
Zápis z jednání Klubu chovatelů plemene charolais
ze dne 25.1.2023

Přítomni: dle prezenční listiny

Vlastní jednání:

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

1. zařazení bodu do programu jednání

J. Hatláková:
● seznámení chovatelů s výsledky jednání Grémia Rad PK a Výboru Svazu, pracovní skupiny

pro legislativu

Hlasování: jednomyslně PRO, bod tedy byl zařazen do programu jednání

J.Hatláková:
- Výbor schválil nákup 4 osobních vozidel pro inspektory, důvodem je finanční úspora Svazu
- byli přijati noví zaměstnanci - Lukáš Slavík pro Vysočinu + se zaměřením na plemeno
charolais, p.Hanus pro jižní Čechy jako náhrada za Víta Čepeláka
- z jednání Grémia: změna výpočtu PH pro exteriér, zavedena vlastní hodnota pro váhu a míru
(ne body), efekt hodnotitele; nový výpočet schválen k 27.12.2022
- jednání pracovní skupiny k úpravě stanov proběhlo 16.1.2023, zúčastnila se B.Dufková a
J.Hatláková → prozatím se řeší doladění detailů legislativních úprav s ohledem na fungování
chovatelů plemene aberdeen angus v rámci Svazu a navrhují se úpravy rozporů ve Stanovách
schválených na VČS v září 2022

A.Pokorný - jaké je stanovisko Rady PK k převedení pravomocí Grémia na Rady PK jednotlivých
plemen?
J.Hatláková - aktuálně pracovní skupina řeší přesnou formulaci funkcí Grémia, neboť se považuje za
komunikační kanál s MZe, ohledně šlechtění rozhodují Rady PK již teď, Grémium řeší legislativu na
úrovni Svazu, která je shodná pro všechna plemena
K.Malát - Grémium řeší např. Metodiky, které jsou do určité míry jednotné, jen s menšími
odchylkami na úrovni plemen
A.Pokorný - otázka parity a přehlasování velkých plemen malými, především se jedná o Metodiky
odchovu býků



J.Hatláková - v tomto je nutné rovněž definovat pravomoci Rady PK, kdo bude Metodiky spravovat,
návrh zařadit na jednání příštího Klubu chovatelů plemene charolais bod jednání “Úpravy Metodiky
odchovu býků”, na Grémium se musí předložit jako schválené Klubem
K. Malát - nutno předložit zcela konkrétní návrhy, následně rozpracovat změny organizace práce
inspektora, zpracování dat atd., pouze dlouhodobé selekční charakteristiky
J.Hatláková - otázka ukončování testů, finální hodnocení, organizace prodeje, zaslat detailní
požadavky a bude zařazeno na příští jednání Klubu
K.Malát - domnívá se, že Ing. Káčer již změny v Metodice odchovu býků rozpracovává
L.Slavík - je mezi chovateli vůbec zájem k těmto změnám?
K.Malát - možno udělat i dotazníkové šetření o zájmu chovatelů, ale až na základě konkrétních změn
A.Pokorný -  navrhuje svolat schůzku odchoven ohledně technické organizace navrhovaných změn

Usnenení: A.Pokorný a P.Káčer svolají jednání odchoven za přítomnosti Svazu a dle jejich
diskuze ohledně možných změn a technického zabezpečení a provedení na úrovni odchoven
budou tyto body prodiskutovány s chovateli na příštím jednání Klubu

2. bod jednání: Nová Metodika hodnocení končetin - viz. prezentace A. Birovaš

Shrnutí:
- podchycena samčí populace
- optimum pro plemeno charolais je například u zaúhlení 6
- nutno rozšíření i do samičí populace, především hodnocení jalovic na připuštění a následně

krav
- možné zařazení problematiky paznehtů

J.Hatláková - otázka zařazení hodnocené končetin do hodnocení matek býků? součástí povinného
hodnocení?, bude diskutováno na příštím Klubu a předloženo ke schválení: součástí lineárního popisu
bude i hodnocení končetin jalovic a krav
J.Nátr - z jednání Rady PK tedy vyplývá, že na končetiny se bude při výběru býků vyřazovat na
končetiny? Preference rozhodnutí chovatele a kupujícího
J.Hatláková, Z.Hašpl -

vštípení informací k popisu končetin, optima budou zařazena i do katalogu
dle usnesení Rady PK je nutné popsat končetiny, jejich funkčnost, ale kvalita končetin zůstává
selekčním kritériem a býk může být při základním výběru vyřazen na základě špatných
končetin
nový systém hodnocení, 8 a 2 s poznámkou, 9 a 1 na vyřazení
vyřazování extrémů
pro letošní výběrovou sezonu zavedení tohoto systému, po IV.turnusu se vyhodnotí

A.Pokorný - nutná propagace na webu i ve Zpravodaji

Usnesení:
Dle usnesení Rady PK je do systému hodnocení býčků při základních výběrech zavedeno i
hodnocení kvality končetin a kvalita končetin zůstává selekčním kritériem výběru býků do
plemenitby. Po skončení IV.turnusu 2023 bude vyhodnoceno.



3. bod jednání: Ekonomika - viz rozbor příjmy/výdaje

J.Zuzánek, A.Pokorný - pokud je plemeno charolais v mínusu, které plemeno přináší do Svazu nejvíce
peněz, že Svaz hospodaří se ziskem? co požadovaný vlastní účet?
K.Malát, A.Birovaš:

- hlavní úskalí je v rozpočítání nákladů na jednotlivá plemena
-  aktuálně není možné rozdělit účty dle plemen, problém především s dotačními příjmy,
-  všichni chovatelé těží z infrastruktury Svazu a fungování založeno i na systému solidárnosti
- v tuto chvíli není možné přidělit jednotlivé nákladové položky jednotlivým plemenům
- pokud někdo ví, jak lépe přehled sestavit, můžeme přepracovat
- doteď se vždy řešilo z jednoho balíku peněz, ve chvíli, kdy některý Klub něco potřeboval, je
tedy nějaký konkrétní projekt?

J.Hatláková, P.Novák - bonitér specialista, který ale bude zpracovávat i mateřskou populaci, ne jen
býky v odchovu, zjištění, zda na to jako Klub máme finance, máme tedy na 2 bonitéry?
K.Malát - nutno rozpracovat co přesně by měl tento bonitér dělat, vážení, měření, kompletní práci
inspektora? pak se lze dobrat odhadu nákladů

Usnesení:
Nutno doladit podmínky specialisty, nutná dohoda chovatelů, tato analýza brána jako prvotní a
jako podklad do dalších diskuzí.

4. bod jednání: NVHZ Brno

● kategorie
- krávy a telata nad 3 měsíce zvlášť
- kráva může být jen doprovod telete, nemusí se předvádět
- telata narozená do 31.1.2023

J.Zuzánek- návrh na účast pouze v ČR narozených zvířat → ostatní chovatele nechtějí účast omezovat
J.Hatláková - dohlásit jména zvířat, uzávěrka na výstavu bude 12.3.2023
K.Malát - zájem o účast ze strany slovenského chovatele → ostatní chovatelé nesouhlasí
K.Malát

- chovatelé aubraca chtějí uspořádat společnou aukci vystavovaných zvířat, společně s
dojenými plemeny, možno přihlásit jalovice, možná embrya?
- ekonomicky půjde zcela mimo výstavu
- licitátorem Pavel Kozák
- závazná přihláška pravděpodobně s přihlášením zvířat
- ohledně embryí a dárkyň dotazy směřovat na Davida Hrušku
- ustájení bude na výstavě především vazné, jen krávy s telaty kotce
- apel na chovatele ohledně individuální dopravy



H.Chlupáčková - pozor na data narození zvířat a velikost tabulí kvůli čitelnosti
P.Vydrová - ubytování viz email
A.Polák - pozor na počet mycích míst a kvalitu mycích boxů, v Lysé zabezpečení zcela nedostačující

Usnesení:
Podmínky bez omezení stejně jako na Charolais Show v Lysé, přidána kategorie telat,
chovatelská skupina jsou zvířata narozená u daného chovatele (ne tedy zahraniční zvířata)

5. bod jednání: Technický kongres

J.Hatláková - 25.4.2023 na zámku Valeč společenský večer, cena bude upřesněna, dle zájmu bude
zajištěna doprava na zámek a zpět
K.Malát:

- přihlášeno 35 zahraničních účastníků
- zahraniční návštěvníci navštíví dohodnuté farmy, výstavu a večerní raut v neděli 23.4.23
- apel na účast chovatelů hovořících cizím jazykem
- místa na společenský večer k objednání u K.Maláta
- dárkové tašky pro účastníky (J.Hatláková - zástěra s logem)

6. bod jednání: Různé

A. termín volebního klubu - 31.5.2023, místo bude upřesněno
B. termíny školení lineáru  s francouzským bonitérem - 11.-13.7.2023, program se tvoří
C. J.Zuzánek navrhuje hlasování o odměně J.Hatlákové za celoroční práci ve stejné výši jako v

roce 2022
a. Hlasování: jednomyslně PRO

zapsala Kateřina Weiszová dne 25.1.2023
ověřila Jitka Hatláková


