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AKTUALITA
First Drench
ve spolupráci s ČMSCH, a.s. se podařilo i na další rok 2019 zajistit dovoz antiparazitika First Drench
(náhrada antiparazitika Levitape, účinné látky Levamisole a Praziquantel, pouze 5litrové balení).
Žádost o povolení výjimky na dovoz a použití neregistrovaného léčivého přípravku musí vyplnit a podat veterinární
lékař (nejlépe v termínu do 30. listopadu 2018), a to na
Ústřední veterinární správu SVS.

Pro zajištění včasné výroby a dovozu musí být hromadná
objednávka do Austrálie zaslána začátkem ledna 2019
a bude na takový počet balení, na kolik bude do té doby
vyřízeno povolení!

Adresa pro zaslání: Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy
Slezská 100/7
120 56 Praha 2

Cena za 5litrové balení přípravku First Drench se bude
odvíjet od celkového počtu objednaných kusů.
Plátcem léčiva je veterinární lékař nebo, pokud bude
k objednávce přiložena dvojstranná smlouva mezi veterinárním lékařem a chovatelem (viz www.cmsch.cz/
obchod-a-sluzby/veterinarni-leciva/dvojstranna-smlouva),
může léčivo přímo hradit chovatel.

Informace pro vyplnění žádosti:
Výrobce léčivého přípravku: Virbac (Australia) Pty Limited
361 Horsley Rd, Milperra
NSW 2214, AUSTRALIA
Způsob uvádění do oběhu: dovoz společností ČMSCH a.s.
distribuce veterinárním lékařům
Časový rozvrh dovozu resp. použití: rok 2019
Kopii rozhodnutí o povolení výjimky zašlete spolu
s objednávkou na adresu:
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Distribuce VLP
Benešovská 123
252 09 Hradištko
nebo mailem na adresu: dorcakova@cmsch.cz

Kontaktní osoba: MVDr. Pavlína Dorčáková
tel: 607 777 717
mail: dorcakova@cmsch.cz
Přílohy: Žádost o povolení výjimky ÚVS SVS
First Drench – příbalová informace
(přílohy naleznete v černobílé příloze, uprostřed zpravodaje)
Ing. Vít Mareš
předseda SCHOK z.s.
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Příloha

ÚSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Slezská 7, 120 56 Praha 2

ŽÁDOST
o povolení výjimky na zásobování, výdej a použití neregistrovaného
léčivého přípravku podle § 46 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech
a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

Žadatel (ošetřující veterinární lékař)
Místo podnikání
IČ/DIČ
tel./fax
e-mail
Číslo osvědčení KVL
Specializace
Praxe
Název léčivého přípravku
Výrobce léčivého přípravku (název, adresa)
Způsob používání vet. léč. přípravku (dávkování)
Způsob aplikace vet. léč. přípravku
Způsob uvádění vet. léč. přípravku do oběhu
Časový rozvrh dovozu resp. použití
Složení vet. léč. přípravku
Ochranná lhůta navržena výrobcem
Povolení žádáno pro chov
Majitel
Druh a kategorie zvířat
Předpokládaný počet léčených zvířat
Počet dovezených balení a dávek (množství) vet. přípravku
Důvod žádosti (diagnóza, izolovaný původce onemocnění, citlivost k účinným látkám a další okolnosti potřebné pro udělení výjimky)

Příloha

Jako přílohy této žádosti musí žadatel doložit:
- Příbalovou informaci k veterinárnímu přípravku
- Oprávnění k výkonu odborných veterinárních činností – osvědčení Komory veterinárních lékařů o splnění
podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti

Datum:

Podpis žadatele */

*/ V případě, že je žádost o výjimku učiněna v elektronické podobě musí být podepsaná zaručeným elektronickým
podpisem. Žadatel, který činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb,
který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k žádosti.

Příloha

Příloha

Úvodník / Ze života Svazu

Znovu poznamenávám a omlouvám se, že seznam není
úplný a přesný. Podklady nám poskytl především Ladislav
Krištof a Ing. Anna Sýkorová. Další podklady byly čerpány
z listovky „Ovčáctví“, 1969, 1970 a z knihy České ovčáctví …
(2011), str. 383-384.
Všechna jména by ve většině případů bylo vhodné
doplnit, rovněž jména manželek (které často neměly slovenský původ) a i jejich rodinných příslušníků. I tak si
lze učinit představu o tom, jaký podíl slovenští bačové
měli a jak ovlivnili úroveň našeho ovčáctví. Proto jsem
touto formou chtěl připomenout naše historické vazby. Je
skutečností, že řada jmenovaných ovčáků a jejich rodin
našla u nás trvalé bydliště a též získala naši státní příslušnost.
Poznámka: pokud čtenáři mají bližší údaje o uvedených
ovčácích, nebo seznam mohou doplnit, tak za tyto poskytnuté údaje budu vděčen. Doplňující údaje zašlete prosím na
adresu ZPRAVODAJE.
Záměrně se nezmiňuji o podílu slovenských specialistů
na rozvoji našeho chovu koz, a to proto, že do „sametové“

Zápis z jednání rady
plemenných knih ovcí
29. 8. 2018 v areálu Zlobice, začátek od 10.00 h.
Přítomní: členové výboru - Ing. Martin Hošek, Ph.D., Ing. Milan
Dvořák, Ing. Vít Mareš, Ing. Michal Milerski, Ph.D., Ing. Richard
Konrád, Ing. Josef Šlejtr, Ing. Antonín Vejčík, CsC.
Hosté: Filip Vancl
Jednání zahájil Ing. Martin Hošek, Ph.D., seznámil přítomné
s programem:

Program:
1) Zahájení
2) Informace o novém plemenářském zákoně a postupu
prací na nové formě výpočtu PH.
3) Podněty od Klubu šedých vřesových ovcí – p. Filip Vancl
4) Projednání úpravy délky kontrolního období u dojených
ovcí pro výpočet PH – sucho
5) Projednání změn v konání NT – Choceň, Podhůra,
Žumberk a klasifikace ze stáje – Zacharda, Randus
6) Různé
7) Diskuze
8) Závěr

1) Zahájení
Kontrola zápisu z jednání 29. 5. 2018
Ad 6) Ing. Šlejtrem byla předložena možnost sledování
a evidence individuálního přístupu užitkových vlastností
zvířat formou označení jehňat, která byla odchována
individuálně.
Ad 8) Dotazy klubu lacaune – úkol SCHOK z.s. trvá
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revoluce nebyl v historických zemích žádný specializovaný
chov koz orientovaný na tržní produkci mléka. Chov srstnatých plemen se neprosadil. Šlo vesměs o drobnochovy, které
neměly zaměstnance v trvalém pracovním poměru. Chov
koz byl vždy v ČR na vysoké chovatelské úrovni.
Bylo by rovněž účelné vzpomenout i na plodnou spolupráci v rámci šlechtitelských služeb, výzkumu, školství
a praxe, které vyústily v přátelské a kamarádské vztahy.
Výraz „bratrský vztah“ není v tomto případě klišé. I když již
25 let jdou oba naše národy vlastními cestami a rozchod
jsme ne všichni schvalovali, tak současnost bereme již jako
samozřejmost. Jsme rádi, že je úzká a velmi dobrá spolupráce mezi oběma našimi chovatelskými svazy. Tato spolupráce SCHOK z.s. a ZCHOK na Slovensku je výrazem
naplnění idejí T. G. Masaryka, E. Beneše a R. Štefánika,
realizované před 100 lety. Proto Vám, slovenští bačové,
upřímně děkujeme za pomoc „českým ovečkám“. Vyslovuji
naději, že tato úspěšná a vzájemně výhodná spolupráce
bude i nadále pokračovat.
prof. Ing. František Horák, CSc.

V úvodu jednání byla vznesena kritika na článek ve
Zpravodaji Miroslava Vjatera, u kterého nebyla uvedena
poznámka redakce, že se jedná o osobní názor autora.
Opatření – členové redakční rady Zpravodaje budou před
vydáním Zpravodaje seznámeni s jeho obsahem a budou
mít možnost vkládat odborná stanoviska SCHOK z.s.

2) Informace o novém plemenářském zákoně
a postupu prací na nové formě výpočtu PH
Dr. Milerski informoval členy výboru o průběhu jednání
na ČMSCH, a.s. 14. 8. 2018.
Byla projednána publikace RPH – souběžně s absolutními plemennými hodnotami.
Málopočetná plemena – C, NC, ZV, BE – návrh na ukončení výpočtu plemenných hodnot.
VRPKO souhlasí se souběžnou publikací RPH s absolutními plemennými hodnotami, navrhuje ukončení výpočtu plemenných hodnot plemen C a ZV.
Nový plemenářský zákon – je předložen v poslanecké
sněmovně, na prováděcí vyhlášce se zatím nezačalo
pracovat.

3) Podněty od Klubu šedých vřesových ovcí
– předložil Filip Vancl
Možnost zjišťování paternity při společném připouštění
více berany – je možné řešit soukromou zakázkou.
V rámci klubu bude určen směr šlechtění vřesové ovce,
podle toho bude další diskuse o změnách ve šlechtitelském programu a prioritě užitkových vlastností plemene.
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4) Projednání úpravy délky kontrolního období
u dojených ovcí pro výpočet PH – sucho
Výbor RPKO bere na vědomí, že na některých stádech
dojde vzhledem k časnému zaprahnutí ke zkrácení kontrolního období dojených ovcí v roce 2018.

5) Projednání změn v konání NT – Choceň,
Podhůra, Žumberk a klasifikace ze stáje –
Zacharda, Randus
VRPKO schvaluje zrušení NT v Chocni, přesun na
NT Podhůra 29. 9. 2018 – hodnotitel Ing. Dvořák, změnu
termínu NT Žumberk na 7. 9. 2018, klasifikaci beranů
ze stáje Horský statek Abertamy - Ing. Dvořák, klasifikace beranů ze stáje Lumír Randus 20. 10. 2018 – hodnotitel dr. Milerski, klasifikace beranů ze stáje statek
Horní Dvorce 20. 9. 2018 – hodnotitel dr. Hošek
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

6) Různé
Ing. Konrád – upozornil na nepřesnosti výsledků genotypizace a parentity SVÚ Jihlava. VRPKO doporučuje
SCHOK z.s. projednat tuto situaci s vedením SVÚ Jihlava, případně SVS ČR.
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0
Ing. Šlejtr doporučuje získat profily DNA zvířat z SVÚ Jihlava a využít je k ověřování původů OM klasifikovaných
beránků. Projedná Ing. Mareš
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 1, Mareš

Klub ML požaduje:
a) Trvale označovat vyřazené berany tak, aby nemohli být
berani znovu hodnoceni
b) Požadavky na matky beranů rozšířit na otce plemenných beranů
c) Publikovat u výsledků KU vedle průměru také výsledky
nejlepších a nejhorších chovů
d) Zohlednit plodný booroola gen ve výpočtu PH jako
zvláštní efekt v modelové rovnici
VRPKO projednal uvedené body:
a) Nedoporučuje – zvířata mají jedinečné označení UE,
které plně vyhovuje uvedenému důvodu
b) Nedoporučuje – všichni berani jsou prověřeni – CPH,
parentita, jsou klasifikováni na NT, jsou potomci matek
beranů, zavádění dalších omezujících kritérií není konstruktivní
c) Nedoporučuje – statistické vyhodnocení tyto rozdíly
odstraní, podrobné přehledy podle jednotlivých chovů
jsou klubu na požádání poskytovány, požadovaný přehled může klub zpracovat samostatně
d) Modelový propočet připraví dr. Milerski, bude předložen klubu, pokud bude schválen, SCHOK z.s. požádá
Plemdat, s.r.o. o změnu výpočtu PH plodnosti. Po tom
bude změna výpočtu PH plodnosti platit pro celé plemeno ML.
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0
Michela Kvisová požaduje vydávání POP v angličtině.
VRPKO doporučuje komunikaci mezi chovatelským
svazem, který to požaduje, a SCHOK z.s.
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

7) Diskuze
Byla projednána v rámci jednotlivých bodů programu.

8) Závěr
Dr. Hošek jednání v 15.12 hod ukončil.
Ing. Martin Hošek, Ph.D.
Předseda RPKO
Zapsal: Ing. Vít Mareš
Ověřil: Ing. Martin Hošek, Ph.D.

6

Úřední deska

www.schok.cz
Zpravodaj SCHOK 3/2018

a mezi chovateli a Svazem vznikajících v rámci provádění šlechtitelských programů Svazu, (dále jen „spory“),
to vše v rozsahu nezbytném pro řádné a účinné provádění šlechtitelských programů Svazu k naplnění účelu,
pro který byl tento ustaven.

II. Práva a povinnosti chovatelů při provádění
šlechtitelských programů Svazu

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
Ptašínského 308/5, Ponava, 602 00 Brno, zapsaný ve
spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl L, vložka 5270, (dále jen “Svaz“), 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, 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 ve vedení plemenných knih
ovcí a koz a k usměrňování tvorby a realizace šlechtitelských programů a postupů v chovu ovcí a koz z regionálním zaměřením na celé území České republiky.
2. Vedení plemenných knih ovcí a koz, kterým je pověřen Svaz, směřuje především k naplňování veřejného
zájmu spočívajícího ve všestranném zlepšování kvantitativních a kvalitativních užitkových vlastností (znaků)
u všech ve šlechtitelských programech Svazu vyjmenovaných plemen ovcí a koz chovaných v hospodářstvích
na území České republiky.
3. Rady plemenných knih ovcí a koz vedených Svazem,
(dále jen „Rady“), zřízené Svazem, pak svou činností
naplňují cíle Svazu týkající se realizace šlechtitelských
programů Svazu.
4. Účelem tohoto jednacího řádu pro chovatele podílející
se na šlechtitelských programech Svazu, (dále jen „Jednací řád“), je v souladu s požadavky Legislativy o plemenných zvířatech stanovit práva a povinnosti chovatelů
čistokrevných plemenných zvířat v podobě ovcí (Ovis
aries) a koz (Capra hircus), (dále jen „plemenná zvířata“), kteří se podílejí nebo mají zájem se podílet na provádění šlechtitelských programů Svazu, (dále jen jako
„chovatelé“), stanovit práva a povinnosti Svazu s tím související, a upravit řešení sporů mezi chovateli navzájem

A. Základní práva chovatelů
1. 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
Svaz poskytuje v souvislosti s jím prováděným šlechtitelským programem chovatelům do něj zapojeným.
3. Chovatelé jsou oprávněni stát se členy Svazu. Podmínky vzniku a zániku členství ve Svazu jsou upraveny
ve stanovách Svazu.
4. Chovatelé jsou oprávněni účastnit se stanovování a rozvíjení šlechtitelských programů Svazu v souladu s Jednacím řádem.
5. Chovatelé mají právo vlastnit svá plemenná zvířata.
Zakazuje se podmiňování účasti chovatelů na provádění šlechtitelských programů Svazu založením jakékoliv 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.
6. Chovatelé mají právo svobodně si vybrat svá plemenná
zvířata pro selekci a šlechtění. Zakazuje se podmiňovat účast chovatelů na provádění šlechtitelských programů Svazu 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.
7. Chovatelé mají právo nechat zapsat potomstvo, které
vzešlo z jejich plemenných zvířat, do plemenné knihy
vedené Svazem v souladu s pravidly stanovenými
v Legislativě o plemenných zvířatech.
8. Chovatelé mají právo zapojit se do šlechtitelského programu Svazu, pokud jsou jejich plemenná zvířata chována na hospodářstvích nacházejících se na území
České republiky, a to podle druhu plemenného zvířete,
na které se šlechtitelský program Svazu vztahuje.
9. Chovatelé mají právo, aby jejich plemenná zvířata byla
zapsána do hlavního oddílu plemenné knihy Svazu,
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pokud plemeno spadá a splňuje požadavky šlechtitelského programu a plemenné zvíře splňuje požadavky
stanovené Legislativou o plemenných zvířatech.
10. Pokud Svaz založil doplňkové oddíly, Chovatelé mají
právo, aby byla na jejich žádost jejich zvířata zaznamenána v doplňkovém oddíle plemenné knihy založené pro
toto plemeno Svazem, pokud nejsou způsobilá k zápisu
do hlavního oddílu takové plemenné knihy.
11. 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.
12. Chovatelé mají právo na vydání a včasné předání zootechnického osvědčení podle Legislativy o plemenných
zvířatech. Svaz vydá zootechnické osvědčení pro plemenné zvíře na žádost chovatele zapojeného do šlechtitelského programu.
13. Chovatelé mají právo, aby jim na jejich žádost byly
poskytnuty aktualizované výsledky testování užitkovosti
a genetického hodnocení jejich plemenných zvířat,
pokud jsou tyto výsledky k dispozici.

B. Základní povinnosti chovatelů
1. Chovatelé jsou povinni dodržovat stanovený šlechtitelský program Svazu, 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 Svazu v termínech tam stanovených a oznamovat Svazu všechny požadované údaje.
4. Chovatelé jsou povinni umožnit Svazu vykonání kontroly
užitkovosti v době dle volby Svazu poskytnout okamžitě
na výzvu Svazu veškerou nezbytnou součinnost k řádnému výkonu kontroly užitkovosti, jakož i podat Svazu
na jeho žádost veškerá požadovaná vysvětlení a předložit s tím související podklady.

III. Práva a povinnosti Svazu při provádění
šlechtitelských programů Svazu
A. Povinnosti Svazu
1. Svaz je povinen zajistit rovné zacházení se všemi chovateli a dodržování zákazu jakékoliv diskriminace chovatelů
při provádění šlechtitelských programů Svazu. Svaz není
oprávněn vázat účast chovatelů na provádění šlechtitelských programů Svazu založením jakékoliv práva Svazu
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k předmětnému plemennému zvířeti; tím nejsou dotčena
práva k plemennému zvířeti zřízená ve prospěch Svazu
mimo souvislost s prováděním šlechtitelských programů
Svazu.
2. Svaz na žádost chovatele zapíše nebo zaeviduje za
účelem zápisu do hlavního oddílu své plemenné knihy
každé plemenné zvíře z plemene spadajícího do šlechtitelského programu Svazu, pokud toto splňuje požadavky stanovené Legislativou o plemenných zvířatech.
3. Svaz 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 Svaz vede.
4. Svaz 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 Svazu.

B. Práva Svazu
1. Svaz 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 Svaz něco na
místo chovatele, je tento povinen uhradit Svazu všechny
náklady s tím spojené.
2. Svaz je oprávněn vyloučit chovatele z účasti na předmětném šlechtitelském programu Svazu, pokud chovatel i přes jeho výzvu nedodržuje pravidla daného šlechtitelského programu nebo neplní povinnosti stanovené
v Jednacím řádu. Svaz před vyloučením chovatele
z účasti na předmětném šlechtitelském programu
Svazu určí tomuto lhůtu k zjednání nápravy závadného
stavu. V případě, že chovatel nevyhoví výzvě v určené
lhůtě, nebo prohlásí, že výzvě nevyhoví, je Svaz oprávněn vyloučit chovatele z účasti na předmětném šlechtitelském programu Svazu.
3. Po dobu vyloučení chovatele z účasti na předmětném
šlechtitelském programu Svazu tento nemá práva stanovená Jednacím řádem. Svaz ve vyloučení chovatele rovněž určí, za jakých podmínek se chovatel může
opětovně účastnit na předmětném šlechtitelském programu Svazu. Prokázání nastolení podmínek šlechtitelského programu Svazu nebo napravení závadného
stavu náleží chovateli.

IV. Rozhodčí orgán Svazu
1. Svaz zřizuje jako rozhodčí orgán k řešení a k rozhodování sporů Rozhodčí komisi, (dále jen „Rozhodčí
komise“). Rozhodčí komise řeší a rozhoduje spory
jménem a na účet Svazu. Rozhodčí komise přijímá smír
uzavřený mezi stranami sporu před Rozhodčí komisí
jako své rozhodnutí.
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2. Rozhodčí komise rozhodne tak, že návrh navrhovatele
odmítne, pokud nesplňuje podmínky stanovené pro
takové podání v Jednacím řádu, návrh zamítne, pokud
neshledá jeho důvodnost nebo návrhu vyhoví v požadovaném rozsahu, vždy s uvedením důvodů, které jí k takovému rozhodnutí vedly.

ných 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, a není-li jich, pak podle zásad spravedlnosti.

3. Rozhodnutí Rozhodčí komise a schválený smír připouští výkon rozhodnutí v rámci Svazu. Každý orgán,
člen voleného orgánu Svazu nebo útvaru Svazu a chovatel, o jehož sporu je rozhodováno, je vázán rozhodnutím Rozhodčí komise a je povinen tomuto vyhovět,
jakož i této poskytnout na její žádost veškerou požadovanou součinnost.

2. 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.

4. Rozhodčí komise má 3 členy, kteří jsou jmenováni Spolkovou radou Svazu na dobu pěti let. Rozhodčí komise
volí se svého středu předsedu Rozhodčí komise, kterého v případě nepřítomnosti zastupuje jím určený člen
Rozhodčí komise.
5. Člen Rozhodčí komise může ze své funkce kdykoliv
odstoupit písemným oznámením doručeným Předsednictvu Svazu. Spolková rada Svazu v případě zániku
funkce člena Rozhodčí komise jmenuje na svém nejbližším zasedání na jeho místo člena nového. V případě, že Rozhodčí komise není způsobilá plnit svoji
působnost, nahrazuje ji po tuto dobu Revizní komise
Svazu v rozsahu Jednacího řádu.
6. Sudištěm pro spory je sídlo Svazu nebo adresa jeho
provozovny v Praze, a to podle bydliště navrhovatele.
Rozhodčí komise může změnit sudiště na žádost navrhovatele, nebo z jiných důvodů vhodnosti.
7. Každý chovatel, člen Svazu a činovník (pracovník) Svazu
je povinen se na svůj náklad dostavit k jednání Rozhodčí komise na stanoveném místě a v určené době,
podat požadovaná vysvětlení a předložit důkazy toho
se týkající. Náklady související s řízením nese každá
strana ze svého, pokud neučí Rozhodčí komise jinak.

V. Řešení sporů
1. Rozhodčí komise při rozhodování sporů dbá o to, aby
byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávně-

3. Rozhodčí komise rozhoduje spor při neveřejném zasedání 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. Přípravu a projednání sporu vede předseda Rozhodčí komise nebo jím pověřený člen Rozhodčí komise. Každý člen Svazu, jeho útvaru nebo voleného orgánu Svazu je povinen se na žádost Rozhodčí
komise dostavit se k projednávání sporu nebo poskytnout požadovaná vysvětlení.
4. Rozhodčí komise spor rozhodne k návrhu chovatele,
který se cítí být dotčen na svých právech při provádění šlechtitelských programů Svazu, a to jednáním
jiného chovatele, nebo Svazu, jeho orgánů a Útvarů.
V případě zpětvzetí návrhu navrhovatelem nebo v případě nedostatku podkladů pro posouzení sporu Rozhodčí komise projednávání sporu zastaví. Rozhodčí
komise spor rozhodne bez zbytečného odkladu v rozsahu požadovaném navrhovatelem, své rozhodnutí
řádně odůvodní a oznámí navrhovateli a dalším účastníkům sporu. Rozhodnutí Rozhodčí komise je konečné
a závazné pro účastníky sporu.

VI. 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.
Jednací řád nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2018.
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Připravované akce

Vzdělávací akce v rámci PRV
Operace 1.1.1., prioritní oblast 2B
Moderní metody chovu mléčných
ovcí a koz
MVDr. Lukáš Hlubek a kol. zve chovatele ovcí a koz na
vzdělávací akce.
Termíny a místa akcí jsou následující:
1) Kozí farma Krmelín, Staroveská 406, Krmelín, 739 24
27. 10. 2018
2) BIOFARMA DoRa s.r.o., Ratibořice 1, 675 51, Jaroměřice nad Rokytnou
15. 12. 2018
3) Farma Prokeš, Smilovice 112, 739 55 Smilovice u Třince
16. 12. 2018
4) Kozí farma Pěnčín s.r.o., Pěnčín 60, 468 21, Pěnčín
23. 2. 2019
5) Farma Držovice, Jakub Laušman, Držovice 23, 411 45,
Úštěk
24. 2. 2019
6) Kozí farma Dřevec, Dřevec 24, 331 41 Kralovice
30. 3. 2019
7) Statek Horní Dvorce s.r.o. Horní Dvorce 22, 378 53
Strmilov
25. 5. 2019

MVDr. Lukáš Hlubek a kol. si Vás dovoluje
pozvat v rámci PRV Operace 1.1.1., prioritní
oblast 2B na vzdělávací akci:

Moderní metody chovu
mléčných ovcí a koz
Kozí farma Krmelín 27. 10. 2018, 8.00 hodin
Program:
7.30 – 8.00 Prezence účastníků - Kozí farma Krmelín
Praktická část
8.00 – 12.00 Audit farmy, vyhodnocení auditu
12.00 – 12.30 oběd
Teoretická část
12.45 – 13.45 Produkce mléka v zimě – klíč k prosperitě
		
(MVDr. Lukáš Hlubek)
14.00 – 15.00 Moderní metody v reprodukci malých
		
přežvýkavců (Lek. Wet. Mateusz Wojdas)
15.15 – 16.15 Umělý odchov mláďat – proč a jak
		
(MVDr. Lukáš Hlubek)
16.30 – 17.30 Řízení zdraví stáda a základy prevence
		
(MVDr. Lukáš Hlubek)

30

8) Kozí farma Vizovice, Lázeňská 756, 763 12 Vizovice
26. 5. 2019
9) Mgr. Petr Musil, Podbořánky 16, 270 33, Jesenice
27. 7. 2019
10) Ovčí statek u Hrdličků, Brníčko 32, 789 75, Brníčko
28. 7. 2019
11) Tomáš Ondruch, Valašská Bystřice 607, 756 27, Valašská Bystřice
31. 8. 2019
12) ZS Jindřichovice
21. 9. 2019
Program bude vždy týž na různých místech ČR – viz
pozvánka na první termín.
Dopolední program bude praktický „audit farmy“ – účastníci budou hodnotit farmu, a to po stránce zootechnické,
zoohygienické, welfare, výživy zvířat, zdraví zvířat. V rámci
„auditu“, po hodnocení, se všichni účastníci sejdou, projdou jednotlivá hodnocení a bude diskutováno o důvodech
postupů chovu a opatřeních konkrétní farmy.
Odpolední program bude teoretický – podle pozvánky.
Dále budou organizovány na Kozí farmě Krmelín semináře
pro chovatele malých přežvýkavců v termínech 17. 11. 2018
a 31. 3. 2019. Program seminářů bude upřesněn. Pro
další informace nahlédněte na www.eagri.cz - Vzdělávací akce PRV.
Ing. Zdeňka Hegedűšová, Ph.D.,
zdenka.hegedusova@seznam.cz

17.45 – 18.30 Bilance krmných dávek mléčných ovcí
		
a koz (Ing. Ondrej Kubišta)
18.45 – 19.00 Projektová opatření Programu rozvoje
		
venkova v roce 2019
		
(Ing. Zdeňka Hegedűšová, Ph.D.)
Tato vzdělávací akce je první ze série v rámci projektu
„Moderní metody chovu mléčných ovcí a koz“
Cyklus našeho vzdělávání Vám pomůže vyřešit mnohé problémy a použít moderní postupy také na Vaší farmě. Jen to
nejlepší, mnoho úspěchů a nadšení pro další rozvoj vašich
farem Vám přeje MVDr. Lukáš Hlubek a kol.
Účastnický poplatek: 500 Kč/osobu (občerstvení),
číslo účtu: 211310703/0600,
IBAN: CZ07 0600 0000 0002 1131 0703,
SWIFT: AGBACZPP, variabilní symbol: 27102018,
specifický symbol: IČ nebo rodné číslo.
Poplatek nutno uhradit do 26. 10. 2018. Počet účastníků
je omezen, prosím přihlašujte se nejdříve e-mailem na:
zdenka.hegedusova@seznam.cz, případně v rámci aplikace na www.eagri.cz.
Prezence a praktická část bude probíhat na Kozí Farmě
Krmelín, Staroveská 406, Krmelín, 739 24
Teoretická část, oběd, večeře, vyhodnocení auditu bude
probíhat v Hotelu Palfrig, Zahumenní 306, 739 23, Stará
Ves nad Ondřejnicí

Připravované akce

Dovolujeme si Vás pozvat na 21. setkání
chovatelů ovcí a koz, které se uskuteční
v termínu od 9. do 10. listopadu v kongresovém
hotelu Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou.

Mezinárodní konference
chovatelů ovcí a koz 2018
Po loňské úspěšné premiéře opět letos připravujeme konferenci v kongresovém hotelu LUNA. Vedle kvalitního ubytování a moderních jednacích prostor budeme mít možnost
navštívit hotelové wellness s krytým bazénem s protiproudem, finskou saunou, parní saunou, infrakabinou, whirlpoolem a tělocvičnou – nejen plavky s sebou. Výborná kuchyně
jistě již nikoho nepřekvapí.
Přivítáme mezi sebou řadu zajímavých přednášejících.
Páteční dopolední program bude zaměřen na všeobecnou
problematiku chovů. Také vzpomeneme 90 let kontroly užitkovosti v chovu koz a na 100letou historii chovů v Československu a v České republice. Odpolední program bude již
přímo zaměřen na konkrétní témata – příbuzenská plemenitba, podmínky chovu dojných ovcí na Slovensku. Samostatnou kapitolou budou přednášky týkající se problematiky
výživy malých přežvýkavců. Sobotní program bude celý
věnován zooveterinární problematice našich chovů.
Adresa: Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
GPS: 49°38’18"N; 15°17’57"E; 49.638N, 15.3E
Telefon: +420 569 738 800

Konferenční hotel

Jak se do hotelu Luna dostanete?
Cesta od Prahy netrvá ani hodinu. Dálnici D1 opusťte
exitem na 66. km LOKET a jeďte na Ledeč nad Sázavou.
Cestou si můžete užít krásný výhled z mostu nad přehradou
Želivka. Asi 1 km před Ledčí zahněte doprava na Jihlavu.
Ještě před první obcí odbočte u fotbalového hřiště a rybníka
doleva na Kouty a pokračujte rovně. Po projetí obcí Kouty
přijedete k rybníku, u kterého uvidíte hotel Luna.
Cesta od Brna je ještě snazší. Sjeďte z D1 na 81. km
KOBEROVICE a jeďte na Ledeč nad Sázavou. Hned za
obcí Kamenná Lhota u rybníka a fotbalového hřiště odbočte
doprava na Kouty a pokračujte rovně. Po projetí obcí Kouty
přijedete k rybníku, u kterého již uvidíte hotel Luna.
Program:
Pátek 9. 11. 2018
8.30 – 9.30
Příjezd účastníků, prezence, ubytování
9.30 		
Zahájení mezinárodní konference
			
– Ing. Vít Mareš
9.40 – 12.00 Dopolední blok
			
– vedoucí bloku Ing. Tomáš Klíma
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V tomto bloku vystoupí:
Agrární analytik Petr Havel, ředitel ČMSCH a.s. doc. Josef
Kučera - Připravované změny ve výpočtu PH ovcí; Aktuality z ČMSCH, a.s., ústřední ředitel Státní veterinární správy
MVDr. Zbyněk Semerád - Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace v roce 2019, problematika statusů rizika
TSE v chovech ovcí a koz, prof. Ing. František Horák, CSc.
– Děkujeme Vám, bačové – malé ohlédnutí za 100letou tradicí, Ing. Richard Konrád - 90 let kontroly užitkovosti koz.
Poprvé budou představeny nové webové stránky Svazu.
12.00 – 13.00 Oběd
13.00 – 17.00 Odpolední blok
			
– vedoucí bloku Ing. Martin Hošek, Ph.D.
V odpoledním bloku uslyšíme tyto přednášky: prof. Jiří
Skládanka – Přísevy pastvin a pícninářství v suchých podmínkách, doc. Pavel Veselý – Výživa malých přežvýkavců
v krizovém období, Ing. Michal Milerski, Ph.D. – Příbuzenská plemenitba a inbrední deprese u ovcí, předseda Zväzu
chovateľov oviec a koz Ing. Igor Němčok - Chov dojných ovcí
na Slovensku, Milan Douša (firma Noack ČR, spol. s r.o.)
– Moderní pohled na výživu malých přežvýkavců, firma Envi
Produkt, s.r.o. – Představení huminových kyselin ve výživě
malých přežvýkavců, Ing. Petra Sedláková (Guyokrma spol.
s r.o.) – Výživa ovcí a koz v době nedostatku píce. Aktuální
poznatky, možnosti řešení.
17.00 – 19.00 Jednání chovatelských klubů
19.00 – 20.00 Večeře
Od 20.00
Společenský večer, hudba a tanec
Sobota 10. 11. 2018
8.30		
Snídaně
9.00 – 12.00 Dopolední blok
			
– vedoucí bloku MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.
V sobotní dopoledním bloku se představí:
Ing. Vít Mareš – Šlechtitelský program v chovu ovcí
z pohledu upevňování zdraví, MVDr. Šoňa Šlosárková – Ovčácký rok z pohledu řízení zdraví ovcí a koz,
prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc. – Nejčastější parazitózy v pastevních chovech ovcí a koz, strategie odčervování, rezistence na antiparazitika, prof. MVDr. Leoš Pavlata,
Ph.D. – Dopady karence mikroprvků na zdraví zvířat.
12.00
Ukončení mezinárodní konference
12.00 – 13.00 Oběd
Program bude probíhat v jednotlivých pracovních blocích. Při každém bloku bude probíhat moderovaná pracovní diskuze.
Účastnický poplatek jsme nezměnili, pro člena Svazu je
500 Kč + 300 Kč za ubytování. Pro ostatní účastníky konference je tento poplatek stanoven ve výši 700 Kč + 300 Kč za
ubytování. Návštěvníci, kteří se zúčastní pouze jednoho dne
konference, zaplatí jednorázový poplatek 500 Kč. Poplatky
se vybírají při prezenci konference.
Na 21. mezinárodní konferenci zveme všechny zájemce
nejen z řad členů Svazu.
Těšíme se na Vás!
Za pořadatele Ing. Jiří Huml
ředitel
Změna programu vyhrazena.
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