ZÁPIS
z jednání Rady plemenné knihy koz, která se konala dne 11. 3. 2021 online formou přes aplikaci
Microsoft Teams
Přítomni: Ing. Richard Konrád, Ing. Věra Mátlová, Josef Pulíček, Ing. Jitka Látalová
Chov kluby: AN – Katarína Mašátová, DP- Ivana Pokorná
Omluveni: Milan Domáň, Ing. Josef Janovský, Marcela Staňková ZH
Hosté: Ing. Vít Mareš, Ing. Ladislav Strnad
Přítomno 5 členů RPK s hlasem rozhodujícím
Program:

1. Zahájení
2. Vyhodnocení kontroly užitkovosti koz za rok 2020, včetně produkce kozlů
3. Stanovení výběrových kritérií pro jednotlivá plemena koz pro rok 2021
4. Určení hodnotitelů pro přehlídky kozlů v roce 2021
5. Projednání úprav Jednacího řádu (ŠCH), Řádu PK, šlechtitelských
programů pro jednotlivá plemena koz, Metodiky pro uznávání ŠCH koz
6. Projednání podnětů z 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. Mátlovou a paní Mašátovou, zapisovatelem Ing. Konráda.
Informoval členy Rady o rezignaci na funkci v Radě pana MVDr. Jana Sedláka. Místo něj bude
navržen na člena Rady Ing. Ladislav Strnad. Schvalovat tuto změnu bude Spolková rada Spolku.
Ing. Konrád provedl kontrolu zápisu z minulého jednání. Jediný úkol, který vyplynul z minulého
zápisu, je pokračovat v jednání s SVS ČR o přiznání republikového Statusu ohledně scrapie. Na
konci minulého roku se uskutečnilo jednání s ústředním ředitelem SVS panem MVDr. Semerádem
a v lednu letošního roku byl ze strany SCHOK zaslán na SVS dopis, kterým potvrzujeme naše
stanovisko, aby SVS dále pokračovala v jednáních s Evropskou komisí a pro ČR získala tento
status, jako země prosté této nákazy pro kozy i pro ovce.
Přítomno hlasování bylo 5 členů RPK
ANO 5 NE 0 ZDŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.
2) Ing. Konrád seznámil přítomné s výsledky kontroly užitkovosti koz za rok 2020. Výsledky jsou
zpracované v samostatné publikaci „Výsledky kontroly užitkovosti koz za rok 2020“. Seznámil
Radu také s vyhodnocením nejlepších koz a farem za rok 2020 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).
RPK bere tyto informace na vědomí.

Klub AN i Klub DP podaly připomínky k výsledkům kontroly užitkovosti u plemene koza AN, kde
u některých koz jsou ve výsledcích KU uvedeny nestandardní složky mléka (vysoká bílkovina až 8
%). Po delší diskusi byla navržena následující usnesení:
Ing Konrád navrhl: u vybraných chovů bude proveden odběr vzorků mléka z dojení odpoledního
(večerní) a poté za 12 hodin z dojení dopoledního (ranní). U metody AC toto lze provést u 4. až 6.
měření, u metody EC u 2. a 3. měření. Zajistí oprávněná osoba. Výběr chovů pro tyto kontroly
zajistí Ing. Konrád a předloží tento výběr ke schválení Řídícímu výboru rady PK (do 31. 3. daného
roku).
Paní Mašátová doplnila návrh: namátkově může být odpoledne (večer) před následným dopoledním
(ranním) odběrem vzorků mléka provedena oprávněnou osobou kontrola odstavení kůzlat a kontrola
vydojení vemen. Oprávněná osoba (šlechtitel) provede tento úkon společně s chovatelem v časovém
limitu 12 hodin před plánovaným dopoledním (ranním) odběrem vzorků. Chovy si určí oprávněná
osoba v průběhu KU, případně budou navrženy vedením PKK. O tomto úkonu oprávněná osoba
učiní písemný záznam.
Přítomno hlasování 5 členů RPKK
ANO 5 NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.
Ing. Konrád informoval o tom, že v průběhu letošní sezony bude spuštěn program ČMSCH
„Inspektor“, do kterého budou zadávány předem stanovené termíny odběru vzorků mléka na
jednotlivých chovech a na základě těchto termínů může proběhnout kontrola ze strany ČMSCH.
3) RPKK poté projednala a schválila výběrová kritéria pro kozlíky pro aukční přehlídky 2021.
Koza bílá krátkosrstá – otec i matka 100% původ - zápis H 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 šest linií bílých kozlů – HEKTOR, KARLI, MOLCH, 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 2022.
Koza hnědá krátkosrstá – otec i matka 100% původ - zápis H 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 HERMAN, PAULI, POLDI, 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 2022.
Koza anglonubijská – otec i matka 100% původ - zápis H 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 – otec i matka 100% původ - zápis H 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 alpinská – otec i matka 100% původ – zápis H 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 H 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 holandská – otec i matka 100% původ – zápis H 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 H 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.
Koza kašmírová - otec i matka 100% původ – zápis H 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.
Koza walliserská černokrká – otec i matka 100% původ – zápis H 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 5 členů RPKK
ANO 5 NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.
4) Rada schválila termíny a hodnotitele na letošní přehlídky (viz příloha).
V případě stávajících opatření proti Covidu 19 nebude možné přehlídky zrealizovat. Klasifikace
proběhnou přímo na chovech (jako v roce 2020).
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 5 členů RPKK
ANO 5 NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.
V 13,00 jednání opustila Ing. Jitka Látalová.
5) RPKK projednala novelu Jednacího řádu pro chovatele zabývajících se šlechtěním. K tomuto
řádu podala paní Mašátová připomínku, a to k II., kap. B, odst. 4.:

„Chovatelé jsou povinni umožnit Spolku vykonání kontroly užitkovosti v době dle volby Spolku a
poskytnout okamžitě na výzvu Spolku veškerou nezbytnou součinnost k řádnému výkonu kontroly
užitkovosti, jakož i podat Spolku na jeho žádost veškerá požadovaná vysvětlení a předložit s tím
související podklady“.
Nesouhlasí s tímto zněním a navrhuje:
„Chovatelé jsou povinni umožnit Spolku vykonání kontroly užitkovosti v domluvených a následně
pevně stanovených termínech, které odpovídají prováděcí metodice KU a poskytnout neprodleně na
výzvu Spolku veškerou nezbytnou součinnost k řádnému výkonu kontroly užitkovosti, jakož i podat
Spolku na jeho žádost veškerá požadovaná vysvětlení a předložit s tím související podklady“.
K této formulaci bylo hlasováno:
Přítomno hlasování 4 členové RPKK
ANO 1 NE 3 ZDRŽELI SE 0
Usnesení nebylo přijato.
Ing. Konrád nechal hlasovat k původnímu znění tohoto paragrafu s tím, že toto znění je přesně
stejně formulované ve Smlouvách o provádění plemenářských služeb v chovech ovcí a koz.
Přítomno hlasování 4 členové RPKK
ANO 3 NE 1 (paní Mašátová), ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.
Ing. Konrád seznámil přítomné s úpravami Řádu PK koz a jednotlivých šlechtitelských programů
pro jednotlivá plemena koz. Paní Mašátová navrhla změnu ve finančním řádu PK. Zavést poplatek
za oklasifikování kozla po importu ve výši 250,- Kč.
Přítomno hlasování 4 členové RPKK
ANO 4 NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.
Ve 14,45 hodin se k jednání opět připojila Ing. Jitka Látalová.
Všechny předložené materiály – Jednací řád, Řád PK, Šlechtitelské programy a metodiky byly
projednány a schváleny. U metodiky na uznávání Šlechtitelských chovů byla délka uznání zkrácena
z 10 let na 5 let.
Přítomno hlasování 5 členů RPKK
ANO 5 NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.
6) Připomínky Klubů:
a) Kluby AN i DP projevily zájem o podílení se na tvorbě parametrů k Celkové plemenné hodnotě
(CPH), na základě nichž budou nastavena kritéria, která budou zásadním způsobem ovlivňovat
selekční indexy.
Rada se dohodla, že až bude zpracován první odhad CPH (zajišťuje VÚŽV Uhříněves), bude
svolána Rada PK, kde budou výsledky odhadů projednány a na jejich základě pak budou nastaveny
a schváleny jednotlivé selekční indexy. Toto je nastaveno i ve šlechtitelských programech.

Přítomno hlasování 5 členů RPKK
ANO 5 NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.
b) Klub DP předkládá podnět ke zpracování metodiky kontroly užitkovosti pro zlepšení
informovanosti chovatelů.
Ing. Konrád informoval, že tato metodika – „Manuál pro začínající chovatele“, byla již v první
polovině loňského roku zpracována a byla zveřejněna na webových stránkách SCHOK.
Informace vzata na vědomí.
c) Klub DP předkládá podnět k podrobnému seznámení šlechtitelů se systémem hodnocení vemen
dle návrhu Ing. Věry Mátlové a současně umožnění dostupnosti pro širokou chovatelskou veřejnost.
Ing. Mátlová a Ing. Strnad seznámili přítomné s hodnocením vemen, které prováděli na chovu paní
Pokorné. Oba konstatovali, že je potřeba nasbírat co nejvíce zkušeností a praktických poznatků
s tímto hodnocením.
Bylo projednáno:
Ing. Mátlová připraví návrh metodiky, a to do 30. 6. 2021. Metodika bude poté předložena na
projednání a schválení Radě PK. Do konce listopadu, když to nákazová situace dovolí, by bylo
svoláno školení šlechtitelů a hodnotitelů na seznámení se s touto metodikou. Klub DP žádá udělat i
školení pro samotné chovatele.
Přítomno hlasování 5 členů RPKK
ANO 5 NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.
d) Klub AN navrhuje u metody EC při odečtu naměřeného mléka v odměrné nádobě, aby oprávněná
osoba tento údaj konzultovala přímo s chovatelem. V případě rozporu bude možnost naměřené
mléko převážit na kalibrované váze, odsouhlasit s chovatelem a poté zaznamenat do PDA nebo
rozborového protokolu.
Přítomno hlasování 5 členů RPKK
ANO 5 NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.
7) Ing. Mareš informoval Radu o dotacích na dotační tituly 2.A, které za rok 2020 prvně
zpracovával SZIF. Poslední dotace – KU ovcí a KU koz přišly na účet SCHOK tento týden a
obratem jsou rozesílané na účty chovatelů. Tím by chovatelé měli mít na svých účtech všechny
dotační tituly za rok 2020. Sdělení o přiznání výše dotací rozesílá SCHOK na maily chovatelů. Kdo
nemá mail, jsou mu zaslána poštou. Zpátky nemusí chovatelé nic vracet, jen si je vytisknou a založí
do účetnictví.
8) Po vyčerpání všech bodů programu předseda Rady Ing. Konrád všem přítomným poděkoval za
konstruktivní jednání a zasedání v 17,30 hodin ukončil.
Zapsal: Ing. Richard Konrád
Ověřil: Ing. Věra Mátlová
Katarína Mašátová

