Zápis jednání spolkové rady Svazu chovatelů ovcí a koz z.s., konané na ČMSCH a.s.
Hradíštko, 11. 3. 2019 od 10.00 hod
Podle prezenční listiny bylo přítomno 13 členů spolkové rady Svazu chovatelů ovcí a koz z.s.(Svaz)
Omluveni: Ing. Vladislav Vítek, P. Mahr, Ing. J. Dobrovolný
Nepřítomni: nikdo
Za revizní komisi Svazu se jednání zúčastnil: Ing. P. 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 2018
4) Návrh činnosti Svazu na rok 2019
5) Výhled hospodaření Svazu v roce 2019
6) Informace o činnosti jednotlivých krajských sdružení Svazu
7) Svolání členské schůze - republikového shromáždění na 6. 4. 2019 – hotel Luna, Kouty 77
8) Příprava a zajištění Národní výstavy hospodářských zvířat v Brně 12. – 15. 5. 2019
9) Doplnění redakční rady Zpravodaje SCHOK z.s.
10) Doplnění Rozhodčí komise SCHOK z.s.

11) Různé
12) Diskuse
13) Závěr
1) Zahájení, aktuální informace
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 ověřovatele Ing. Jiřího Humla. Seznámil přítomné s aktuální situací ve Svazu,
předsedové rad plemenných knih ovcí a koz seznámili přítomné se závěry jednání těchto orgánů.
2) Plnění usnesení členské schůze - republikového shromáždění a spolkové rady SCHOK z.s.
Z přijatých usnesení členské schůze – republikového shromáždění 2018 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. 3/2018
Spolková schvaluje předloženou připomínku k návrhu plemenářského zákona číslo 3 a ukládá
předsednictvu Svazu ji předložit ministerstvu zemědělství do 12. 1. 2018.
Připomínka byla předložena, bylo o ní jednáno, ale do vládního návrhu nebyla zapracována.
Plemenářský zákon byl schválen bez této připomínky. Úkol byl splněn, připomínka byla zamítnuta
MZe ČR.
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. Úkol trvá, v roce 2019 bude toto opatření realizováno
Usnesení spolkové rady Svazu č. 36/2018

Spolková rada schvaluje kooptoptaci Ing. Antonína Vejčíka, CSc. jako člena revizní komise Svazu.
Členům spolkové rady ukládá hledat další kandidáty do termínu doplňkových voleb revizní komise
Svazu. Úkol trvá.
Usnesení spolkové rady Svazu č. 37/2018
Spolková rada vzala na vědomí informaci o Jednacím řádu útvarů Svazu, návrh změn Jednacího řádu
útvarů Svazu bude připraven na jednání členské schůze Svazu v dubnu 2019. Úkol trvá.
Usnesení spolkové rady Svazu č. 39/2018
Spolková rada vzala na vědomí informaci o činnosti a hospodaření Svazu, průběžný hospodářský
výsledek odpovídá běžnému toku financí. Spolková rada ukládá řediteli Svazu provedení urgence
dlužníků, provedení a předkládání stavu finančních prostředků jednotlivých krajských sdružení. Úkol
trvá. Rozesílání upomínek dlužníkům bylo ukončeno k 1.11.2018.
Usnesení Spolkové rady č. 45/2018
Spolková rada ukládá řediteli Svazu provedení důkladné inventarizace majetku v jednotlivých
krajských sdruženích a na střediscích Svazu. Termín do 31.3.2019.
Byla zahájena příprava celosvazové inventarizace. Úkol trvá.
Usnesení Spolkové rady č. 46/2018
Spolková rada bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení, 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, Řádu plemenných knih ovcí
a koz. Ukládá předsedům plemenných knih ovcí a koz doplnění uvedených dokumentů podle
nařízení EU 2016/1012. Úkol trvá. Schválila vzory zootechnického osvědčení v souvislosti
s platností nařízení EU 2016/1012.
Předsedové rad plemenných knih ovcí a koz předložili upravené řády plemenných knih ovcí a koz.
Usnesení Spolkové rady č. 57/2018
Spolková rada vzala na vědomí předložené informace. Ukládá řediteli Svazu projednat předložení
dalších návrhů nového loga Svazu. Bylo 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. 5/2019
Spolková rada schválila předložené hodnocení činnosti a hospodaření SCHOK z.s., svépomocného
fondu Svazu v roce 2018 a vzala na vědomí přehled pohledávek za roky 2014, 2015, 2016 a 2017.
Ukládá předsednictvu Svazu zpracovat zprávy o činnost a hospodaření na jednání členské schůze republikového shromáždění Svazu. Úkol trvá.
Usnesení Spolkové rady č. 6/2019
Spolková rada schválila předložený programu činnosti Svazu v roce 2019 a ukládá předsednictvu
Svazu připravit programu činnosti Svazu na rok 2019 a výhled hospodaření na rok 2019 na jednání
členské schůze - republikového shromáždění Svazu. Úkol trvá.
Usnesení Spolkové rady č. 7/2019
Spolková rada schválila termín a místo konání členské schůze – republikového shromáždění delegátů
SCHOK z.s. a ukládá předsednictvu Svazu zajistit její přípravu a organizaci. Program jednání
členské schůze – republikového shromáždění delegátů SCHOK z.s. bude projednán na jednání
spolkové rady Svazu 11.3.2019 na Hradištku. Úkol trvá.
Usnesení Spolkové rady č. 8/2019
Spolková rada vzala na vědomí informaci o přípravě a zajištění Národní výstavy hospodářských
zvířat v Brně 12. – 15. 5. 2019 a ukládá předsednictvu Svazu zajistit prezentaci Svazu a organizaci
této akce. Úkol trvá.
Usnesení Spolkové rady č. 9/2019

Spolková rada bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení.
Pro 12 proti 0 zdržel se 0, přítomno 12 členů
Usnesení bylo schváleno
Usnesení Spolkové rady č. 10/2019
Spolková rada schvaluje předložené řády plemenných knih ovcí a koz. Ukládá předsedům rad
plemenných knih ovcí a koz připravit návrh možných změn průběhu jednání rad plemenných knih
ovcí a koz. Ukládá kanceláři Svazu předložení rozboru zapojení členů Svazu do kontroly užitkovosti
ovcí a koz a ukládá předsedům chovatelských klubů provedení revize členské základny.
Pro 13 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
3) Informace o činnosti a hospodaření SCHOK z.s. a svépomocného fondu Svazu v roce 2018.
Od roku 2019 se stal Svaz měsíčním plátcem DPH.
Ing. Mareš informoval plnění programu činnosti Svazu, o rozeslání dotací pro chovatele, byla
předložena zpracovaná výsledovka Svazu a předpokládaným ziskem 998.073,23 Kč. Stav účtů
SCHOK z.s. k 31.12.2018 22,298.535,51 Kč, což odpovídá stavu k 31.12.2017, kdy bylo na účtech
Svazu 22,002.414 Kč.
Ing. Klíma předložil stav čerpání svépomocného fondu Svazu v roce 2018 a přehled pohledávek za
roky 2014 – 31.200,- Kč, 2015 – 34.383,- Kč, 2016 – 21.038,97 Kč, 2017 – 48.999,- Kč (veškeré
pohledávky za provedenou kontrolu užitkovosti jsou uhrazeny, nejvyšší nedoplatek je za poplatky za
přirozenou plemenitbu beranů a kozlů, které se rozesílají složenkami) a 2018 – 1,830.644,40 Kč.
Usnesení Spolkové rady č. 11/2019
Spolková rada schválila předložené hodnocení činnosti a hospodaření SCHOK z.s., svépomocného
fondu Svazu v roce 2018 a vzala na vědomí přehled pohledávek za roky 2014, 2015, 2016, 2017 a
2018. Ukládá předsednictvu Svazu zpracovat zprávy o činnost a hospodaření na jednání členské
schůze - republikového shromáždění Svazu podle usnesení Spolkové rady č. 5/2019. Spolková rada
ukládá řediteli Svazu provedení urgence dlužníků a provedení uznání závazků jednotlivých
chovatelů za rok 2018.
Pro 13
proti
0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
4) Návrh činnosti Svazu na rok 2019
Program činnosti Svazu byl zpracován a publikován ve Zpravodaji 4/2018 a dále projednán na
jednání Spolkové rady Svazu 22.1.2019.
Usnesení Spolkové rady č. 12/2019
Spolková rada schválila předložený programu činnosti Svazu v roce 2019 a ukládá předsednictvu
Svazu připravit programu činnosti Svazu na rok 2019 na jednání členské schůze - republikového
shromáždění Svazu podle usnesení Spolkové rady č. 6/2019.
Pro 13
proti
0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
5) Výhled hospodaření Svazu v roce 2019
Byl předložen výhled hospodaření Svazu v roce 2019, který byl projednán na jednání Spolkové
rady Svazu 22.1.2019. Ing. Konrád předložil návrh předsednictva Svazu na úpravu fakturačních
cen u kontroly dojených koz a ovcí metodou AT:
Dojená plemena ovcí a koz včetně kříženců (tzv. „,mléčná kontrola“) metodou AT:
3 – 10 ks
2 000,- Kč/ks
11 – 25 ks
1 000,- Kč/ks
26 – 100 ks
500,- Kč/ks
101 a více ks
300,- Kč/ks
Usnesení Spolkové rady č. 13/2019
Spolková rada schválila úpravu fakturačních cen u kontroly dojených koz a ovcí metodou AT.

Spolková rada schválila předložený výhled hospodaření Svazu v roce 2019 a ukládá předsednictvu
Svazu připravit výhled hospodaření Svazu v roce 2019 na jednání členské schůze - republikového
shromáždění Svazu podle usnesení Spolkové rady č. 6/2019.
Pro 13
proti
0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
6) Informace o činnosti jednotlivých krajských sdružení Svazu
Předsedové jednotlivých krajských sdružení Svazu informovali o činnosti v roce 2018 a o výhledu
činnosti na rok 2019 a o průběhu jednotlivých krajských shromáždění.
Usnesení Spolkové rady č. 14/2019
Spolková rada vzala na vědomí informace o činnosti krajských sdružení v roce 2018 a o výhledu
činnosti na rok 2019 a o průběhu jednotlivých krajských shromáždění. Ukládá předsedům krajských
sdružení oznámit kanceláři Svazu seznam delegátů na členskou schůzi formou zápisu, ze kterého
vyplývá zvolení jednotlivých delegátů.
Pro 13
proti
0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
7) Svolání členské schůze – republikového shromáždění delegátů SCHOK z.s. 6. 4. 2019
kongresový hotel Luna, Kouty 77.
Členská schůze – republikového shromáždění delegátů SCHOK z.s. se uskuteční 6. 4. 2019
kongresový hotel Luna, Kouty 77.
Program:
1) Zahájení - úvod
- volba mandátové, volební a návrhové komise,
- určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Kontrola usnesení
3) Doplňovací volby revizní komise Svazu
4) Projednání a přijetí změn Stanov Svazu
5) Projednání a přijetí změny Jednacího řádu orgánů Svazu
6) Zpráva o činnosti Svazu v roce 2018
7) Zpráva Revizní komise
8) Výsledek hospodaření a účetní závěrka 2018
9) Projednání a schválení programu činnosti Svazu na rok 2019
10) Záměr hospodaření Svazu v roce 2019
11) Různé – činnost společnosti OVEKO a.s., Svépomocný fond, činnost krajských sdružení, činnost
chovatelských klubů, Ing. Havrlant – Vlci v našich stádech
12) Diskuse
13) Závěr
Usnesení Spolkové rady č. 15/2019
Spolková rada svolává členskou schůzi – republikového shromáždění delegátů SCHOK z.s. na
6. 4. 2019 v kongresovém hotelu Luna, Kouty 77. Ukládá předsednictvu Svazu zajistit její přípravu a
organizaci. Dále rozeslání pozvánek jednotlivým delegátům společně s návrhy projednávaných změn
Stanov Svazu, Jednacího řádu orgánů Svazu podle usnesení Spolkové rady č. 7/2019.
Pro 13
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
8) Příprava a zajištění Národní výstavy hospodářských zvířat v Brně 12. – 15. 5. 2019
Ing. Huml předložil informaci o stavu příprav Národní výstavy Brno 2019.
Usnesení Spolkové rady č. 16/2019
Spolková rada vzala na vědomí informaci o přípravě a zajištění Národní výstavy hospodářských
zvířat v Brně 12. – 15. 5. 2019 a ukládá předsednictvu Svazu zajistit prezentaci Svazu a organizaci
této akce podle usnesení Spolkové rady č. 8/2019.
Pro 13
proti
0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno
9) Doplnění redakční rady Zpravodaje SCHOK z.s.
Předsednictvo navrhuje Spolkové radě Svazu doplnit redakční radu Zpravodaje Svazu o Ing. Jiřího
Humla.
Usnesení Spolkové rady č. 17/2019
Spolková schvaluje doplnění redakční rady Zpravodaje Svazu o Ing. Jiřího Humla.
Pro 13
proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
10) Doplnění Rozhodčí komise SCHOK z.s.
Krajské sdružení Svazu Libereckého kraje navrhuje doplnit Rozhodčí komisi SCHOK z.s. o Mgr.
Lukáše Jakubů.
Usnesení Spolkové rady č. 18/2019
Spolková bere na vědomí možnost doplnění Rozhodčí komise SCHOK z.s. o Mgr. Lukáše Jakubů,
po získání dalšího kandidáta bude projednáno jejich jmenování.
Pro 12
proti
0 zdržel se 1
Usnesení bylo schváleno
11) Různé
a)
Žádost o podporu činnosti spolku Koliba na rok 2019 ve výši 10.000 Kč, žádost obce
Košařiska bude projednáno zástupci krajského sdružení MSK, o výsledku bude podána informace
na dalším jednání Spolkové rady Svazu.
b)
Žádost ČAS o podporu 12. května 2019 "CHALLENGE" (soutěž střihačů na čas při dodržení
kvality) při Národní hospodářské výstavě v Brně 10 000 Kč.
1. června 2019 na Selském dni by měly probíhat dvě soutěže, v mechanické střiži (Mistrovství
republiky ve stříhání ovcí) žádost o 10 000 Kč na ceny a v ručním stříhání (Mistrovství Valašska v
ruční stříži ovcí) o 5 000 Kč na ceny.
14. září 2019 při Dožínkách v Hradci Králové proběhne soutěž v ručním stříhání ovcí (8.
mistrovství ČR v ručním stříhání ovcí) žádost o finanční podporu ve výši 5 000 Kč.
c)
Žádost ČAS o financování účasti zástupců České republiky na mistrovství světa ve stříhání
ovcí ve Francii ve výši 55.000 Kč.
d) Sdružení Libereckého kraje žádá o podporu Svatováclavských slavností v roce 2019 ve výši
10.000 Kč
Usnesení Spolkové rady č. 19/2019
Spolková schvaluje finanční podporu spolku Koliba na rok 2019 ve výši 10.000 Kč, schvaluje
finanční podporu ČAS na pořádané soutěže střihačů ve výši 30.000 Kč a podporu účasti na
mistrovství světa ve stříhání ovcí ve výši 55.000 Kč. Schvaluje finanční podporu sdružení
Libereckého kraje na pořádání Svatováclavských slavností ve výši 10.000 Kč.
Pro 11
proti
0 zdržel se 2
Usnesení bylo schváleno
e) Chovatelé ovcí plemene dorper požadují rozšíření šlechtitelského programu na chov ovcí o
plemeno dorper a o to, aby SCHOK z.s. vedl plemennou knihu tohoto plemene.
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.
Pro 13
proti
0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
f) M. Domáň navrhuje, aby Ing. Havrlant byl jmenován zástupcem Svazu při jednáních o
problematice velkých šelem. Dále podal informaci o připravovaném zájezdu na Slovensko.
Usnesení Spolkové rady č. 21/2019
Spolková rada vzala na vědomí informace M. Dománě a jmenuje Ing. Havrlanta zástupcem Svazu při
jednáních o problematice velkých šelem.

Pro 13
proti
0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
g) Ing. Huml informoval o problémech s pořizováním nových počítačů umožňujících provozování
programů v DOS a o potřebě tvorby nového software pro potřeby Svazu.
Usnesení Spolkové rady č. 22/2019
Spolková rada schvaluje zahájení tvorby nového software pro potřeby Svazu.
Pro 13
proti
0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
h) Ing. Huml informoval Spolkovou radu o stavu tvorby webových stránek Svazu a o přípravě
výroby reprezentačního oblečení Svazu a reklamních předmětů
Usnesení Spolkové rady č. 23/2019
Spolková rada vzala na vědomí předložené informace a schvaluje zahájení výroby reprezentačního
oblečení Svazu a reklamních předmětů Svazu. Objednávky oblečení zaslat do 18.3.2019.
Pro 13
proti
0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
12) Diskuse
Proběhla u jednotlivých bodů programu
13) Závěr
Jednání ukonči Ing. Mareš v 16.27 hod
Zapsal: Ing. Vít Mareš
Ověřil: Ing. Jiří Huml

