise.

8.

Pravidla zasedání a rozhodování Rozhodčí komise stanoví Rozhodčí řád šlechtitelských
sporů, který schvaluje a mění Předsednictvo Spolku. Rozhodčí řád šlechtitelských sporů
se uplatňuje ve všech záležitostech činnosti Rozhodčí komise neupravených stanovami
Spolku nebo Jednacím řádem.

V. Rozhodování šlechtitelských sporů
1.

Rozhodčí komise při rozhodování sporů dbá o to, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana
práv a oprávněných zájmů osob účastnících se sporu, jakož i výchova k dodržování
povinností a zásad plynoucích z dotčených šlechtitelských programů, a tyto spory posuzuje
a rozhoduje v souladu s normami a zásadami obsaženými v právních a ostatních přepisech,
v Jednacím řádu, vždy s přihlédnutím k zásadám spravedlnosti.

2.

Rozhodčí komise spor rozhodne k návrhu osoby, která se cítí být dotčena na svých právech
při provádění šlechtitelských programů Spolku, a to jednáním chovatele, Spolku, jeho
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orgánů a Útvarů. V případě nedostatku podkladů pro posouzení sporu nebo zpětvzetí
návrhu navrhovatelem Rozhodčí komise projednávání sporu zastaví.
3.

Rozhodčí komise spor rozhodne do šedesáti dnů od řádného přijetí podání v rozsahu
požadovaném navrhovatelem, své rozhodnutí odůvodní a oznámí navrhovateli a dalším
účastníkům sporu. Rozhodnutí Rozhodčí komise je konečné a závazné pro účastníky
sporu.

4.

Rozhodčí komise rozhodne tak, že návrh navrhovatele odmítne, pokud nesplňuje
podmínky stanovené pro takové podání, návrh zamítne, pokud neshledá jeho důvodnost
nebo návrhu vyhoví v požadovaném rozsahu, vždy s uvedením důvodů, které jí
k takovému rozhodnutí vedly. Rozhodčí komise přijímá smír uzavřený mezi stranami
sporu před Rozhodčí komisí jako své rozhodnutí.

5.

Rozhodčí komise postupuje při projednávání sporů způsobem, který považuje za vhodný
tak, aby při zachování rovného postavení jejich účastníků a při poskytnutí stejné
příležitosti k uplatnění práv všem jejich účastníkům byl bez zbytečných formalit zjištěn
skutkový stav potřebný pro rozhodnutí sporu.

6.

Rozhodčí komise rozhoduje spor neveřejně jako celek (sbor) s tím, že jsou vyloučeni z
projednávání a rozhodnutí sporu ti její členové, u nichž se zřetelem na jejich poměr
k předmětu sporu nebo k jeho účastníkům existuje důvodná pochybnost o jejich
nepodjatosti. O podjatosti a vyloučení člena Rozhodčí komise z rozhodování rozhodne i
bez návrhu předseda Rozhodčí komise nejpozději do hlasování o rozhodnutí sporu.
Přípravu a projednání sporu vede předseda Rozhodčí komise nebo jím pověřený člen
Rozhodčí komise. Rozhodnutí Rozhodčí komise podepisuje předseda Rozhodčí komise.

VI. Podání Rozhodčí komisi
1. Návrh k rozhodnutí sporů lze k Rozhodčí komisi podat pouze na stanoveném formuláři a
podání návrhu podléhá poplatku ve výši 1000,-Kč, který je splatný spolu s podáním
navrhovatele. Formulář, způsoby podávání návrhů a způsoby placení poplatku jsou
zveřejněny na internetových stránkách Spolku. Zaplacené poplatky se nevrací. Rozhodčí
komise může ve výroku rozhodnutí o podaném návrhu uložit ve sporu neúspěšnému
účastníkovi povinnost nahradit navrhovateli zaplacený poplatek.
2. Pokud nebude ani ve lhůtě stanovené ve výzvě Rozhodčí komise, která nesmí být kratší než
15 dní, učiněno podání ve stanovené podobě a formě, nebo nebude zaplacen poplatek
stanoveným způsobem, Rozhodčí komise takové podání odmítne. K podání, které bylo
odmítnuto, se nepřihlíží. Opakovaná výzva se nepřipouští.

VII. Závěrečná ustanovení
Spory budou řešeny v rámci Jednacího řádu v souladu s právem České republiky. Tím není
dotčeno právo neúspěšného účastníka sporu se po právní moci rozhodnutí Rozhodčí
komise obrátit na příslušný soud.
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Toto je platné úplné znění Jednacího řádu pro chovatele podílející se na šlechtitelských
programech Spolku ke dni 23. 4. 2021
Ing. Vít Mareš, předseda Předsednictva Spolku
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