
Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene charolais
ze dne 29.8.2022

Přítomni: dle prezenční listiny

Vlastní jednání:

Předsedkyně Klubu charolais Jitka Hatláková přivítala přítomné chovatele a zahájila jednání.

1. bod jednání: Informace ze školení lineárního hodnocení

Shrnutí J. Hatláková:
● seznámení chovatelů s průběhem květnového školení ve Francii
● vyzdvihnutí hodnocení kvality končetin či zhodnocení výživového stavu přes hodnocení

nakrmenosti zvířete
● ve Francii se výsledné body nesčítají do celkového součtu
● termín školení, kdy francouzský bonitér přijede do ČR, je aktuálně v týdnu od 5.7.2023

○ 1. den je plánováno teoretické školení, na které budou pozváni i chovatelé, poté se
plánují návštěvy na chovech, cca 3-4 chovy

● nutno zvážit i zveřejňování kompletního hodnocení končetin zde v ČR, zakomponování
některých vlastností do lineárního hodnocení v ČR

● popis, fungování bonitace ve Francii (zvlášť vážení a měření, bonitér až poté, do určitého
data)

● ostatní plemena nejeví zájem o specializovaného bonitéra

J. Dufka - otázka 2-3 lidí specialistů, zastupitelnost
J.Zuzánek - prvotní a zásadní je otázka financí, poté budeme vědět, zda máme na bonitéra ze
zahraničí, zda můžeme zaměstnat bonitéry pro charolais apod., KU lze zajistit i jinak než přes Svaz
J.Hatláková - o dalším fungování Svazu bud vyvolána jednání a diskuze 21.9.2022 ve 14 h, zájmem
chovatelů charolais je oddělení účtů - vytvoření fiktivního účtu jen pro charolais
J.Zuzánek - bez ekonomického výhledu nemá cenu předjímat, je nutno zvážit ekonomiku na úrovni
inspektora, navrhuje oddělení účtu pro plemeno charolais
D.Taušek, P.Novák - rovněž otázka dotací
A.Polák - možno aktivity bonitéra úplně oddělit od vážení a měření, ve Francii pracuje bonitér s daty
z vážení a měření, která má k dispozici
A.Pokorný - nutno především vystupovat jednotně, otázka přípravy, souhlas s návrhem na zjištění
financí, otázka převzetí francouzského systému hodnocení
J.Hatláková - dalším problémem je zaměstnání mladých zájemců, Svaz není schopen je nijak zapojit
B.Steyn Dufková - k zaměstnání je nutná právní subjektivita (IČ), Klub nemůže nikoho zaměstnat



J.Hatláková - návrh na žádost o ekonomickou analýzu jednotlivých plemen a přípravu přehledu pro
plemeno charolais
J.Zuzánek - návrh na vytvoření vlastního separátního účtu pro plemeno charolais, jasný požadavek na
zřízení například od 1.1.2023
A.Pokorný - souhlas, otázka diskuze ohledně data
B.Steyn Dufková - stačí souhrn příjmů, poté je možné vytvořit kalkulaci ohledně nákladů, co je
možné si dovolit, příjmy jsou i jednoduše dohledatelné pro Svaz
A.Pokorný, J.Zuzánek - ekonomická náročnost zajištění KU je u charolais menší než pro ostatní
plemena, dáno velikostí farem a počtu zapojených zvířat na 1 místě
A.Pokorný - bavíme-li se o otázce převzetí francouzského systému hodnocení, co tedy převzetí
programu, softwaru pro sběr dat?
J.Hatláková - byla nám zaslána revizní zpráva programu Algo, vypracována p. Čepelákem ml., bude
rozeslána chovatelům, ale doporučení jasné - kvůli náročnosti převodu dat doporučuje Svazu
vlastního IT specialistu
K.Weiszová - ve zprávě revizní komise z 1.8.2022 po schůzce ve firmě Algo je doporučení na změnu
dodavatele softwaru
A.Pokorný - co tedy převzetí programu z Francie?
J.Dufka - otázkou je kvalita hodnocení bonitérů, ne celý systém KU
J.Hatláková - systém sběru dat je v ČR poměrně propracován, v zahraničí není toto standardem,
výpočty PH se stále zpřesňují
K.Weiszová - je to i otázka zájmu chovatelů a jejich práce s plánováním termínů vážení apod, a tím i
zvyšující se trend počtu dat vstupujících do výpočtu
T.Zahradník - obecně je Svaz servisní organizací, je nutno diskutovat ohledně služeb a jejich případné
aktualizace dle potřeb jednotlivých klubů, případně otázka rozdělení a hledání jiných dodavatelů
služeb
B.Steyn Dufková - návrat k problematice zaměstnávání mladých na pozici stážista, pozice dotované,
vyzkoušení různých pracovních aktivit, možné budoucí zaměstnání při uvolnění pozice
A.Pokorný - žádost o vyjasnění schválení nového výpočtu PH pro lineární popis hodnocení zevnějšku,
schváleno Grémiem rad plemenných knih ČSCHMS dne 24.5.2022

Usnesení:
Klub plemene charolais žádá Svaz o vypracování ekonomické analýzy a přehledu příjmů za
plemeno charolais za poslední 3 uzavřené roky a vytvoření odděleného účtu pro plemeno
charolais od 1.1.2023 (datum je možno přizpůsobit). Bude předneseno i na Výboru.

2. bod jednání: Informace ze Světového kongresu plemene charolais ve
Velké Británii

Shrnutí J. Hatláková:
● informace o návštěvě v Británii, včetně návštěv jednotlivých chovů

○ velmi málo čistokrevných, návštěva především stád zapojených do křížení
● pozvání zahraničních účastníků na Technický kongres do ČR na jaře 2023

○ předpoklad 50-60 účastníků



○ program je připraven - celkem 3 chovy (Hatlákovi, REDU a Agrochyt Mohelno)
○ včetně společenského večera na zámku Valeč

■ v sobotu 25.4.2023
● volební klub by byl naplánován hned po konání Technického kongresu na jaro 2023, mandát

Rady PK prodloužen do té doby, na klubu na Výroční členské schůzi bude dojednán přesný
termín

Usnesení:
Chovatelé souhlasí s prodloužením mandátu Rady PK do jara 2023.

3. bod jednání: Účast na charolais show v Lysé nad Labem 2022

Shrnutí J. Hatláková + chovatelé:
● žádné zvíře není prozatím přihlášeno
● v propozicích jiné podmínky než na kterých se chovatelé dohodli na jednání klubu v květnu

○ vzniklo to kopií nějakých minulých?
○ nesmyslné termíny, viz 50 měsíců věku krávy na 2.teleti

● návrh na účast mladých býčků do II.turnusů
● návrh na zrušení tradičního rozdělení, že na charolais show je možno přihlásit pouze v ČR

narozená zvířata
● v sobotu večer bude na výstavišti v Lysé posezení
● kontakty na ubytování budou znovu rozeslány
● oblečení na prezentaci zvířat - bílé košile (objednávky při přihlášce, či objednat u

J.Hatlákové) + džíny, občerstvení na stánku bude zajištěno
● doprava zvířat vlastní, či pospojování transportů, detaily ještě nejsou známy, v pátek před

výstavou
● chovatelé musí mít vlastní vazáky na zvířata

L.Slavík - návrh zrušit veškeré podmínky, nutno dostat zvířata na výstavu
J.Hatláková - bonitér navržen, Christophe Briet (Gaec de Bucheleur), prezentační video bude zasláno,
bonitér přiletí v pátek, v sobotu bude na výstavě, neděle v Praze, hovoří jen francouzsky
J.Hatláková - příprava dalších propagačních materiálů - banery, letáky, brožurky o plemeni charolais v
ČR, žádost o kvalitní fotografie, text bude připraven dle aktuálních výsledků růstu apod. zvířat
plemene charolais

Usnesení:
Veškeré podmínky omezující účast zvířat dle věku otelení apod. jsou zrušeny, výstavy se mohou
účastnit všechna zvířata, a to i ta v zahraničí narozená.

4. bod jednání: OSTATNÍ



● otázka hodnocení býků na OPB
J.Hatláková - nutno zvážit další dopady změn na organizaci výběrů - příkladem je předvádění býků na
OPB, v případě, že býci nechtějí chodit je hodnocení neobjektivní
A.Pokorný - bude-li návrh na jiné předvedení býků, lze toto řešit jedině úpravou metodiky na Grémiu
- při současném fungování je ale jakákoliv změna neprůchozí, návrh na změnu je případně nutno
formulovat nyní, rovněž otázka bezpečnosti práce
A.Pokorný - rovněž otázka dvojího vážení (1x odchovna, 1x inspektor), zda není praktičtější použít
směrodatnou odchylku, jakákoliv změna jedině přes Grémium rad PK, ale řešeno a hlasováno i
plemeny, která nedávají býky na OPB

● komise pro změnu legislativy
J.Hatláková - komise ustanovena kvůli potřebě změny zastaralých stanov, za plemeno charolais
J.Zuzánek
J.Zuzánek - seznámení s průběhem jednání komise, kde bylo dohodnuta změna ohledně kandidatur na
předsedu apod., ovšem po jednání se rozhořela emailová korespondence s mnoha návrhy a
protinávrhy na nejrůznější úpravy, nejvíce je řešena otázka převzetí zodpovědnosti a finanční
odpovědnosti a návrhy ohledně převzetí tvorby metodik kontroly užitkovosti jednotlivými Radami PK
jednotlivých plemen
J.Hatláková - účast na 1 jednání komise, pokud bude mít každé plemeno vlastní metodiku, je
fungování v rámci 1 Svazu neudržitelné, rovněž otázka výkladu Plemenářského zákona (na Výroční
členskou schůzi pozván ministerský úředník), vyjasnění kompetencí a především zodpovědností Rady
PK vs. Svazu, co tedy budou řešit Rady PK a co případně Grémium
J.Hatláková, J.Zuzánek - další otázky k řešení v rámci úpravy stanov:

○ jak přijímat nově vznikající Asociace, do budoucna 1 plemeno = 1 klub?, není jasné,
jak bude řešeno vícero asociací v rámci plemene

○ dle vyjádření právníka - 1 plemeno = 1 klub bez IČ, ostatní mimo Svaz
○ nutno se připravit na velké množství protinávrhů na Výroční členské schůzi, které

budou ihned hlasovány

● parita
A.Pokorný - jaká bude úloha Grémia do budoucna? pokud by prošel návrh na předání pravomocí
Radám PK
J.Hatláková - aktuálně hlasují o návrzích i zástupci plemen, kterých se daná problematika netýká (viz
OPB)
B.Steyn Dufková - možností je i změna způsobu hlasování, tedy paritní zastoupení dle počtu
zapojených krav
A.Pokorný, J.Zuzánek - návrh na přidání bodu jednání do programu na Výroční členskou schůzi -
přesně formulovaná parita hlasů, a to pro všechny statutární orgány Svazu
J.Hatláková - program zatím nebyl zveřejněn, o konečné podobě programu rozhoduje předseda
J.Hatláková - pokud bude na jednání Výroční členské schůze zrušeno Grémium a pravomoce přejdou
na Rady PK, nebude parita potřeba
A.Pokorný - všechny ostatní orgány Svazu by se pak řídily paritním zastoupením hlasu, například
Výbor



Usnesení:
Chovatelé plemene charolais žádají předsedu ČSCHMS o přidání bodu jednání na program
Výroční členské schůze ČSCHMS konanou ve dnech 21.9. a 22.9.2022, a to o paritě hlasů
založené na počtu krav daného plemene zapsaných do PK.

● další jednání Klubu chovatelů plemene charolais bude ve středu 21.9.2022 na Skalském
dvoře, od 17h.

zapsala Kateřina Weiszová dne 29.8.2022
ověřila Jitka Hatláková
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