17. 3. 2021
Zápis z jednání Spolkové rady SCHOK z.s., konané dne 17. března 2021 od 10.00 hod online
formou prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.
Podle prezenční listiny bylo přítomno 12 členů Spolkové rady Svazu chovatelů ovcí a koz z.s.
(Spolek): Martin Carbol, Milan Domáň, Jan Hála, Ing. Martin Hošek, Ph.D., Ing. Tomáš Klíma, Ing.
Richard Konrád, Ing. Karel Krátký, Petr Kříž, Ing. Vít Mareš, Pavel Slovák, MVDr. Jiří Štros, Ing.
Jan Vejčík.
Omluveni: Pavel Sokol. Nepřítomni: Ing. Jaromír Dobrovolný, Ing. Vladislav Vítek
Za revizní komisi Spolku se jednání zúčastnil: Ing. Antonín Vejčík, CSc., Igor Sýkora
Program
1) Zahájení, aktuální informace
2) Plnění usnesení členské schůze - republikového shromáždění a spolkové rady Spolku
3) Projednání návrhu Stanov Spolku, Jednacího řádu útvarů Spolku
4) Schválení Jednacího řádu pro chovatele podílející se na šlechtitelských programech, Řádu
plemenných knih ovcí, Řádu plemenných knih koz, schválení šlechtitelských programů
jednotlivých plemen ovcí a jednotlivých plemen koz, schválení metodiky pro uznávání a rušení
šlechtitelských chovů ovcí a koz, schválení vzorů zootechnických osvědčení a potvrzení o
původu ovcí a koz
5) Doplnění členů Rady plemenných knih koz
6) Schválení zástupce Spolku do dozorčí rady ČMSCH, a.s.
7) Informace o činnosti a hospodaření SCHOK z.s. a svépomocného fondu Spolku v roce 2020
8) Návrh činnosti Spolku na rok 2021
9) Výhled hospodaření Spolku v roce 2021
10) Svolání členské schůze - republikového shromáždění delegátů
11) Příprava a zajištění Národní výstavy hospodářských zvířat na BVV v Brně 27. 6.2021 –
30. 6.2021
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 SR určila
Ing. Mareše, jako ověřovatele Ing. Richarda Konráda. Informoval o průběhu administrace dotací
SZIF, o provedeném přestěhování brněnské a pražské kanceláře a o jednání s předsedou Senátu
poslanecké sněmovny RNDr. Milošem Vystrčilem.
2) Kontrola usnesení
Z přijatých usnesení členské schůze – republikového shromáždění 2020 nevyplývají žádné
úkoly.
Usnesení Spolkové rady č. 18/2016
Spolková ukládá představitelům jednotlivých útvarů spolku dodržování jednacího řádu a stanov
Spolku s důrazem na odesílání pozvánek a předávání zápisů z jednání zejména revizní komisi. Úkol
trvá.
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, dosud nebyl splněn.

Usnesení Spolkové rady č. 57/2018
Spolková rada požaduje po jednotlivých složkách Spolku, aby na všech akcích podporovaných
Spolkem a na všech propagačních materiálech bylo umístěno oficiální logo Spolku, 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. 4/2020
Spolková rada ukládá předsednictvu Spolku zlepšit propagaci Spolku – informace o činnosti formou
bannerů, článků v odborném tisku a na internetu. Úkol trvá.
Usnesení Spolkové rady č. 6/2021
Spolková rada ukládá předsednictvu Spolku jednat v ochraně proti predátorům ve prospěch
chovatelů ovcí a koz České republiky. Úkol trvá.
Spolková rada schválila založení domény „Vlk trávu nežere“. Splněno.
Usnesení Spolkové rady č. 7/2020
Spolková rada schválila pokyn na financování chovatelských klubů Spolku a ukládá předsednictvu
Spolku seznámit s tímto pokynem jednotlivé kluby Spolku. Úkol trvá, zajistí ředitel Spolku.
Usnesení Spolkové rady č. 16/2020
Spolková rada schvaluje projednaný návrh odměn, ukládá ekonomickému oddělení Spolku vyplatit
odměny v nejbližším výplatním termínu. Splněno.
Usnesení Spolkové rady č. 17/2020
Spolková rada ukládá všem útvarům Spolku předložení termínů jednotlivých akcí na rok 2021 do
10. 11. 2020 a příspěvků do Zpravodaje 1/2021 do 20. 11. 2020. Splněno
Usnesení Spolkové rady č. 1/2021
Spolková rada bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení. Vzhledem k nesplnění Usnesení
Spolkové rady č. 46/2018 požaduje Spolková rada splnění tohoto usnesení do 31. 3. 2021, v případě
nesplnění bude přistoupeno k finančnímu postihu ředitele Ing. Jiřího Humla.
Pro 12 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
3) Projednání návrhu Stanov Spolku, Jednacího řádu útvarů Spolku
Členům spolkové rady byly předloženy uvedené dokumenty.
Vzhledem k tomu, že Rada PKO nenašla shodu nad předloženými materiály a vyžádala si delší čas,
zejména pro posouzení Šlechtitelských programů pro jednotlivá plemena ovcí, navrhla, aby vše
znovu projednal Výbor RPKO, a poté byla neodkladně svolána další RPKO.
Předsednictvo Spolku přijalo následující rozhodnutí:
1) Svaz chovatelů ovcí a koz z.s. požádá Ministerstvo zemědělství o prodloužení termínu
odstranění nedostatků žádosti o uznané chovatelské sdružení pro provádění šlechtitelského
programu plemene dorper a ve šlechtitelských programech pro chov ovcí a pro chov koz o
60 dnů.
2) V dokumentech Spolku nebude zavedeno dvojí členství – řádné a mimořádné pro chovatele,
kteří mají zvířata zapsaná v plemenných knihách.
3) Doplnilo na základě připomínek RPKO do Stanov Spolku pravomoci Spolkové rady – čl.11,
odst. 5, písm. k) Schvalovat šlechtitelské programy pro jednotlivá plemena ovcí a koz a

jejich změny ve verzi navržené RPKO a RPKK. Vypustilo termín „klubové plemeno“, čl. 8,
odst. 1, a odst. 8.
Stanovy Spolku, Jednacího řádu útvarů Spolku budou zveřejněny na webových stránkách
Spolku, členové Spolku k nim mohou podávat připomínky do 31. 3. 2021.
Usnesení Spolkové rady č. 2/2021
Spolková rada bere na vědomí návrh Stanov Spolku, Jednacího řádu útvarů Spolku a doporučuje ho
po další diskusi ke schválení Členské schůzi Spolku.
Pro 12 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
4) Schválení Jednacího řádu pro chovatele podílející se na šlechtitelských programech, Řádu
plemenných knih ovcí, Řádu plemenných knih koz, schválení šlechtitelských programů
jednotlivých plemen ovcí a jednotlivých plemen koz, schválení metodiky pro uznávání a rušení
šlechtitelských chovů ovcí a koz, schválení vzorů zootechnických osvědčení a potvrzení o původu
ovcí a koz.
Členům spolkové rady byly předloženy uvedené dokumenty.
Vzhledem k důvodům uvedeným v bodě 3) přijalo Předsednictvo Spolku tato rozhodnutí:
a) doplnilo do Řádu PKO a PKK v Bodě 6.1.1. odstavec b) zapojení chovu do testování
užitkovosti a genetického hodnocení podle pravidel (metod) stanovených v ŠP;
podmínkou pro zápis chovatele do Rejstříku chovů PK je zapojení jeho chovu do kontroly
užitkovosti, upřesnilo podmínky pro zápis do PK u beranů a ovcí.
b) ve šlechtitelských programech jednotlivých plemen ovcí přijmout připomínky členů RPKO
a zapracovat přijaté změny v dalších dokumentech Spolku.
c) schválilo harmonogram projednání změn dokumentů Spolku:
1. 4. 2021
Výbor Rady plemenných knih ovcí
16. 4. 2021 Rada plemenných knih ovcí
22. 4. 2021 Spolková rada Spolku
24. 4. 2021 Členská schůze Spolku – republikové shromáždění delegátů (pokud bude
možné ho uskutečnit)
Jednotlivé dokumenty budou zveřejněny na webových stránkách Spolku, členové Spolku mají
k nim možnost podávat připomínky do 31. 3. 2021
Usnesení Spolkové rady č. 3/2021
Spolková rada bere na vědomí návrhy Jednacího řádu pro chovatele podílejících se na
šlechtitelských programech, Řádu plemenných knih ovcí, Řádu plemenných knih koz,
šlechtitelských programů pro jednotlivá plemena ovcí a koz, metodiku pro uznávání a rušení
šlechtitelských chovů ovcí a koz, vzory zootechnických osvědčení a potvrzení o původu ovcí a koz.
Po další diskusi budou jednotlivé dokumenty schváleny na následující Spolkové radě Spolku
22. 4. 2021.
Pro 12 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
5) Doplnění členů Rady plemenných knih koz
Rada plemenných knih koz navrhuje doplnit Řídícího výboru RPKK o Ing. Ladislava Strnada,
zaměstnance Spolku a prof. Ing. Luboše Vostrého, Ph.D., pracovníka ČZU Praha, kteří nahradí
MVDr. Jana Sedláka a Ing. Josefa Janovského.

Usnesení Spolkové rady č. 4/2021
Spolková rada schvaluje doplnění řídícího výboru Rady plemenných knih koz o Ing. Ladislava
Strnada, zaměstnance Spolku a prof. Ing. Luboše Vostrého, Ph.D., pracovníka ČZU Praha.
Pro 10
proti 0 zdržel se 0
přítomno při hlasování 10
Usnesení bylo schváleno
6) Schválení zástupce Spolku do dozorčí rady ČMSCH, a.s.
Na valné hromadě ČMSCH, a.s. budou voleni noví členové představenstva a dozorčí rady ČMSCH,
a.s. Byli jsme vyzváni k provedení nominace zástupce Spolku do dozorčí rady ČMSCH.
Předsednictvo Spolku navrhuje Ing. Richarda Konráda, který má kancelář v sídle ČMSCH, a.s., a
který bude výsledky jednání předávat předsednictvu Spolku.
Usnesení Spolkové rady č. 5/2021
Spolková rada schvaluje Ing. Richarda Konráda jako zástupce Svazu chovatelů ovcí a koz z.s.
v dozorčí radě ČMSCH, a.s.
Pro 9 proti 0 zdržel se 1 přítomno při hlasování 10
Usnesení bylo schváleno
7) Informace o činnosti a hospodaření SCHOK z.s. a svépomocného fondu Spolku v roce 2020.
Činnost Spolku byla ovlivněna vyhlášením nouzového stavu v jarních i podzimních měsících.
Podařilo se nám uspořádat Ovenálie na Zlobici a i podzimní nákupní trhy na berany a kozly. Místo
plánovaných jarních nákupních trhů, které musely být zrušeny, byli všichni plemeníci hodnoceni ve
stájích chovatelů. Zrušena byla i velká část akcí krajských sdružení a chovatelských klubů.
Vzhledem k vyhlášenému zákazu pořádání konferencí a vzdělávacích akcí jsme museli zrušit
konferenci v Koutech i další plánované akce na Zlobici. Podařilo se nám zpracovat žádosti
chovatelů na dotace, které administruje náš Spolek a všechny předat v termínech stanovených SZIF
a Ministerstvem zemědělství (dotace na genetické zdroje) ke zpracování a proplacení.
Snížil se počet zapojených ovcí v kontrole užitkovosti nedojených ovcí na 14 103 ks oproti roku
2019, kdy jich bylo 15 239 ks, došlo k nárůstu u dojených ovcí na 1 750 ks oproti roku 2019, kdy
jich bylo 1 601 ks, poklesl i počet koz zapojených v kontrole užitkovosti na 4 550 ks oproti roku
2019, kdy jich bylo 5 086 ks. To odráží celkově špatnou situaci v chovu ovcí a koz u nás.
Výsledek hospodaření Spolku k 31. 12. 2020 je + 607 tis. Kč. Na účtech Svazu bylo k 31. 12. 2020
9 452 5767 Kč, k 15. 3. 2021 bylo na účtech Svazu 17 800 383 Kč. V pokladnách bylo k 31. 12.
2020 184 966 Kč.
Stav svépomocného fondu Spolku k 15. 3. 2021 je následující: Paní Kopajová všechny své závazky
zápočtem dotací uhradila, paní Krčmářová zaplatila 50 000 Kč a má představu, že nám za rok
zaplatí dalších 50 000 Kč. Do konce března musí zaplatit příspěvky. Pan Zítka poslal splátky v únor
a březnu 2021, ale měl by všechno doplatit do června 2021.
Členům Spolkové rady byly předloženy následující podklady: Výsledovka Spolku k 31. 12. 2020,
stav bankovních účtů a pokladen Spolku k 31. 12. 2020 a přehled splácení jednotlivých půjček
svépomocného fondu Spolku.
Usnesení Spolkové rady č. 6/2021
Spolková rada schválila předložené hodnocení činnosti a hospodaření SCHOK z.s., svépomocného
fondu Spolku v roce 2020. Ukládá předsednictvu Spolku zpracovat zprávy o činnosti a hospodaření
Spolku na jednání členské schůze - republikového shromáždění.
Pro 9 proti 0 zdržel se 0
přítomno při hlasování 9
Usnesení bylo schváleno

8) Návrh činnosti Spolku v roce 2021
Program činnosti Spolku byl zpracován a publikován ve Zpravodaji 1/2021 a dále projednán na
jednání předsednictva Spolku 29. 1. 2021.
Usnesení Spolkové rady č. 7/2021
Spolková rada schválila předložený programu činnosti Spolku v roce 2021 a ukládá předsednictvu
Spolku připravit program činnosti Spolku na rok 2021 na jednání členské schůze - republikového
shromáždění Spolku.
Pro 10 proti 0 zdržel se 0
přítomno při hlasování 10
Usnesení bylo schváleno
9) Výhled hospodaření Spolku v roce 2021
Byl předložen výhled hospodaření Spolku v roce 2021, který byl projednán na jednání
předsednictva Spolku 29. 1. 2021.
Usnesení Spolkové rady č. 8/2021
Spolková rada schválila předložený výhled hospodaření Spolku v roce 2021 a ukládá předsednictvu
Spolku připravit výhled hospodaření Spolku v roce 2021 na jednání členské schůze - republikového
shromáždění Spolku.
Pro 12 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
10) Svolání členské schůze - republikového shromáždění delegátů na 24. 4. 2021 – hotel Luna,
Kouty 77
Členská schůze – republikového shromáždění delegátů SCHOK z.s. se uskuteční (pokud to bude
možné) 24. 4. 2021 kongresový hotel Luna, Kouty 77 od 10 hodin.
Program:
1) Zahájení - úvod
- volba mandátové a návrhové komise,
- určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Kontrola usnesení
3) Zpráva o činnosti Spolku v roce 2020
4) Zpráva Revizní komise
5) Výsledek hospodaření a účetní závěrka 2020
6) Projednání a schválení programu činnosti Spolku na rok 2021
7) Záměr hospodaření Spolku v roce 2021
8) Schválení změn Stanov Spolku, Jednacího řádu útvarů Spolku
9) Různé – činnost společnosti OVEKO a.s., Svépomocný fond, činnost krajských sdružení,
činnost chovatelských klubů
10) Diskuse
11) Závěr
Usnesení Spolkové rady č. 9/2021
Spolková rada svolává členskou schůzi – republikového shromáždění delegátů SCHOK z.s. na
24. 4. 2021 v kongresovém hotelu Luna, Kouty 77. Ukládá předsednictvu Spolku zajistit její
přípravu a organizaci. Dále ukládá předsednictvu Spolku zajistit rozeslání pozvánek jednotlivým
delegátům. Mandát delegátů z roku 2020 platí i pro rok 2021. Jednání členské schůze může být

podle nákazové situace odloženo nebo může proběhnout distančně, případně on line v souladu se
zákonem č. 191/2020 Sb., § 19.
Pro 12
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
11) Příprava a zajištění Národní výstavy hospodářských zvířat na BVV v Brně 27. 6. 2021 –
30. 6. 2021.
Členům spolkové rady byly předloženy informace o přípravě a zajištění Národní výstavy
hospodářských zvířat na BVV v Brně 27. 6. 2021 – 30. 6. 2021.
Usnesení Spolkové rady č. 10/2021
Spolková rada vzala na vědomí informace o přípravě a zajištění Národní výstavy hospodářských
zvířat na BVV v Brně 27. 6. 2021 – 30. 6. 2021.
Pro 12
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
12) Diskuse
Proběhla u jednotlivých bodů programu.
13) Závěr
Jednání ukonči Ing. Mareš v 14:01 hod
Zapsal: Ing. Vít Mareš
Ověřil: Ing. Richard Konrád

