Zápis z jednání Spolkové rady SCHOK z.s. konané v Praze 21. 3. 2018 od 10.00 hod
Podle prezenční listiny bylo přítomno 11 členů Spolkové rady Svazu chovatelů ovcí a koz
z.s.(Svaz), omluveni: Ing. Dobrovolný, Slovák, Ing. Vítek, Dziková, Kříž.
Za Revizní komisi Svazu se jednání zúčastnil: Mach
Program:
1) Zahájení, aktuální informace
2) Plnění usnesení členské schůze - shromáždění delegátů Svazu a Spolkové rady SCHOK
z.s.
3) Projednání návrhu úpravy Jednacího řádu Svazu
4) Informace o činnosti a hospodaření SCHOK z.s. a Svépomocného fondu Svazu
v roce 2017
5) Návrh činnosti Svazu na rok 2018
6) Výhled hospodaření Svazu v roce 2018
7) Svolání členské schůze – shromáždění delegátů Svazu na 21. 4. 2018 – hotel Luna Kouty
77
8) Projednání žádostí o poskytnutí půjček ze Svépomocného fondu Svazu
9) Různé
10) Diskuse
11) 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 s ČMSCH, a.s. Předána byla informace o novele veterinárního zákona,
probíhajících kontrolách FÚ, ČPI.
Usnesení Spolkové rady Svazu č. 16/2018
Spolková rada ukládá Předsednictvu Svazu projednat úpravu vyhl. 19/2018 Sb.
pro 11
proti 0 zdržel 0

2. Kontrola usnesení
Z přijatých usnesení členské schůze – shromáždění delegátů Svazu 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 Mgr. Záděrou, Ph.D. 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 je předložen na dnešním jednání.
Usnesení Spolkové rady č. 31/2017
Spolková rada pověřuje Předsednictvo Svazu vyhlásit poptávku na obsazení funkce ředitele
Svazu a pracovníka plemenných knih ovcí
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.
Informace o obsazení místa ředitele Svazu byla zveřejněna v Agrospoji, Zpravodaji Svazu a
na webových stránkách Svazu a ASZ, přihlásili se dva zájemci, se kteří se zúčastnili
pohovorů se zástupci Předsednictva Svazu. Kandidátem na ředitele Svazu byl vybrán Ing.
Libor Pavelka. Na místo pracovníka plemenné knihy ovcí byla přijata od 1. 2. 2018 Mgr.
Šárka Dvořáková.
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.
Byl připraven dodatek k uzavřeným smlouvám na kontrolu užitkovosti, zaměstnanci ho
obdrželi na poradě 27. 2. 2018 a postupně ho s chovateli uzavírají. Informace o změnách
byly projednány na všech krajských shromážděních a konferenci v Brně 28. 2. 2018.
Usnesení Spolkové rady Svazu č. 3/2018
Spolková rada 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.
Důvod nám ministerstvo nesdělilo. Je možné se pokusit o úpravu plemenářského zákona při
projednání v poslanecké sněmovně.
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.
Zprávy o činnosti a hospodaření Svazu za rok 2017 budou připraveny na členskou schůzi –
shromáždění delegátů Svazu.
Usnesení Spolkové rady Svazu č. 6/2018
Spolková rada ukládá Předsednictvu Svazu zpracovat návrh činnosti Svazu na rok 2018 do
příštího jednání.
Návrh činnosti Svazu za rok 2018 bude připraven na členskou schůzi –shromáždění delegátů
Svazu.
Usnesení Spolkové rady Svazu č. 7/2018
Spolková rada ukládá Předsednictvu Svazu zpracovat výhled hospodaření Svazu na rok 2018
do příštího jednání.
Výhled hospodaření Svazu za rok 2018 bude připraven na členskou schůzi –shromáždění
delegátů Svazu.
Usnesení Spolkové rady Svazu č. 8/2018
Spolková rada ukládá Předsednictvu Svazu zajistit jednání členské schůze - shromáždění
delegátů Svazu 2018.
Úkol trvá
Jednání opustil pan Mahr
Usnesení Spolkové rady Svazu č. 17/2018
Spolková rada bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení, schvaluje postup
Předsednictva Svazu při projednávání výsledků kontrol ČPI a FÚ.

pro 10
proti 0
zdržel 0
Usnesení Spolkové rady Svazu č. 18/2018
Spolková rada doporučuje přijmout na funkci ředitele Svazu Ing. Libora Pavelku s 6měsíční
zkušební lhůtou, ukládá Předsednictvu Svazu připravit pro něj pracovní smlouvu.
pro 10
proti 0
zdržel 0
Usnesení Spolkové rady Svazu č. 19/2018
Spolková rada ukládá Předsednictvu Svazu připravit a předložit doplnění zákona o šlechtění
podle Usnesení Spolkové rady Svazu č. 3/2018.
pro 10
proti 0
zdržel 0
3.Projednání návrhu úpravy Jednacího řádu Svazu
Předsednictvo Svazu předkládá po projednání s Mgr. Záděrou, Ph.D. návrh úpravy Jednacího
řádu Svazu:
Návrh změny Jednacího řádu Svazu – rozhodovací působnost Revizní komise:
Změna znění čl. VI. odst. 3:
Každý člen voleného orgánu Svazu, člen Útvaru, který pro přijetí rozhodnutí nehlasoval a
vznesl protest, nebo rozhodnutím dotčený chovatel – člen Svazu, může podat Revizní komisi
písemný návrh na přezkum rozhodnutí Útvaru, které lze vykonat, z hlediska jeho souladu
s právními předpisy, stanovami a jinými vnitřními předpisy Svazu, jakož i s dobrými mravy,
(dále jen „návrh“). Návrh musí být doručen předsedovi Revizní komise do 15 dnů ode dne,
kdy se o něm navrhovatel mohl dozvědět, a musí být odůvodněn. Revizní komise odmítne
návrh, který je anonymní, není odůvodněn, byl podán opožděně, nebo byl podán k tomu
neoprávněnou osobou nebo ve věci, o které se rozhoduje nebo již bylo rozhodnuto anebo
pokud již bylo napadené rozhodnutí vykonáno. Pokud Revizní komise návrh neodmítne,
posoudí jej z hlediska jeho důvodnosti, přičemž není vázána návrhem. Pokud shledá Revizní
komise návrh jako důvodný, předá jej do 30 dnů od jeho doručení se svým vyjádřením
Útvaru, který jej vydal, jinak se návrh považuje za zamítnutý, o čemž vyrozumí Revizní
komise navrhovatele. Po dobu od předání návrhu příslušnému Útvaru do rozhodnutí o
návrhu nelze přezkoumávané rozhodnutí vykonat. O předání návrhu příslušnému Útvaru
vyrozumí Předseda Revizní komise rovněž Předsedu Předsednictva a podá mu k tomu
požadovaná vysvětlení. Příslušný Útvar může k návrhu předanému Revizní komisí nebo i z
vlastní iniciativy přezkoumávané rozhodnutí zrušit nebo změnit. Pokud příslušný Útvar
shledá i po projednání všech námitek přezkoumávané rozhodnutí jako věcně správné a
řádně přijaté v souladu s právními předpisy, stanovami, jinými vnitřními předpisy Svazu a
dobrými mravy, Předsednictvo na návrh tohoto Útvaru přezkoumávané rozhodnutí
potvrzuje. Potvrzením přezkoumávaného rozhodnutí se toto stává vykonatelným, o čemž
Předseda Předsednictva vyrozumí příslušný Útvar a tento vyrozumí Revizní komisi a
navrhovatele. Nedojde-li k potvrzení rozhodnutí Předsednictvem do 30 dnů od jeho předání
příslušným Útvarem, nebo pokud příslušný Útvar rozhodnutí v téže lhůtě Předsednictvu
nepředá k potvrzení, nebo toto sám změní, považuje se přezkoumávané rozhodnutí za
zrušené.
Diskuse: V diskusi byl k projednání na členské schůzi – shromáždění delegátů Svazu přijat
předložený návrh úpravy čl. VI. odst. 3 Jednacího řádu Svazu po schválených úpravách.
Usnesení Spolkové rady Svazu č. 20/2018

Spolková rada souhlasí s předloženým návrhem úpravy čl. VI. odst. 3 Jednacího řádu Svazu
a ukládá Předsednictvu Svazu připravit projednání změny Jednacího řádu Svazu členské
schůzi – shromáždění delegátů Svazu.
pro 9 proti 0
zdržel 1
4. 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 za rok 2017 je 313 081 Kč. Na účtech Svazu bylo k 31. 12.
2017 22,002.414,66 Kč, oproti předcházejícímu roku se jedná o nárůst o 1,508.642 Kč,
k 31.12.2016 bylo na účtech Svazu 20,493.772 Kč. K 20.3.2018 bylo na účtech Svazu
17,305.019 Kč.
Stručný rozbor hospodaření k 31. 12. 2017
Rozbor rozhodujících nákladových a výnosových položek v porovnání za roky 2013, 2014, 2015 a 2016 a 2017.
k 31.12.2017 k 31.12.2016 k 31.12.2015 k 31.12.2014 k 31.12.2013
Náklady celkem
20 059 653 Kč 19 488 023 Kč 18 529 875 Kč 18 173 422 Kč 15 927 345 Kč
z toho
mzdy včetně odvodů celkem 9 976 155 Kč 9 128 980 Kč 8 319 126,- Kč 7 804 293,- Kč 7 231 968,- Kč
z toho odměny (dohody)
869 384 Kč
809 571 Kč
718 230,- Kč 751 435,- Kč 877 978,- Kč
cestovné
2 181 369 Kč 2 167 417 Kč 2 448 024,- Kč 2 231 935,- Kč 2 345 618,- Kč
telefony
113 774 Kč
100 850 Kč
91 533 Kč
143 059,- Kč
151 065,- Kč
Výnosy celkem
20 372 734 Kč 20 354 426 Kč 19 560 244 Kč 19 870143 Kč 17 313 413 Kč
z toho
plemenářské služby celkem
8 409 371 Kč 8 194 551 Kč 6 974 333,- Kč 7 502 286,- Kč 7 210 856,- Kč
PK ovce
679 731 Kč
775 500 Kč
750 9500,- Kč 572 900,- Kč 455 750,- Kč
PK kozy
120 700 Kč
191 350 Kč
161 400,- Kč 116 850,- Kč
75 300,- Kč
Členské příspěvky
366 200Kč
401 300 Kč
415 800,- Kč 420 300,- Kč 434 700,- Kč
dotace
8 765 674 Kč 8 357 829 Kč 9 189 648,- Kč 8 022 340,- Kč 8 013 095,- Kč
Hospodářský výsledek
313 081 Kč
+ 866 403 Kč +1 030 369 Kč +1 696 700 Kč +1 386 068 Kč

Pohledávky jen ekonomická činnost 2017 – 1 434 985 Kč, pohledávky celkem 2016 –25 472
Kč, pohledávky celkem 2015 –35 983 Kč,
Stav Svépomocného fondu Svazu – splácení půjček je průběžně kontrolováno, přetrvávají
problémy s dlužníky a řeší se pohledávky po věřitelích, kteří zemřeli.
Diskuse:
Usnesení Spolkové rady Svazu č. 21/2018
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 a
předložit členské schůzi – shromáždění delegátů Svazu.
pro 10
proti 0
zdržel 0
5. Návrh činnosti Svazu na rok 2018
Předsednictvo Svazu návrh činnosti na rok 2018 připravilo.
Diskuse:
Usnesení Spolkové rady Svazu č. 22/2018

Spolková rada ukládá Předsednictvu Svazu předložit návrh činnosti Svazu na rok 2018 a
projednat na členské schůzi – shromáždění delegátů Svazu.
pro 9 proti 0
zdržel 1
6. Výhled hospodaření Svazu v roce 2018
Předsednictvo Svazu výhled hospodaření na rok 2018 připravuje.
Diskuse:
Usnesení Spolkové rady Svazu č. 23/2018
Spolková rada ukládá Předsednictvu Svazu předložit výhled hospodaření Svazu na rok 2018
a projednat na členské schůzi – shromáždění delegátů Svazu.
pro 10
proti 0
zdržel 0
7. Svolání členské schůze – shromáždění delegátů Svazu na 21. 4. 2018 – hotel Luna Kouty 77
Byla projednána příprava členské schůze Svazu, která se uskuteční 21. 4. 2018
v kongresovém hotelu Luna, Kouty 77 od 10,00 hodin.
Program jednání
1) Zahájení - úvod

- volba mandátové a návrhové komise,
- určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Kontrola usnesení
3) Zpráva o činnosti Svazu v roce 2017
4) Zpráva Revizní komise
5) Výsledek hospodaření a účetní závěrka 2017
6) Projednání a schválení programu činnosti Svazu na rok 2018
7) Záměr hospodaření Svazu v roce 2018
8) Průběžná zpráva o činnosti a hospodaření Svazu v roce 2018
9) Projednání a přijetí změny Jednacího řádu Svazu
10) Různé – činnost společnosti OVEKO a.s., Svépomocný fond, činnost krajských sdružení, činnos
chovatelských klubů
11) Diskuse
12) Závěr
Počty delegátů: Středočeský kraj 11, Jihočeský kraj 7, Plzeňský a Karlovarský kraj 5, Ústecký kraj 3
Liberecký kraj 5, Královéhradecký kraj 6, Pardubický kraj 5, Vysočina 5, Jihomoravský kraj 4,
Zlínský kraj 6, Olomoucký kraj 3, Moravskoslezský kraj 7.
Jednání opustil Ing. Krátký
Diskuse:
Usnesení Spolkové rady Svazu č. 24/2018
Spolková rada schvaluje svolání a program členské schůze - shromáždění delegátů Svazu
2018, které se uskuteční dne 21. 4. 2018 – hotel Luna Kouty 77, schvaluje předložený
program jednání členské schůze Svazu a ukládá Předsednictvu Svazu zajistit přípravu a
průběh členské schůze –shromáždění delegátů Svazu a zajistit rozeslání pozvánek
delegátům.
pro 9 proti 0
zdržel 0
8. Projednání žádostí o půjčky ze svépomocného fondu Svazu.

Předsednictvo Svazu a správní rada fondu projednala žádost o poskytnutí půjčky Ing.
Ladislava Krčmáře ve výši 100 000 Kč na výstavbu ohrazení pastviny.
Hlasování proběhlo za přítomnosti Ing. Krátkého
Usnesení Spolkové rady č. 25/2018
Spolková rada schvaluje žádost o poskytnutí půjčky Ing. Ladislavu Krčmářovi ve výši
100 000 Kč na výstavbu ohrazení pastviny.
pro 10 proti 0 zdržel 0
Předsednictvo Svazu a správní rada fondu projednala žádost o poskytnutí půjčky Petra
Teichmanna ve výši 100 000 Kč na výstavbu ohrazení pastviny.
Hlasování proběhlo za přítomnosti Ing. Krátkého
Usnesení Spolkové rady č. 26/2018
Spolková rada schvaluje žádost o poskytnutí půjčky Petru Teichmannovi ve výši 100 000 Kč
na výstavbu ohrazení pastviny.
pro 10 proti 0 zdržel 0
9. Různé
a) Účast festival Bulharsko – projednána možnost účasti
b) Žádost o podporu při pořádání mistrovství Evropy ovčáckých psů Podpora Svazu – tisk publikace, pamětní list, výroba 100 triček, upomínkové předměty,
zapůjčení 200 ohrad s dopravou, doprava zvířat na soutěž. Celková podpora do 150 000 Kč.
c) Žádost o podporu při pořádání soutěží stříhaní ovcí.
Podpora Svazu – soutěže Vrbětice, Hradec, Nýdek v celkové výši 55 000 Kč
d) Stanovisko k publikaci o výchově pasteveckých psů – projednána spoluúčast Svazu při
vydání uvedené publikace. Spolková rada vyslovila zamítavé stanovisko.
e) Stanovisko a podpora odporu chovatelů v ochraně před velkými šelmami – podána
informace o podané žalobě proti rozšiřování vlků v České republice. Svaz podpoří
propagační kampaň za regulaci velkých šelem.
Usnesení Spolkové rady č. 27/2018
Spolková rada schvaluje podporu mistrovství Evropy ovčáckých psů ve výši 70 000 Kč
pro 2 proti 7 zdržel 0
Návrh nebyl přijat.
Usnesení Spolkové rady č. 28/2018
Spolková rada schvaluje podporu mistrovství Evropy ovčáckých psů ve výši 150 000 Kč
pro 7 proti 1 zdržel 1
Usnesení Spolkové rady č. 29/2018
Spolková rada schvaluje podporu soutěží střihačů ovcí ve výši 55 000 Kč, bez úhrady
cestovních nákladů.
pro 9 proti 0 zdržel 0

Usnesení Spolkové rady č. 30/2018
Spolková rada schvaluje spoluúčast při vydání publikace o výchově pasteveckých psů
AOPK.
pro 0 proti 9 zdržel 0
Návrh nebyl přijat.
Usnesení Spolkové rady č. 31/2018
Spolková rada schvaluje podporu propagační kampaně na regulaci výskytu velkých šelem.
pro 9 proti 0 zdržel 0
10. Diskuse: proběhla při projednávání jednotlivých bodů programu
11. Závěr
Ing. Mareš jednání Spolkové rady v 16.50 hodin ukončil.
Zapsal: Ing. Vít Mareš
Ověřili: Ing. Richard Konrád, Mgr. Filip Záděra, Ph.D.

