Zápis z jednání spolkové rady SCHOK z.s., konané v Praze 10. 1. 2018 od 11.00 hod
Podle prezenční listiny bylo přítomno 12 členů spolkové rady Svazu chovatelů ovcí a koz z.s.(Svaz),
omluveni: Dobrovolný, Dziková, Ing. Krátký, Ing. Vítek, Ing., nepřítomni: nikdo
Za revizní komisi Svazu se jednání zúčastnili: Mach
Program:
1) Zahájení, aktuální informace
2) Plnění usnesení členské schůze - republikového shromáždění a spolkové rady SCHOK z.s.
Oběd
3) Projednání ceníku kontroly užitkovosti ovcí a koz
4) Projednání připomínek k návrhu plemenářského zákona
5) Informace o činnosti a hospodaření SCHOK z.s. a svépomocného fondu Svazu v roce 2017
6) Hodnocení činnosti středisek jednotlivých šlechtitelů Svazu
7) Návrh činnosti Svazu na rok 2018
8) Výhled hospodaření Svazu v roce 2018
9) Informace o přípravě členské schůze - republikového shromáždění
10) Projednání žádostí o poskytnutí půjček ze svépomocného fondu Svazu
11) Různé
12) Diskuse
13) 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 určil Ing.
Mareše, jako skrutátora Ing. Vejčíka. Seznámil přítomné s výsledky jednání na Mze, ČMSCH, a.s.
Předána byla informace o probíhajících kontrolách FÚ, ČPI.
2) Kontrola usnesení
Z přijatých usnesení členské schůze – republikového shromáždění 2017 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 Svazu č. 24/2017
Spolková rada Svazu bere na vědomí rozhodnutí revizní komise, ukládá předsednictvu Svazu po
projednání s Dr. Záděrou připravit případné úpravy stanov Svazu a jednacího řádu, které by zpřesnily
kompetence revizní komise a dalších orgánů Svazu. Návrhy předloží na dalším jednání spolkové rady
Svazu.
Návrh nebyl zpracován, bude připraven na další jednání spolkové rady Svazu.
Usnesení spolkové rady č. 30/2017
Spolková rada schvaluje projednaný návrh odměn ukládá ekonomickému oddělení Svazu vyplatit
odměny v nejbližším výplatním termínu.
Splněno.
Usnesení spolkové rady č. 31/2017
Spolková rada pověřuje předsednictvo Svazu vyhlásit poptávku na obsazení funkce ředitele Svazu a
pracovníka plemenných knih ovcí
Informace o obsazení místa ředitele Svazu byla zveřejněna ve Zpravodaji Svazu a na webových
stránkách Svazu a ASZ, zatím se nepřihlásil žádný zájemce. Termín podání přihlášek byl posunut do
1. 2. 2018. O místě pracovníka plemenné knihy ovcí bylo jednáno s Ing. Leo Konečnou z Mendelovy
univerzity, která o ně nakonec neměla zájem, s dalšími zájemci se jedná.
Usnesení spolkové rady č. 33/2017
Spolková rada ukládá všem útvarům Svazu předložení termínů jednotlivých akcí a příspěvků do
Zpravodaje 4/2017 do 15.11.2017
Splněno, Zpravodaj byl vydán a distribuován s kalendářem chovatelům před Vánocemi 2017.
Usnesení spolkové rady č. 34/2017
Spolková rada bere na vědomí informaci a ukládá předsednictvu Svazu zajistit dokončení přípravy a

organizaci konference.
Splněno
Diskuse proběhla při projednávání obsazení místa ředitele Svazu, byla stanovena podmínek na
obsazení tohoto místa:

Hlavní pracovní náplň:
Řízení Svazu organizační, ekonomické, personální. Zajištění hlavní a ekonomické činnosti
Svazu.
Nástup: ihned.
Odborné požadavky:
• vysokoškolské vzdělání zemědělského směru,
• řidičský průkaz - minimálně skupina B,
• aktivní znalost světového jazyka,
• uživatelská znalost Windows, MS Office.
Usnesení spolkové rady Svazu č. 1/2018
Spolková rada bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení, schvaluje postup předsednictva Svazu
při projednávání výsledků kontrol ČPI a FÚ. Schvaluje úpravu podmínek pro obsazení pro obsazení
místa ředitele Svazu, ukládá předsednictvu Svazu jejich zveřejnění v médiích.
Pro 12 proti 0 zdržel 0
3) Projednání ceníku kontroly užitkovosti ovcí a koz
Předsednictvo Svazu předkládá ceník kontroly užitkovosti ovcí a koz, jehož příprava vyplynula
z požadavků ministerstva zemědělství, ze závěrů z kontroly ČPI a z provedených změn šlechtitelských
programů ovcí a koz. Ceny byly stanoveny na základě provedené kalkulace nákladů a požadavku na
to, aby dotace na kontrolu užitkovosti ovcí a koz pokrývala maximálně 70% fakturované ceny za tyto
služby.
Diskuse se týkala především dopadu změn na zájem chovatelů o kontrolu užitkovosti.
Usnesení spolkové rady Svazu č. 2/2018
Spolková schvaluje předložený ceník kontroly užitkovosti ovcí a koz, ukládá předsednictvu Svazu
provést změny smluv o provádění plemenářských služeb v chovech ovcí a koz s chovateli.
Pro 12 proti 0 zdržel 0
4) Projednání připomínek k návrhu plemenářského zákona
Na základě diskuse k předloženým úpravám plemenářského zákona byly předloženy tyto připomínky:
1) Doplnění povinnosti ověření původu beranů před výběrem k plemenitbě - § 12, odst 3 a)
Pro 0 proti 9 zdržel 3
2) Doplnění povinnosti stanovení genetického profilu beranů před výběrem k plemenitbě - § 12, odst
5 a)
Pro 0 proti 9 zdržel 3
3) Doplnění § 30 Odborná způsobilost, odst 2:
Osoba zajišťující v rámci testování mléčné užitkovosti zjišťování množství nadojeného mléka, odběr a
odesílání vzorků mléka pro stanovení obsahu mléčných složek se považuje za odborně způsobilou,
pokud úspěšně absolvuje příslušný odborný kurz. Praxe v příslušném oboru nenahrazuje absolvování
odborného kurzu.
Pro 12 proti 0 zdržel 0
Diskuse: o jednotlivých návrzích se hlasovalo samostatně, výsledky jsou uvedeny výše.
Usnesení spolkové rady Svazu č. 3/2018
Spolková schvaluje předloženou připomínku číslo 3 a ukládá předsednictvu Svazu ji předložit
ministerstvu zemědělství do 12. 1. 2018.
Pro 12 proti 0 zdržel0
5) Informace o činnosti a hospodaření SCHOK z.s. a svépomocného fondu Svazu v roce 2017
Činnost Svazu je v souladu se schváleným výhledem činnosti, byla realizována řada 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. Je dodržen požadavek rady plemenných knih ovcí o klasifikaci
beranů s ověřenou parentitou. Pravidelné vydávání Zpravodaje Svazu se podařilo zjistit.

Výsledek hospodaření Svazu není zpracován, na účtech Svazu bylo k 31. 12. 2017 22,002.414,66 Kč,
oproti předcházejícímu roku se jedná o nárůst o 2,514.392,- Kč, k 31.12.2016 bylo na účtech Svazu
19,488.023 Kč.
Stav svépomocného fondu Svazu – je poskytnuto 12 půjček v celkové výši 1,172.000 Kč,
k 20.12.2017 zbývalo uhradit 693.820 Kč. Splácení půjček je průběžně kontrolováno. Řeší se
pohledávky po věřitelích, kteří zemřeli.
Diskuse neproběhla.
Usnesení spolkové rady Svazu č. 4/2018
Spolková rada bere na vědomí informaci o činnosti a hospodaření Svazu v roce 2017 a ukládá
předsednictvu Svazu zpracovat zprávy o činnosti a hospodaření Svazu za rok 2017 do příštího jednání.
Pro 11 proti 0 zdržel 1
6) Hodnocení činnosti středisek jednotlivých šlechtitelů Svazu
Bylo předloženo vyúčtování středisek jednotlivých šlechtitelů Svazu
Diskuse se zaměřila na hodnocení nových zaměstnanců Svazu.
Usnesení spolkové rady Svazu č. 5/2018
Spolková rada bere na vědomí vyúčtování středisek jednotlivých šlechtitelů Svazu.
Pro 12 proti 0 zdržel 0
7) Návrh činnosti Svazu na rok 2018
Předsednictvo Svazu návrh činnosti na rok 2018 připravuje.
V diskusi byla projednána účast Svazu na zemědělském veletrhu Techagro v Brně, která byla
schválena.
Pro 12 proti 0 zdržel 0
Usnesení spolkové rady Svazu č. 6/2018
Spolková rada ukládá předsednictvu Svazu zpracovat návrh činnosti Svazu na rok 2018 do příštího
jednání.
Pro 12 proti 0 zdržel 0
8) Výhled hospodaření Svazu v roce 2018
Předsednictvo Svazu výhled hospodaření na rok 2018 připravuje.
Diskuse neproběhla.
Usnesení spolkové rady Svazu č. 7/2018
Spolková rada ukládá předsednictvu Svazu zpracovat výhled hospodaření Svazu na rok 2018 do
příštího jednání.
Pro 12 proti 0 zdržel 0
9) Informace o přípravě členské schůze - republikového shromáždění
Pro jednání členské schůze - republikového shromáždění je zajištěn kongresový hotel Luna v termínu
21.4.2018.
Diskuse neproběhla.
Usnesení spolkové rady Svazu č. 8/2018
Spolková rada ukládá předsednictvu Svazu zajistit jednání členské schůze - republikového
shromáždění 2018.
Pro 12 proti 0 zdržel 0
10) Projednání žádostí o půjčky ze svépomocného fondu Svazu.
Předsednictvo svazu a správní rada fondu projednala žádost o poskytnutí půjčky Jaroslavě Pavlíčkové
ve výši 100 000 Kč na nákup malotraktoru.
Usnesení spolkové rady č. 9/2018
Spolková rada schvaluje žádost o poskytnutí půjčky paní Jaroslavě Pavlíčkové ve výší 100 000 Kč na
nákup malotraktoru.
Pro 12 proti 0 zdržel 0
Předsednictvo svazu a správní rada fondu projednala žádost o poskytnutí půjčky Františku Rigó ve
výši 100 000 Kč na opravu oplocení pastvin a nákup vybavení stáje.
Usnesení spolkové rady č. 10/2018
Spolková rada schvaluje žádost o poskytnutí půjčky panu Františku Rigó ve výši 100 000 Kč na
opravu oplocení pastvin a nákup vybavení stáje.
Pro 12 proti 0 zdržel 0

Předsednictvo svazu a správní rada fondu projednala žádost o poskytnutí půjčky Petru Křížovi ve výši
100 000 Kč na nákup přepravního prostředku.
Usnesení spolkové rady č. 11/2018
Spolková rada schvaluje žádost o poskytnutí půjčky panu Petru Křížovi ve výši 100 000 Kč na nákup
přepravního prostředku.
Pro 11 proti 0 zdržel 1
11) Různé
Byla předložena informace o založení Klubu zpracovatelů vlny a jiných přírodních materiálů dne
3. 11. 2017, Klubu chovatelů zakrslých koz holandského typu dne 9. 12. 2017 a Klubu chovatelů
plemene ouessantská ovce dne 9. 12. 2017.
V diskusi byl projednán postup Klubu chovatelů zájmových plemen na členské schůzi dne 20.
12. 2017.
Usnesení spolkové rady č. 12/2018
Spolková rada schvaluje založení Klubu zpracovatelů vlny a jiných přírodních materiálů dne
3. 11. 2017 v Koutech, Klubu chovatelů zakrslých koz holandského typu dne 9. 12. 2017 ve Žďírci
nad Doubravou a Klubu chovatelů plemene ouessantská ovce dne 9. 12. 2017 ve Žďírci nad
Doubravou.
Pro 11 proti 0 zdržel 1
Usnesení spolkové rady č. 13/2018
Spolková rada nesouhlasí s provedenou změnou názvu Klubu chovatelů zájmových plemen na Klub
chovatelů ouessantských ovcí na členské schůzi Klubu chovatelů zájmových plemen dne 20. 12. 2017
v Brocně, z důvodu založení Klubu chovatelů plemene ouessantská ovce dne 9. 12. 2017 ve Žďírci
nad Doubravou.
Pro 12 proti 0 zdržel 0
Jan Hála informoval o pořádání mistrovství Evropy v ovládání ovčáckých psů, které připravuje Klub
pracovních ovčáckých psů ve dnech 23. – 26. 8. 2018 a Svaz požádal o podporu a partnerství při
pořádání této akce.
Usnesení spolkové rady č. 14/2018
Spolková rada souhlasí s podporu a partnerstvím při pořádání mistrovství Evropy v ovládání
ovčáckých psů v roce 2018.
Pro 11 proti 0 zdržel 1
Jednání spolkové rady Svazu opustil pan Mahr.
Klub zpracovatelů vlny a jiných přírodních materiálů připravuje výstavu v Karlově Studánce. Klub
počítá se zajištěním ukázek zpracování vlny na Techagru, Ovenáliích, kde chce upořádat burzu vlny,
ale i dalších materiálů potřebných ke zpracování vlny, na výstavě v Lysé nad Labem a Zemi Živitelce.
Usnesení spolkové rady č. 15/2018
Spolková rada souhlasí s podporou výstavy v Karlově Studánce a dalších akcí klubu, které přispějí
k propagaci chovu ovcí a koz.
Pro 11 proti 0 zdržel 0
12) Diskuse proběhla při projednávání jednotlivých bodů programu, předseda revizní komise pan Mach
upozornil na povinnost provedení opatření, které se budou týkat změn v ochraně osobních údajů a na
připravované kontroly plemenných knih ovcí a koz.
13) Závěr Ing. Mareš jednání spolkové rady v 16.30 hodin ukončil.
Zapsal: Ing. Vít Mareš

