Zápis z jednání spolkové rady SCHOK z.s., konané v kongresovém hotelu Luna, Kouty 77,
7. 11. 2019 od 14.00 hod
Podle prezenční listiny bylo přítomno 13 členů Spolkové rady Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. (Svaz)
Omluveni: Carbol, Slovák, Mahr. Nepřítomni: nikdo.
Za revizní komisi Svazu se jednání nikdo nezúčastnil, ing. Kotlaba se pro nemoc omluvil
Program:
1) Zahájení, aktuální informace
2) Plnění usnesení členské schůze - republikového shromáždění a Spolkové rady SCHOK z.s.
3) Projednání návrhu směrnice hospodaření Krajských sdružení
4) Hodnocení činnosti a hospodaření SCHOK z.s. a svépomocného fondu Svazu v roce 2019
5) Projednání návrhu odměn pro funkcionáře a zaměstnance Svazu
6) Příprava programu činnosti Svazu v roce 2020
7) Příprava a zajištění konference 8. – 9. 11. 2019 hotel Luna, Kouty
8) Různé
9) Diskuse
10) 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. Předseda seznámil přítomné s aktuální situací ve Svazu, s rozhodnutím
správního soudu ve prospěch ČPI, návrhem ministerstva, návrhem ministerstva na změnu označování
elektronických známek.
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 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. Bylo 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. 57/2018
Spolková rada vzala na vědomí předložené informace. Ukládá řediteli Svazu projednat předložení dalších
návrhů nového loga Svazu. Předloženo na jednání 22.1.2019. 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.
Usnesení Spolkové rady č. 31/2019
Spolková rada bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení.
Pro 11
proti
zdržel se nepřítomni 2
Usnesení bylo schváleno
3) Projednání návrhu směrnice hospodaření Krajských sdružení
Usnesení Spolkové rady č. 32/2019
Spolková rada projednala a schválila Směrnici 1/2019 o hospodaření Krajských sdružení, do 30. 11. 2019
bude jednotlivým krajským sdružením přeložen stav krajských účtů.
Pro 13
proti
Usnesení bylo schváleno

zdržel se

4) 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. Zatím není v běžném provozu 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, v prosinci bude 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.
Průběžné hospodaření Svazu odpovídá běžnému toku finančních prostředků jako v předchozích letech, na
účtech Svazu bylo k 31. 10. 2019 8 701 992 Kč, v pokladnách 146 215 Kč. Průběžný výsledek hospodaření je
k 31. 10. 2019 – 13 050 tis Kč odpovídá stavu nezaúčtovaných plemenářských služeb a dotací.
Bude provedena fakturace plemenářských služeb:
KU ovcí
4 450 000 Kč
KU koz
2 285 000 Kč
Přirozená plemenitba berani
2 645 000 Kč
Přirozená plemenitba kozli
685 000 Kč
Celkem
10 065 000 Kč
Jsou podány žádosti o dotace pro Svaz ve výši 10 570 525 Kč
Osvětová činnost, výstavy
3 322 000 Kč
KU ovce a kozy
171 678 Kč
Vzorky mléka KU
46 847 Kč
Testace
3 705 000 Kč
Plemenné knihy ovcí
2 225 000 Kč

Plemenné knihy koz
1 200 000 Kč
Bude provedena fakturace podle smluv a ČMSCH, a.s. a VÚŽV Uhříněves ve výši 700 000 Kč
Předpokládané další příjmy plemenných knih apod.
215 000 Kč
Celkem
21 550 000 Kč
Předpokládané výdaje
Výstavy
2 500 000 Kč
Mzdové náklady
3 500 000 Kč
Cestovné
700 000 Kč
Ostatní
300 000 Kč
Celkem
7 000 000 Kč
Hospodářský výsledek k 31.10.2019
- 13 050 000 Kč
Předpokládaný výsledek k 31.12.2019
1 500 000 Kč
Stav svépomocného fondu Svazu – splácení půjček je průběžně kontrolováno, nyní jsou splátky po splatnosti
jen u pana Krčmáře a paní Kopajové, se kterou je dohodnut splátkový kalendář. Byly vyřešeny všechny
pohledávky po věřitelích, kteří zemřeli.
Členům spolkové rady byly předloženy následující podklady: Výsledovka Svazu k 31.10.2019, stav
bankovních účtů a pokladen Svazu k 31.10.2019 a přehled splácení jednotlivých půjček svépomocného fondu
Svazu.
V diskusi se projednal výhled hospodaření Svazu do konce roku 2019 a postup vymáhání
nezaplacených pohledávek.
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.
Pro 13
proti
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
5) Projednání návrhu odměn pro funkcionáře a zaměstnance Svazu
Předsednictvo Svazu předložilo, na základě průběžných výsledků činnosti Svazu a hospodaření, návrh na
vyplacení ročních odměn pro funkcionáře a zaměstnance Svazu.
Hodnotitelé plemenných beranů a kozlů podle počtu hodnocených zvířat na jednotlivých nákupních trzích.
V diskusi byl původní návrh doplněn.
Usnesení Spolkové rady č. 34/2019
Spolková rada schvaluje projednaný návrh odměn ukládá ekonomickému oddělení Svazu vyplatit odměny v
nejbližším výplatním termínu.
Pro 12 proti zdržel 1
Usnesení bylo schváleno
6) Příprava programu činnosti Svazu v roce 2020
Byl projednán návrh akcí Svazu na rok 2020
V diskusi požádal Ing. Mareš přítomné o spolupráci při přípravě kalendáře akcí a o příspěvky do
Zpravodaje.
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.
Pro 13
proti
zdržel se
Usnesení bylo schváleno
7) Příprava a zajištění konference 8.-9.11.2019 hotel Luna, Kouty
Usnesení Spolkové rady č. 36/2019
Spolková rada vzala na vědomí stav příprav konference v hotelu LUNA, který se bude konat 8.-9.11.2019.
Pro 13
proti
zdržel se
Usnesení bylo schváleno

8) Různé
a) Klub chovatelů romanovských ovcí žádá o příspěvek na tvorbu nového klubového webu ve výši 30 000
Kč. Zdůvodnění – „Chovatelé Klubu romanovských ovcí již mnoho let platí každoročně poplatek 200 Kč
na web, počítala jsem to, za ty roky zpět to dělá bezmála 20 tisíc Kč, které jsme do kasy SCHOK přispěli
(jako Klub nemáme vlastní pokladnu). Samozřejmě počítáme, že aktivní členové Klubu budou tuto částku
hradit každoročně i nadále. Je tedy více než pravděpodobné že chovatelé dokáží požadovanou částku cca
30.000 Kč SCHOKu tímto způsobem navrátit“
Usnesení Spolkové rady č. 37/2019
Spolková rada schválila poskytnutí příspěvku na tvorbu nového klubového webu chovatelů romanovských
ovcí ve výši 30 000 Kč. Na stránkách bude uvedeno, že se jedná o web Svazu a bude umístěno logo Svazu.
Pro 13
proti
zdržel se
Usnesení bylo schváleno
b) Předsednictvo Svazu předkládá Spolkové radě Svazu nákup vybavení pro provádění kontroly užitkovosti
ovcí a koz. Jedná se nákup PDA na pořizování údajů při kontrole dojených ovcí a koz v počtu 16 ks
v celkové hodnotě 300 000 Kč a nákup jednoho ultrazvukového přístroje na zjišťování zmasilosti ovcí při
provádění kontroly užitkovosti.
Usnesení Spolkové rady č. 38/2019
Spolková rada schválila nákup PDA na pořizování údajů při kontrole dojených ovcí a koz v počtu 16 ks
v celkové hodnotě 300 000 Kč a nákup jednoho ultrazvukového přístroje na zjišťování zmasilosti ovcí při
provádění kontroly užitkovosti. Výběr přístroje zajistí Ing. Huml a Dr. Hošek.
Pro 13
proti
zdržel se
Usnesení bylo schváleno
c) Spolková projednala ocenění zasloužilým chovatelům, členům a příznivcům Svazu, navrženi byli:
Josef Vacík, Ing. Jaroslav Adam, Jan Macků, Ing. Anna Sýkorová, Ing. Eva Roubínková, Josef Rosa,
MVDr. Jaroslav Dražan, MVDr. Soňa Šlosárková, prof. MVDr. Vlasta Svobodová, Jiří Kaiser, Ing. Vít
Mareš, Ing. Igor Němčok (předseda Zväzu chovateľov ovcí a koz SR), předseda Hornorakouského svazu
chovatelů ovcí.
Usnesení Spolkové rady č. 39/2019
Spolková rada schválila seznam jmen pro předání ocenění.
Pro 13
proti
zdržel se
Usnesení bylo schváleno
Spolková rada schválila termín členské schůze SCHOK z.s. 17. 4. 2021.
Spolková rada schválila termín mezinárodní konference SCHOK z.s. 5. - 6. 11. 2021.
9) Diskuse
Proběhla u jednotlivých bodů programu.
10) Závěr
Jednání ukonči Ing. Mareš v hod
Zapsal: Ing. Vít Mareš
Ověřil: Ing. Jiří Huml

