ZÁPIS
z jednání Rady plemenné knihy koz, která se konala dne 3. 3. 2022 v kanceláři SCHOK z.s.,
Chovatelů 500, Hradištko
Přítomni: Ing. Richard Konrád, Ing. Jitka Látalová, Prof. Ing. Luboš Vostrý, Milan Domáň
Chov. kluby: AN – Katarína Mašátová, ZK – Marcela Staňková
Omluveni: Josef Pulíček, Ing. Ladislav Strnad, Ivana Pokorná, Ing. Věra Mátlová
Hosté: Ing. Tomáš Janoš, Ing. Magdaléna Dvořáková, Šárka Kořínková
Program:
1. Zahájení
2. Vyhodnocení kontroly užitkovosti koz za rok 2021, včetně produkce kozlů
3. Stanovení výběrových kritérií pro jednotlivá plemena koz pro rok 2022
4. Určení hodnotitelů pro přehlídky kozlů v roce 2022
5. Metodika hodnocení vemen dojených plemen koz – informace
6. Projednání podmětů z chovatelských klubů
7. Různé, diskuse
8. Závěr
1) Jednání zahájil v 10,00 hodin přivítáním přítomných předseda Rady Ing. Richard Konrád, který
poté předložil ke schválení program jednání dle pozvánky. Ing. Konrád navrhl ověřovatele zápisu
Ing. Jitku Látalovou, zapisovatelem Ing. Konráda. Přítomno 6 členů RPK s hlasem rozhodujícím.
Ing. Konrád provedl kontrolu zápisu z minulého jednání.
a) Trvající úkol je pokračovat v jednáních s SVS ČR o přiznání republikového Statusu ohledně
scrapie. Na konci minulého roku se uskutečnilo jednání s ústředním ředitelem SVS panem MVDr.
Semerádem. SVS v I. čtvrtletí roku 2022 předloží za Českou republiku žádost na Evropskou komisí
o přiznání tohoto Statusu, jako země prosté této nákazy pro kozy i pro ovce. Dle předpokladů SVS
by tento Status mohl být do léta 2022 schválen.
b) Namátková kontrola byla provedena na chovu paní Kulhanové. Kontrolu provedl Ing. Tomáš
Janoš. Nebylo zjištěno žádné pochybení.
c) Program Inspektor bude spuštěn 11. 3. 2022 po proškolení šlechtitelů od ČMSCH.
d) Na tvorbě parametrů pro stanovení CPH se stále pracuje, jsou k dispozici již první výsledky CPH
u plemene koza bílá. Prof. Luboš Vostrý seznámil Radu s těmito výsledky a dalším postupem
zpracovávání výsledků CPH.
e) Manuál pro začínající chovatele je průběžně aktualizován a je zveřejněn na webových stránkách
SCHOK. Stejně tak jsou zveřejněny schválené šlechtitelské programy pro plemena koz.
f) Metodika hodnocení vemen byla zpracovaná v požadovaném termínu. Kvůli nepříznivé nákazové
situaci nebylo možno hodnocení vemen v praxi vyzkoušet. Bude realizováno v roce 2022.
e) Zakoupení malých kalibrovatelných vah pro vážení zjištěného mléka nebylo v roce 2021
realizováno. Úkol trvá.
2) Ing. Konrád seznámil přítomné s výsledky kontroly užitkovosti koz za rok 2021. Výsledky jsou
zpracované v samostatné publikaci „Výsledky kontroly užitkovosti koz za rok 2021“. Seznámil
Radu také s vyhodnocením nejlepších koz a farem za rok 2021 v ČR a přehledy linií kozlů všech
plemen, kteří působí v plemenitbě. Všechny výsledky jsou umístěny na webových stránkách Spolku
a budou také zveřejněné ve Zpravodaji (2/2021).

Rada plemenných knih vzala na vědomí:
Kontrolu úkolů zápisu z roku 2021
Vyhodnocení výsledků KU za rok 2021
Vyhodnocení klasifikace plemenných kozlů za rok 2021
3) RPKK poté projednala a schválila výběrová kritéria pro kozlíky pro aukční přehlídky 2022.
Koza bílá krátkosrstá – otec i matka 100% původ – zápis hlavní oddíl PK, věk v době klasifikace
minimálně pět měsíců a maximálně osmnáct měsíců stáří, minimální hmotnost v pěti měsících 32
kg, v sedmi měsících 35 kg, v deseti měsících 40 kg, ve dvanácti měsících 45 kg, nad patnáct
měsíců 50 kg, užitkovost matky – vydojená třída ER nebo E.
Matky kozlů budou mít oprávněnou osobou zkontrolované morfologické vlastnosti vemene.
Výjimka se uděluje na sedm linií bílých kozlů – HEKTOR, CURT, KARLI, MOHYKÁN,
ROMEO, VESMÍR a ZUZEK, kde se z důvodů zachování těchto linií povoluje předvést na
klasifikace kozlíky i po matce s vydojenou třídou I. a také po matce, která ještě nemá vydojenou
vlastní třídu za užitkovost, její matka by však měla mít vydojenou třídu elitní. Tato výjimka nebude
platit v roce 2023.
Koza hnědá krátkosrstá – otec i matka 100% původ - zápis hlavní oddíl PK, věk v době
klasifikace minimálně pět měsíců a maximálně osmnáct měsíců stáří, minimální hmotnost v pěti
měsících 32 kg, v sedmi měsících 34 kg, v deseti měsících 39 kg, ve dvanácti měsících 45 kg, nad
patnáct měsíců 50 kg, užitkovost matky – vydojená třída ER nebo E.
Matky kozlů budou mít oprávněnou osobou zkontrolované morfologické vlastnosti vemene.
Výjimka se uděluje na linie PAULI, POLDI a OTHELLO kde se z důvodů zachování těchto linií
povoluje předvést na klasifikace kozlíky i po matce s vydojenou třídou I. a také po matce, která
ještě nemá vydojenou vlastní třídu za užitkovost, její matka by však měla mít vydojenou třídu elitní.
Tato výjimka nebude platit v roce 2023.
Koza anglonubijská – otec i matka 100% původ – zápis hlavní oddíl PK, věk v době klasifikace
minimálně pět měsíců a maximálně osmnáct měsíců stáří, minimální hmotnost v pěti měsících 35
kg, v sedmi měsících 38 kg, v deseti měsících 45 kg, ve dvanácti měsících 55 kg, nad patnáct
měsíců 60 kg, užitkovost matky – vydojená třída ER nebo E.
Matky kozlů budou mít oprávněnou osobou zkontrolované morfologické vlastnosti vemene.
Koza sánská a alpinská – otec i matka 100% původ – zápis hlavní oddíl PK, věk v době
klasifikace minimálně pět měsíců a maximálně osmnáct měsíců stáří, minimální hmotnost v pěti
měsících 34 kg, v sedmi měsících 37 kg, v deseti měsících 42 kg, ve dvanácti měsících 47 kg, nad
patnáct měsíců 52 kg, užitkovost matky – vydojená třída ER nebo E.
Matky kozlů budou mít oprávněnou osobou zkontrolované morfologické vlastnosti vemene.
Koza búrská – otec i matka 100% původ – zápis hlavní oddíl PK, věk v době klasifikace
minimálně dvanáct měsíců a maximálně dvacet čtyři měsíců stáří, minimální hmotnost ve dvanácti
měsících 50 kg, nad patnáct měsíců 54 kg, třída za vlastní užitkovost (CPH) ER, E.
Koza zakrslá – otec i matka 100% původ – zápis hlavní oddíl PK, minimální stáří pět měsíců věku,
maximální stáří osmnáct měsíců věku, minimální hmotnost v pěti měsících věku 10 kg.
Koza mohérová – otec i matka 100% původ – zápis hlavní oddíl PK, věk v době klasifikace
minimálně dvanáct měsíců a maximálně dvacet čtyři měsíců stáří, minimální hmotnost ve dvanácti
měsících 35 kg, v patnácti měsících 38 kg, v osmnácti měsících 40 kg, třída za vlastní užitkovost
(CPH) ER, E, I.
Koza kašmírová - otec i matka 100% původ – zápis hlavní oddíl PK, věk v době klasifikace
minimálně dvanáct měsíců a maximálně dvacet čtyři měsíců stáří, minimální hmotnost ve dvanácti
měsících 35 kg, v patnácti měsících 40 kg, v osmnácti měsících 45 kg, třída za vlastní užitkovost
(CPH) ER, E, I.

Koza walliserská černokrká – otec i matka 100% původ – zápis hlavní oddíl PK, věk v době
klasifikace minimálně pět měsíců a maximálně osmnáct měsíců stáří, minimální hmotnost v pěti
měsících 32 kg, v sedmi měsících 34 kg, v deseti měsících 38 kg, v dvanácti měsících 40 kg,
v patnácti měsících 45 kg, nad osmnáct měsíců 48 kg, třída za vlastní užitkovost (CPH) ER, E, I.
Přítomno hlasování 6 členů RPKK
ANO 6 NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.
4) Rada schválila termíny a hodnotitele na letošní přehlídky (viz příloha).
V případě opatřeních podobných jako v loňském roce (říjen, listopad) přehlídky proběhnou
ve schválených termínech a místech bez přítomnosti veřejnosti a chovatelé budou jednotlivě
najíždět dle předem časově schváleného harmonogramu.
Přítomno hlasování 6 členů RPKK
ANO 6 NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.
5) Metodika hodnocení vemen byla zpracovaná v požadovaném termínu. Kvůli nepříznivé
nákazové situaci nebylo možno hodnocení vemen v praxi vyzkoušet. Metodika v této podobě je
zatím pracovní materiál, který je potřeba sladit s praktickým hodnocením. Bude nutné zapracovat
případné úpravy a změny. Metodika bude po praktickém ověření dopracována do konce roku 2022.
Přítomno hlasování 6 členů RPKK
ANO 6 NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.
Rada projednala a schválila úpravu metodik genetických zdrojů zvířat – koza bílá krátkosrstá a koza
hnědá krátkosrstá. Metodiky budou předány do Centra národních genetických zdrojů zvířat při
VUŽV Uhřiněves.
Přítomno hlasování 6 členů RPKK
ANO 6 NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.
Pan Prof. Luboš Vostrý v 12,45 opustil jednání
6) Připomínky Klubů:
a) Klub ZK předkládá podnět, aby hodnocení kozlíků tohoto plemene proběhlo v Lysé nad Labem
pouze dne 6. 10. 2022.
Přítomno hlasování 5 členů RPKK
ANO 5 NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.
b) Klub AN předkládá tyto podměty na jednání:
Nevyhovující rozdělení chovů AN koz do systémů AC a EC – v systému AC jsou nyní pouze 3
chovy, které jsou navíc poměrně nesourodé, nevyhovují požadovanému sběru dat.
Rada se dohodla, že všechny chovy AN koz budou od roku 2022 prozatím zařazené do systému EC
kontroly mléčné užitkovosti.

Přítomno hlasování 5 členů RPKK
ANO 5 NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.
Zootechnická osvědčení – možnost vydání ZO pro všechna kůzlata s evidovaným původem bez
ohledu na to, zda jsou matky v KU. Rada konstatovala, že je platný a schválený od MZe Řád
plemenných knih koz, který toto neumožňuje.
Rada schválila na žádost Klubu AN jarní klasifikaci kozlů – 26. 3. 2022 Sedlčany od 10,00 hodin,
hodnotitel Ing. Ladislav Strnad.
Přítomno hlasování 5 členů RPKK
ANO 5 NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.
7) Ing. Konrád informoval Radu o dotacích na dotační tituly 2. A., které za rok 2021 zpracovával
SZIF. Všechny dotace již přišly na účet SCHOK a byly obratem rozeslané na účty chovatelů.
Všechny dotace byly vyplacené v plných sazbách. Sdělení o přiznání výše dotací rozesílá SCHOK
na e-maily chovatelů. Kdo nemá e-mail, sdělení jsou zaslána poštou. Zpátky nemusí chovatelé nic
vracet, jen si je vytisknou a založí do účetnictví.
Ing. Konrád informoval Radu o již proběhlém úterním jednání s panem Ing. Zdeňkem Nekulou,
ministrem zemědělství, kterého se za Svaz zúčastnil Ing. Tomáš Klíma a Ing. Richard Konrád a o
jednání s náměstkem ministra zemědělství Ing. Petrem Jílkem. Panu ministrovi byl předán a také
projednán materiál zpracovaný vedením SCHOK, který obsahuje návrhy a témata Svazu na
zastavení stále se snižujících početních stavů ovcí a koz v ČR.
8) Po vyčerpání všech bodů programu předseda Rady Ing. Konrád všem přítomným poděkoval za
konstruktivní jednání a zasedání v 15,00 hodin ukončil.
Zapsal: Ing. Richard Konrád
Ověřila: Ing. Jitka Látalová

