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AKTUALITA
Pozvánka na zemědělské a lesnické veletrhy TECHAGRO,
SILVA REGINA a BIOMASA
Vážení chovatelé, zveme Vás k návštěvě našeho stánku
na volné ploše před pavilonem H na veletrhu Techagro 2018,
který bude vedle expozice hospodářských zvířat. Chcete-li
využít naší nabídky na zvýhodněné vstupné 80 Kč na zemědělské veletrhy, zaregistrujte se podle následujícího návodu.
Registrační kód je: L372GNNW4Q
Postup pro nákup vstupenky:
- jděte na stránky www.techagro.cz
- klikněte na banner "REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKŮ"
- vyberte veletrh Techagro (podle pozvánky), poté zadejte
výše uvedený PROMO kód
- vyplňte zobrazený formulář a zaplaťte online

Po provedené platbě Vám bude zaslána emailem vstupenka ve formátu PDF, který si vytiskněte. PDF se vstupenkou pak použijte na turniketech u vstupu na veletrh. Vstup
na veletrh lze uplatnit i v případě PDF uloženého v mobilním zařízení.
V případě problémů s registrací pozvánky, volejte na
Helpdesk tel.:+420 541 152 923
Telefonní linka je v provozu vždy Po - Pá, 9:00-15:00 h.
Registrační kód lze použít opakovaně pro libovolný počet
registrací.
Na Vaši návštěvu se těší
Vedení Svazu chovatelů ovcí a koz z.s.
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Úvodník

Vážení chovatelé
dovolte mně, abych nejprve poděkoval všem, kteří
se podíleli na činnosti našeho Svazu v uplynulém roce.
Výsledky, které opět navázaly na pozitivní vývoj činnosti
a ekonomiky předchozích let, budeme hodnotit na členské
schůzi – shromáždění delegátů Svazu, která se bude konat
21. 4. 2018 v kongresovém hotelu Luna, Kouty 77, nedaleko
od Humpolce. V kongresovém hotelu Luna se uskutečnila
členská schůze našeho Svazu a listopadová konference
již v minulém roce, se službami jsme byli spokojeni, proto
členové Spolkové rady Svazu rozhodli o dalším využívání
tohoto zařízení i v roce 2018. Během členské schůze budou
delegáti schvalovat úpravu Jednacího řádu Svazu, která
by měla lépe definovat pravomoci Revizní komise Svazu.
Věřím, že výsledek jednání členské schůze Svazu povede
k dalšímu pozitivnímu vývoji našeho spolku a k dalšímu
rozvoji chovu ovcí a koz u nás.
Také chci poděkovat všem za to, že jste se rozhodli stát
členy našeho Svazu.
Členství chovatelů ve Svazu je vyjádření toho, že Vám
naše činnost něco přináší a pro nás je to velká odpovědnost, které si vážíme. Zde si dovolím vyzvat ty z Vás,
kteří zatím neuhradili členské příspěvky na rok 2018.
Pokud máte zájem zůstat nadále členy Svazu, zaplaťte
příspěvek 300 Kč do 15 dnů od doručení tohoto Zpravodaje na účet našeho Svazu 4100004058/6800, variabilní
symbol je Vaše osobní číslo, které najdete na adresním
štítku poslaného Zpravodaje. Pokud budete potřebovat poradit, obraťte se na kancelář Svazu – paní Vystrčilovou, telefon 541 243 481. V případě, že nezaplatíte
členský příspěvek ani v této 15denní dodatečné lhůtě,
Vaše členství bohužel, podle stanov Svazu, zanikne.

Musíme se omluvit chovatelům koz za to, že jsme
rozeslali Šlechtitelský program v chovu koz s tiskovou
chybou – chyběla v něm pasáž o provádění kontroly užitkovosti. Tuto chybu napravujeme tím, že se Zpravodajem
Vám posíláme správnou verzi Šlechtitelského programu
v chovu koz. Šlechtitelský program v chovu ovcí rozeslaný
se Zpravodajem 2017/4 platí, brožurku můžete používat.
Chtěl bych Vás seznámit se změnami, které Vás v letošním roce čekají.
Na základě kontroly České plemenářské inspekce
a jednání s Ministerstvem zemědělství jsme museli upravit
čerpání dotací na kontrolu užitkovosti ovcí a koz. V roce
2017 se v chovu koz změna již realizovala, od letošního
roku ji musíme zavést i v chovu ovcí. Důvodem je dodržení podmínky, která stanovuje, že dotace na kontrolu
užitkovosti může pokrýt maximálně 70 % nákladů (fakturační ceny), které chovatel zaplatí. Na základě tohoto
požadavku jsme zpracovali nový ceník na provádění kontroly užitkovosti ovcí a koz, ve kterém je zohledněn typ provádění kontroly užitkovosti koz AT a ET, u typu ET, kdy
si část prováděné kontroly užitkovosti dělá chovatel sám,
může krýt dotace jen 50 % nákladů. V některých případech, především u malých chovů, jsme upravili ceny za
kontrolu užitkovosti.
Všechny níže uvedené sazby jsou stanoveny za jedno
kontrolované (evidované) zvíře dle bonitačního stavu bahnic,
jehnic, koz, koziček nad jeden rok stáří k datu 30. 6. běžného
roku, a to v cenách bez DPH. Sazby dle stavu v aktuálním
roce nahrazují sazby dohodnuté dříve při podpisu smlouvy
o KU nebo sazebníku. K hlášením o vyřazení zvířete doručeným šlechtiteli po 30. 6. běžného roku již nemůže být přihlédnuto.

Dojená plemena ovcí a koz včetně kříženců (tzv. „mléčná kontrola“) metodou AT:
3 – 10 ks

1000 Kč / ks

dotace pro chovatele 288 Kč

11 – 100 ks

500 Kč / ks

dotace pro chovatele 288 Kč

101 a více ks

300 Kč / ks

dotace pro chovatele 201 Kč

Dojená plemena koz včetně kříženců (tzv. „mléčná kontrola“) metodou ET:
3 – 10 ks

600 Kč / ks

dotace pro chovatele 288 Kč

11 – 100 ks

400 Kč / ks

dotace pro chovatele 192 Kč

Nedojená plemena ovcí a koz včetně kříženců (tzv. „masná kontrola“):
3 – 10 ks

500 Kč / ks

dotace ovce 144 Kč, kozy 288 Kč

11 – 30 ks

300 Kč / ks

dotace ovce 144 Kč, kozy 201 Kč

31 – 100 ks

200 Kč / ks

dotace ovce 134 Kč, kozy 134 Kč

101 a více ks

150 Kč / ks

dotace ovce 100 Kč, kozy 100 Kč

V únoru 2018 začala platit vyhláška 19/2018 Sb. o zdraví
zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat
a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých
odborných veterinárních činností. Vyhláška stanoví úkony,
které je chovatel hospodářských zvířat oprávněn provádět.
Mezi úkony, které může chovatel hospodářských zvířat provádět pouze, když získá osvědčení o odborné způsobilosti,
patří mimo jiné:
kastrace samců mladších 8 týdnů u ovcí, koz, kteří
netrpí anatomickou vadou pohlavních orgánů,
krácení ocasu u jehňat mladších 8 dnů,
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odrohování nebo tlumení růstu rohů u kůzlat ve věku
do 4 týdnů provedenou chemickou kauterizací, tepelnou
kauterizací přístrojem, který vyvíjí potřebné teplo po dobu
nejméně 10 sekund,
ošetření a úprava paznehtů,
Dále stanoví podrobnosti výkonu odborných veterinárních úkonů spočívajících v injekční aplikaci léčiv u hospodářských zvířat chovateli hospodářských zvířat.
Spolková rada Svazu se rozhodla tuto vyhlášku napadnout a usilovat o změnu týkající se zejména ošetřování paz-
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nehtů ovcí a koz a dalších veterinárních úkonů, které může
provádět odborně způsobilá osoba. Svaz se bude současně
aktivně podílet na organizování potřebných školení, na kterých by chovatelé měli získat potřebná osvědčení.
Dále se Svaz aktivně zapojí do kampaně proti rozšiřování výskytu především vlků v České republice a jejich tlumení v zemědělsky využívaných oblastech.
Letos se uskuteční dovoz antiparazitika First Drench
z Austrálie, které svým složením odpovídá preparátu Levitape. Dodání do České republiky se uskuteční začátkem
května a cena za jedno 5 litrové balení by měla být do
5000 Kč včetně DPH. Vzhledem k opakujícím se výpadkům
vakcín proti enterotoxémii nabízí ČMSCH, a.s. chovatelům
možnost objednání vakcín již na podzim 2018 tak, aby včas
zajistila dostatečnou zásobu na jarní období a chovatelům
je mohla distribuovat podle jejich objednávek a požadavků

v době potřeby. Vedle toho ČMSCH, a. s. nabízí aktuálně
chovatelům celou řadu veterinárních léčiv, obracejte se na:

Zápis Z JEDNÁNÍ SPOLKOVÉ RADY
SCHOK Z.S.

2) Kontrola usnesení

praha 10. 1. 2018
Začátek 11.00
Podle prezenční listiny bylo přítomno 12 členů Spolkové
rady Svazu chovatelů ovcí a koz z.s.(Svaz),
Omluveni: Dobrovolný, Dziková, Ing. Krátký, Ing. Vítek,
Nepřítomni: nikdo
Za Revizní komisi Svazu se jednání zúčastnili: Mach

PROGRAM:

1) Zahájení, aktuální informace
2) Plnění usnesení členské schůze - shromáždění
delegátů Svazu a Spolkové rady SCHOK z.s.
3) Projednání ceníku kontroly užitkovosti ovcí a koz
4) Projednání připomínek k návrhu plemenářského
zákona
5) Informace o činnosti a hospodaření SCHOK z.s.
a Svépomocného fondu Svazu v roce 2017
6) Hodnocení činnosti středisek jednotlivých šlechtitelů Svazu
7) Návrh činnosti Svazu na rok 2018
8) Výhled hospodaření Svazu v roce 2018
9) Informace o přípravě členské schůze - shromáždění delegátů Svazu
10) Projednání žádostí o poskytnutí půjček ze Svépomocného fondu Svazu
11) Různé
12) Diskuse
13) Závěr

1) Zahájení, aktuální informace
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 na Mze, ČMSCH, a.s.
Předána byla informace o probíhajících kontrolách FÚ, ČPI.

Zora Krňanská
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Benešovská 123, 252 09 Hradištko
Tel.: + 420 257 896 350
Mobil.: + 420 725 131 977
krnanska@cmsch.cz
www.cmsch.cz
Všem chovatelům přeji mnoho odchovaných jehňat
a kůzlat a těším se s Vámi na setkání na veletrhu Techagro
a dalších chovatelských akcích.
Ing. Vít Mareš

Z přijatých usnesení členské schůze – shromáždění delegátů Svazu 2017 nevyplývají žádné úkoly.

Usnesení Spolkové rady Svazu 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 nebyl zpracován, bude připraven na další jednání
Spolkové rady Svazu.

Usnesení Spolkové rady Svazu č. 30/2017
Spolková rada schvaluje projednaný návrh odměn, ukládá
ekonomickému oddělení Svazu vyplatit odměny v nejbližším výplatním termínu. Splněno.

Usnesení Spolkové rady Svazu č. 31/2017
Spolková rada pověřuje Předsednictvo Svazu vyhlásit
poptávku na obsazení funkce ředitele Svazu a pracovníka
plemenných knih ovcí.
Informace o obsazení místa ředitele Svazu byla zveřejněna ve Zpravodaji Svazu a na webových stránkách Svazu
a ASZ, zatím se nepřihlásil žádný zájemce. Termín podání
přihlášek byl posunut do 1. 2. 2018. O místě pracovníka plemenné knihy ovcí bylo jednáno s Ing. Leo Konečnou z Mendelovy univerzity, která o ně nakonec neměla zájem, s dalšími zájemci se jedná.

Usnesení Spolkové rady Svazu č. 33/2017
Spolková rada ukládá všem útvarům Svazu předložení termínů jednotlivých akcí a příspěvků do Zpravodaje 4/2017
do 15. 11. 2017
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Usnesení Spolkové rady Svazu č. 13/2018
Spolková rada nesouhlasí s provedenou změnou názvu
Klubu chovatelů zájmových plemen na Klub chovatelů
ouessantských ovcí na členské schůzi Klubu chovatelů
zájmových plemen dne 20. 12. 2017 v Brocně z důvodu
založení Klubu chovatelů plemene ouessantská ovce dne
9. 12. 2017 ve Ždírci nad Doubravou.
pro - 12
proti - 0
zdržel - 0
Jan Hála informoval o pořádání mistrovství Evropy
v ovládání ovčáckých psů, které připravuje Klub pracovních ovčáckých psů ve dnech 23. – 26. 8. 2018 a Svaz
požádal o podporu a partnerství při pořádání této akce.

Usnesení Spolkové rady Svazu č. 14/2018
Spolková rada souhlasí s podporu a partnerstvím při pořádání mistrovství Evropy v ovládání ovčáckých psů v roce
2018.
pro - 11
proti - 0
zdržel - 1

Klub zpracovatelů vlny a jiných přírodních materiálů připravuje výstavu v Karlově Studánce. Klub počítá se zajištěním ukázek zpracování vlny na Techagru, Ovenáliích, kde
chce upořádat burzu vlny, ale i dalších materiálů potřebných ke zpracování vlny na výstavě v Lysé nad Labem
a Zemi živitelce.

Usnesení Spolkové rady Svazu č. 15/2018
Spolková rada souhlasí s podporou výstavy v Karlově
Studánce a dalších akcí klubu, které přispějí k propagaci
chovu ovcí a koz.
pro - 11
proti - 0
zdržel - 0

12) Diskuse
Diskuse proběhla při projednávání jednotlivých bodů
programu, předseda Revizní komise pan Mach upozornil na
povinnost provedení opatření, která se budou týkat změn
v ochraně osobních údajů a na připravované kontroly plemenných knih ovcí a koz.

13) Závěr

Jednání Spolkové rady Svazu opustil pan Mahr.

Ing. Mareš jednání Spolkové rady v 16.30 hodin ukončil.
Zapsal: Ing. Vít Mareš

Zápis z jednání Rady
plemenné knihy koz
praha 21. 2. 2018
Přítomní: Ing. Richard Konrád, Ing. Věra Mátlová, Ing. Josef
Janovský, MVDr. Jan Sedlák, Milan Domáň, Josef Pulíček
Chov. kluby: AN – Katarína Mašátová, ZH – Marcela Staňková, DP – Ivana Pokorná
Omluveni: Ing. Jitka Látalová
Hosté: Ing. Vít Mareš, Šárka Kořínková, Jiří Švanda

1)
Jednání zahájil přivítáním přítomných předseda Rady
Ing. Richard Konrád, který poté předložil ke schválení
program jednání dle pozvánky. Program byl jednohlasně
schválen.
Ing. Konrád informoval Radu o založení Klubu chovatelů
kozy zakrslé. Na zakládající schůzi dne 9. 12. 2017 ve Ždírci
nad Doubravou byla zvolena předsedkyní klubu a zároveň
zástupcem v Radě PK koz Marcela Staňková.

2)
Ing. Konrád seznámil přítomné s výsledky kontroly
užitkovosti koz za rok 2017. Výsledky jsou zpracované
v samostatné publikaci „Výsledky kontroly užitkovosti koz za
rok 2017“. Seznámil Radu také s vyhodnocením nejlepších
koz a farem za rok 2017 v ČR a přehledy linií kozlů všech
plemen, kteří působí v plemenitbě. Všechny výsledky jsou
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umístěny na webových stránkách Svazu a budou také
zveřejněné ve Zpravodaji (1/2018).
Ing. Konrád dále seznámil Radu s výsledky laktací na farmě
Pěnčín, kde se porovnávala skupina kozy bílé krátkosrsté
(102 kusů s ukončenou první laktací) a 50% kříženci kozy
sánské v otcovské pozici, s kozami bílými a hnědými krátkosrstými v mateřské pozici (72 kusů s ukončenou první
laktací). Skupina koz bílých dosáhla průměrné laktace
644 kg mléka a 19,87 kg bílkoviny. Skupina kříženců dosáhla
průměrné laktace 728 kg mléka a 23,45 kg bílkoviny.
Z těchto výsledků vyplývá, že skupina kříženců vykázala
vyšší užitkovost o 84 kg mléka a o 3,58 kg bílkoviny.

3)
Rada schválila výběrová kritéria pro kozlíky pro letošní
aukční přehlídky:
Koza bílá krátkosrstá
100% původ, 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 pět linií bílých kozlů – BERA, FERDA,
MOLCH, ROMEO 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 2019.
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– 100% původ, 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 novou linii ROHAN, kde se z důvodů
rozšíření této linie 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.

Rada schválila hodnotitele na letošní přehlídky kozlů (viz
tabulka trhů).

Koza anglonubijská
– 100% původ, 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
– 100% původ, 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
– 100% původ, 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
– 100% původ, minimální stáří pět měsíců věku, maximální
stáří osmnáct měsíců věku, minimální hmotnost v pěti
měsících věku 10 kg.
Koza mohérová
– 100% původ, 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
- 100% původ, 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
– 100% původ, 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 a I.

5)
Informaci o přípravě novely Zákona o šlechtění
a plemenitbě hospodářských zvířat (plemenářský zákon)
podal Ing. Vít Mareš, který se vrátil z jednání na MZe,
kde se o tomto zákonu jednalo. Návrh novely, který se
připravoval téměř rok a byl předložen ke schválení na
Úřad vlády ČR, byl MZe vrácen zpět jako nepřijatelný. Po
jednáních mezi Úřadem a MZe budou muset být určité
pasáže přepracovány, aby nebyly v rozporu s Nařízením
EU č. 2016/1012, které začne platit od 1. 11. 2018. Přesto
by se měl tento zákon do konce roku 2018 stihnout schválit
Sněmovnou PČR. Vedení Svazu se problematikou zabývá
a řeší ji také se svazovým právníkem Mgr. Záděrou, Ph.D.

6)
Rada se dále zabývala otázkami úpravy šlechtitelského programu, který bude muset být v souladu s nařízením EU a novelou plemenářského zákona. Případné
změny se tedy budou muset zapracovat až po schválení
této novely. Vedení Svazu se touto problematikou velmi
aktivně zabývá a včas poskytne potřebné informace.
Dále byla diskutována možnost změn u provádění kontroly mléčné užitkovosti od kontrolního období 2018-19.
K možnému zpřesnění výsledků měření nádojů u koz by
pomohlo, kdyby se nádoje měřily u obou metod pouze při
ranním dojení. Odpolední dojení se na velkých stádech
protahuje do pozdních nočních hodin a i na malých chovech se odpolední dojení provádí až ve večerních hodinách. Ing. Konrád prezentoval výsledky porovnání denních nádojů v období (květen, červen 2017 na farmách
Biofarma Dora a Pěnčín, kde rozdíl mezi ranním dojením
a večerním činí cca 20 až 30 % ve prospěch ranního dojení.
Bude provedeno porovnání nádojů i u koz na malých chovech, abychom měli co nejvíce podkladů pro stanovení co
nejpřesnějšího koeficientu přepočtu výsledků z ranního
dojení na celkový denní nádoj. Rada dále řešila možnou
úpravu povolených hodnot pro rozmezí obsahu tuku a bílkoviny. U tuku je navžena spodní hranice 1 %, horní bez
omezení, u bílkoviny je navženo rozpětí 1 % až 9 %. V případě poškození vzorků nebo výsledků mimo tyto limity má
chovatel možnost požádat pracoviště PK o podklady pro
zaslání vzorku náhradního.
Rada poté projednala a schválila minimální počet koz pro
možný výpočet dle jednotlivých metod měření (AT, ET).
Aby bylo možno přidělit třídy kozám dle těchto metod,
musí populace čítat v dané metodě minimálně 100 koz
s uzavřenou laktací.
Rada dále projednala a schválila, že koza, která v chovatelském roce (1. 9. až 31. 8.) nemá záznam o reprodukci,
tudíž nebyla chovatelem z nějakého důvodu připuštěna,
bude mít přidělen záznam – jalová. Příklad: u kozy okozlené
v srpnu 2018 se ještě v roce 2018 stihne doměřit její laktace
(5 měření - září až leden). Pokud se tato koza následně
okozlí v roce 2019 až po 1. září, nestihne se změřit její laktace do konce ledna a její reprodukce i mléčná užitkovost
se zpracuje až v kalendářním roce 2020). V roce 2019 bude
tak u ní uveden reprodukční záznam - jalová a žádné mléko
se od ní nebude posílat, i když koza dojí.
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7)
Informaci o státních podporách pro rok 2018 podal
Ing. Mareš. Podpory (dotační tituly 2. A. dle Zásad stanovených MZe v ČR) budou ve stejných sazbách jako v roce
2017. Lze tedy předpokládat, že objem peněz poskytnutých na tyto podpory bude ve výši roku minulého.
Zrušen byl dotační titul 1. D. na nákup ovcí a koz.
Sazby podpor pro genetické rezervy zatím ještě nebyly
stanoveny, zásady se teprve připravují. Dle informací by
měly být ve stejných sazbách jako v loňském roce.

kde dle zjištění na VÚŽV Uhříněves, vykazují spermie
malou životnost. Rada se dohodla, že SCHOK z.s. podpoří
VÚŽV Uhříněves k získání výzkumného grantu pro tuto
problematiku.
Ing. Mátlová navrhla, aby od všech kozlíků, kteří budou
vybíráni jako potenciální plemeníci, byly odebíraly jejich
chlupy, včetně jejich rodičů, aby bylo možno ověřit jejich
parentitu. Zajistí šlechtitelé. Vzorky budou soustředěné na
VÚŽV Uhříněves, kde budou dále zpracované. Rada tento
návrh schválila.

9)

8)
Diskuse:
Rada se zabývala připomínkou paní Milady Macháčkové
ohledně inseminace u koz. Rada konstatovala, že dosažené
výsledky jsou zcela neodpovídající. Je to zřejmě z technických důvodů při vlastní přípravě inseminačních dávek,

Po vyčerpání všech bodů programu předseda Rady
Ing. Konrád všem přítomným poděkoval za velmi konstruktivní jednání a zasedání ukončil.

Zapsal: Ing. Richard Konrád
Ověřila: Ing. Věra Mátlová

Nákupní trhy na plemenné berany a kozly v roce 2018
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Datum

Místo konání

Typ klasifikace

Plemena

Hodnotitel

8. 4.

Techagro Brno

NT

SF, ML, AL,

Hošek

1. 5.

Zlobice

NT

SF, ML, T, kozy BU, AN, B, H

Hošek

5. 5.

Rýzmburk

NT

SF, T, BE, ZW, KA, CF, SD, kozy BU, AN, B, H

Vejčík

5. 5.

Podhůra

NT

KA

Mareš

12. 5.

Michlova Huť

ENT S

S

Vejčík

18. 5.

Pěnčín

NT

VF, SF, K, BE, V, kozy BU, AN, H

Konrád

18. 5.

Úborsko

NT

SF, OU, KH

Vejčík

19. 5.

Košařiska

NT

SF, OD, T, V, LA, kozy BU, AN, B

Milerski

19. 5.

Horní Bučice

NT

R

Mareš

26. 5.

Sedlčany

NT, ENT VR

CH, SF, KA, AL, NC, VR, kozy BU, AN

Mareš

2. 6.

Strakonice

NT

CH, OD, SF, kozy BU, AN, B, H

Vejčík

29. 6.

Hrusice

Klasifikace

T

Mareš

18. 8.

Ovenálie Zlobice

NT

AL, SF, R, CF, ML, CH, K, ZW, V, KA, kozy AN, BU

Hošek

21. 8.

Valašská Bystřice

Klasifikace

LA

Hošek

26. 8.

Země živitelka
České Budějovice

NT

CH, V, VR, R, SF, S, kozy AN

Vejčík

5. 9.

Hostivice

NT kozlů

B, H, AN

Mátlová

6. 9.

Nezvěstice

NT kozlů

B, H, AN, BU

Konrád
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Datum

Místo konání

Typ klasifikace

Plemena

Hodnotitel

8. 9.

Žumberk – Částkov

NT

BE, SF, R, CF, CH, T, kozy H, AN

Hošek, Mareš

8. 9.

Podvíhov

NT

T, SF, CH, VR, kozy B, H, AN, BU

Sedlák

9. 9.

Nové Město n. Metují

NT kozlů

B, H, AN, BU, ZH

Konrád

11. 9.

Morkovice

NT kozlů

B, H, AN, BU, K, M

Mareš

12. 9.

Tábor

NT kozlů

B, H, AN, BU, ZH

Mátlová

13. 9.

Radešínská Svratka

NT

SF, ML, ZW

Hošek

13. 9.

Sosnová

NT kozlů

B, H, AN,

Mátlová

15. 9.

Zlobice

NT

SF, ML, R, kozy B, H, AN, K, M

Hošek, Sedlák

19. 9.

Rožnov pod Radhoštěm

NT

T, VF, V, K, SF, R

Milerski

22. 9.

Sedlčany

NT

CH, SF, KA, NC, VR, T, ZW, J, VF, H, kozy AN, BU, ZH

Dvořák, Vejčík

25. 9.

Choceň

NT

CH, SF, CF, T, OD, R, KA,

Mareš

27. 9.

Opatov na Moravě

NT

SF, CH, R

Hošek

28. 9.

Pěnčín

NT

SF, AL, VF, K, J, V, NC, kozy B, H

Mareš

29. 9.

Strakonice

NT

CH, SF, ZW, VR, VF, OD, KH, kozy B, H, AN, BU

Vejčík

29. 9.

Podhůra

NT

KA

Mareš

3. 10.

Žabčice

NT

ZW,SF, CH

Hošek

4. 10.

Lysá nad Labem

ENT ZW, OU NT,
ENT ZH

ZW, SF, T, R, CH, ML, OU, BE, kozy B, H, AN

Konrád, Hošek,
Dvořák

5. 10.

Málkovice

NT

SF, ZW

Vejčík

5. 10.

Lysá nad Labem

ENT CF, R

CF, R

Mareš

13. 10.

Vendryně

ENT OD, NT

CH, T, OD, SF, LA

Milerski

13. 10.

Rýzmburk

NT

SF, T, BE, CF, ZW, H, VR, J, OD, kozy B, H, AN, K

Konrád, Vejčík

19. 10.

Úborsko

NT

ZW, L, SF, R, OD, CH, VF, AL

Vejčík

20. 10.

Zlobice

NT

ZW, ML, SF, K, kozy B, H, AN

Hošek

20. 10.

Slušovice

NT

SF, CF, VF, CH

Milerski

26. 10.

Nečtiny-Březín

klasifikace

CH, K, BG

Dvořák

26. 10.

Vrbětice

ENT K, NT

K, SF, V

Hošek, Milerski

27. 10.

Lhotka u Telče

NT

SF, K, VF, J, H

Hošek

6. 11.

Bludovice u N. Jičína

NT

SF, OD, V, VR, T, LA, kozy B, H, AN

Milerski

7. 11.

Žilina u Nového Jičína

klasifikace

SF

Milerski

16. 11.

Počítky

Klasifikace

K

Hošek

17. 11.

Nový Knín

klasifikace

SF

Vejčík, Dvořák

17. 11.

Sedlčany

NT

SF, CH, T, K, CF, OD, KA, kozy B, H, AN, BU, ZH

Mareš, Konrád

Klasifikace LA Horní Dvorce, Brníčko, Krmelín – termíny nestanoveny, hodnotitel Hošek, Mareš, OU
a VR Brocno – termín nestanoven, hodnotitel Vejčík
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Zápis z jednání rady
plemenných knih ovcí
23. 2. 2018
Přítomní: viz prezenční listina
Omluveni: Milerski, Schickerová
Hosté: Kříž

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola zápisů a úkolů z jednání Rady plemenných
knih ovcí z roku 2017, situace ohledně nového plemenářského zákona, Hošek, Mareš
3) Vyhodnocení výsledků kontroly užitkovosti ovcí za rok
2017, Mareš
4) Vyhodnocení výsledků klasifikace plemenných beranů
v roce 2017, Mareš
5) Stanovení požadavků na matky plemenných beranů
v roce 2018 a požadavky na berany klasifikované na
NT v roce 2018, Hošek, Mareš
6) Stanovení rozsahu testace výkrmnosti a jatečné hodnoty ovcí v roce 2018, Hošek
7) Termíny NT beranů v roce 2018, jmenování jednotlivých
hodnotitelů pro NT, Mareš, Hošek
8) Genotypizace bahnic a kontrola parentity v chovech
s produkcí plemenných beranů v roce 2018, Hošek,
Mareš
9) Různé
10) Diskuze
11) Závěr
Jednání zahájil Ing. Hošek, který informoval RPKO na
úvod o činnosti Výboru RPKO za uplynulé období a úkolech,
které řešil – byly rozeslány zápisy z jednání s přijatými rozhodnutími Výboru RPKO členům RPKO. Informoval RPKO
o řešených stížnostech, např. pana Dlabala, Ing. Teichmana či
p. Hájka, a žádostech o výjimku např. p. Maršálka. Chovatelům bylo odpovězeno písemně nebo ústně.
Byla podána informace o projednávání plemenářského
zákona.
Proběhlo jednání na ČMSCH, a.s., kde byl předjednán
nový způsob vyjadřování PH. Navrhujeme počítat relativní plemenné hodnoty (RPH), kdy jako průměr populace
bude brána hodnota 100, směrodatná odchylka 10, jako
srovnávací báze budou použity ročníky zvířat narozených
2006-2010, rovněž relativní váhy vlastností budou zatím
vycházet z ročníků 2006-2010 a RPH CPH se bude také
standardizovat. Absolutní dílčí PH budou zatím také zachovány. CPH bude nahrazeno RPH CPH. V Klubech proběhne diskuze o úpravách těchto vah a potom dojde k jejich
úpravám podle přání chovatelů jednotlivých plemen.
Hlasování o nové formě výpočtu PH:
ANO – 17
NE – 0
zdrželi se – 3

Rada plemenných knih vzala na vědomí
Kontrolu zápisů jednání Rady plemenných knih ovcí z
roku 2017.
Vyhodnocení výsledků kontroly užitkovosti ovcí za rok
2017.
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Vyhodnocení výsledků klasifikace plemenných beranů
v roce 2017.

Rada plemenných knih projednala připomínky
jednotlivých chovatelských klubů s těmito závěry:
Klub lacaune žádá nápravu ve vydávání POP beranů uvádět aktuální maximální laktaci matky, jak bylo schváleno RPKO v roce 2015. Dále byla učiněná poznámka,
že např. Kluby chovatelů masného skotu (belgického modrobílého skotu) zmocňují Svaz chovatelů masného skotu
k vedení PK a vystavování POP.
ANO – 14
NE – 0
zdrželi se – 4
Klub CF a romanovských ovcí požadují, aby od roku 2018
byla podmínka pro produkci plemenných beranů CF a R
z chovů s potomky nejméně po dvou plemenících souběžně
připouštěných. Tato podmínka se týká beranů hodnocených
od 1. 9. 2018.
ANO – 9
NE – 0
zdrželi se – 8
Klub romanovských ovcí požaduje dodržovat u R chovů,
aby chovy s neprůkaznými výsledky parentity nad 2 neprůkazné berany u chovů do 10 vzorků potomků nebo 20 %
neprůkazných původů beranů u chovů nad 10 vzorků
potomků včetně, byly vyloučeny z výpočtu CPH a z produkce beranů v aktuálním roce.
ANO – 9
NE – 1 (Mareš)
zdrželi se – 7
CF klub požaduje zaznamenávat lineární popis beranů
CF na NT, zpracovat to po NT do excelovské tabulky a předávat to do 14 dní po NT klubu. Dále požadují určit zodpovědnou osobu, která to bude zpracovávat a předávat
klubu.
ANO – 7
NE – 2
zdrželi se – 8
CF klub požaduje nahradit staré konstantní porodní
hmotnosti jehňat CF novými, poctivě zváženými údaji od
chovatelů. Zajistí výbor klubu. Úkol – Mareš, květen 2018.
ANO – 12
NE – 0
zdrželi se – 5
CF a R klub požadují do POP uvádět jména zvířat CF a R.
Úkol – Mareš. 1. 9. 2018.
ANO – 11
NE – 1
zdrželi se – 7
CF klub dále žádá zveřejňovat pravidelně PH neaktivních zvířat. Úkol – Mareš. Ihned.
ANO – 16
NE – 0
zdržel se – 1
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Klub romney opět žádá o rozdělení linie Sudelay na dvě
nové dle návrhu z roku 2016.
ANO – 8
NE – 2
zdrželi se – 9
Klub merinolandschaf požaduje zveřejňovat nejlepší
a nejhorší výsledky v jednotlivých ukazatelích v plemeni.
ANO – 5
NE – 5
zdrželi se – 8
Klub chovatelů plemene ouessantské ovce a kamerunské ovce požadují zaznamenávat barvu zvířat na POP.
ANO – 12
NE – 0
zdrželi se – 3
CF klub požaduje předávání kopií katalogů s lineárním popisem z NT. Odpovědná osoba - Mgr. Oukropcová,
zašle na mail předsedy klubu do 14 dnů po NT.
ANO – 11
NE – 1 (Mareš)
zdržel se – 1
Klub zwartbles předkládá nový standard plemene ke
schválení od RPKO.
ANO – 13
NE – 0
zdržel se – 1
Klub chovatelů plemene ouessantské ovce předkládá
nový standard plemene ke schválení od RPKO.
ANO – 12
NE – 0
zdržel se – 1

Rada plemenných knih schválila
1) Požadavky na matky plemenných beranů s účinností od podzimních nákupních trhů 2018:
Matka plemenných beranů musí být zapsána do hlavního oddílu plemenné knihy, u plemene CF a ML musí
mít podíl krve 100 %.
Musí být chovaná ve stádě s minimálním počtem
10 bahnic daného plemene zapsaných v hlavním
oddílu PK, u plemene CF a ML musí mít podíl krve
100 % (minimální počet 10 bahnic neplatí pro plemena VF, V, VR, BE, BM, H, J, JS, KH, AL, KA, OU,
SH a další málopočetná plemena v případě jejich
dovozu).
Matka plemenného berana nepochází ze stáda pozitivního na Maedi-visnu, s výjimkou stád šumavských
ovcí a s výjimkou produkce beranů do vlastního chovu.
Schválení bodu 1:
ANO – 18
NE – 0
zdrželi se – 0
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2) Systém přidělování tříd za celkovou plemennou hodnotu (CPH).
ER
E 	
I 	
II

15 % zvířat s nejvyššími hodnotami selekčního
indexu CPH
16–50 %
51–85 %
86–100 %

Schválení bodu 2:
ANO – 18
NE – 0
zdrželi se – 0
3) Požadavky na berany klasifikované na NT s účinností od podzimních nákupních trhů 2018:
Berani musí být potomky matek beranů.
ANO – 16
NE – 0
zdrželi se – 0
U plemen, u nichž jsou prováděny odhady plemenných hodnot určených pro klasifikaci, musí být klasifikovaní berani zařazeni mezi 65 % beránků s nejvyššími hodnotami selekčního indexu CPH v rámci ročníku, s výjimkou plemen národních genetických zdrojů
– šumavské a valašské ovce.
ANO – 13
NE – 2
zdržel se – 1
Berani budou klasifikováni v 2-3 měsíční vlně, u plemen
CH, SH, V, S, ZW, K, VF, LA je možné předvádět ve
věku 6-10 měsíců v jehněčí vlně, ML v 2-6 měsíční vlně.
Berani ve věku nad 10 měsíců se klasifikují v 3-9 měsíční
vlně.
Berani musí mít v době klasifikace věk minimálně
6 měsíců a maximálně 18 měsíců, u R 5-18 měsíců,
u plemen VR, SK, OU, SH minimálně 12 měsíců
a maximálně 24 měsíců, u K, S a KA 6 až 24 měsíců.
Berani musí být zařazení do tříd odolnosti vůči klusavce R1, R2 nebo R3 (R3 za předpokladu, že jsou
nositeli alespoň jedné alely ARQ).
Berani musí splňovat požadavky na minimální živou
hmotnost v době klasifikace: masná plemena, CF, ML,
VF a ZW 45 kg, KA a V 30 kg, ostatní kromě OU, SD
a SH 40 kg. Ve věku 12 měsíců musí mít berani 60 kg,
s výjimkou KA, V, OU, SD a SH. R ve věku 8 měsíců 45
kg, 10 měsíců 48 kg, R, S a VR nad 12 měsíců 50 kg.
Schválení bodu 3:
ANO – 16
NE – 0
zdržel se – 1
4) Výše poplatků za klasifikaci beranů.
5000 Kč za klasifikaci ze stáje při počtu klasifikovaných beranů menším než 20 ks a za klasifikaci beranů
ze stáje hlášené po jednání RPKO bez ohledu na
počet klasifikovaných beranů.
100 Kč za berana předvedeného ke klasifikaci
Schválení bodu 4:
ANO – 17
NE – 0
zdrželi se – 0
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Ze života Svazu

5) Rozsahy testace výkrmnosti a jatečné hodnoty
v roce 2018.
U polního testu výkrmnosti a jatečné hodnoty rada
PK ovcí schválila rozsah testace v roce 2018 do 20
skupin.
Rada schválila provádění ultrazvukových měření
u plemen SF, T, CH, NC, OD, BE, BM, H (u masných
plemen je to podmínka k předvedení na NT), K, CF,
ML, ZW a R (dobrovolně) ve stádech s produkcí plemenných beranů.
Schválení bodu 5:
ANO– 16
NE – 0
zdržel se – 1
6) Zásady provádění genotypování odolnosti vůči klusavce a ověřování parentity v roce 2018.
Genotypizace odolnosti vůči klusavce bude v roce
2018 spojena s ověřováním rodičovství. Obojí se bude
zabezpečovat dle platné metodiky SVS ČR.
Genotypizace nebude prováděna u zvířat, jejichž oba
rodiče jsou homozygotními nositeli ARR alely a jsou
tedy zařazeni do třídy genetické odolnosti vůči klusavce R1. Nicméně vzorek krve od těchto zvířat bude
odebrán za účelem ověřování parentity.
U beránků po matkách skupiny odolnosti R4 a R5
nebude ověřování parentity prováděno v rámci státní
zakázky, s výjimkou bahnic valašské ovce.
Beránci s chybným původem budou vyřazeni.
Beránci budou klasifikováni výhradně až po ověření
parentity.
Schválení bodu 6:
ANO– 16
NE – 0
zdrželi se – 0
7) Termíny zveřejnění plemenných hodnot.
22. 3. 2018 – průběžné PH pro plemena s termíny zimního
bahnění
31. 5.2018 – průběžné PH, zpracování PH dojených plemen

31. 10. 2018 – zpracování PH, zpracování PH dojených
plemen
15. 1. 2019 – průběžné PH
28. 2. 2019 – uzavření ročníku 2018 + PH platné pro jarní NT
Schválení bodu 7:
ANO– 17
NE – 0
zdržel se – 0
8) Rada schválila kalendář nákupních trhů včetně
určení hodnotitelů.
viz. Příloha
NT, kde bude přihlášeno méně než 10 beranů, může být
zrušen.
Schválení bodů 8:
ANO – 15
NE – 0
zdržel se – 1
9) Rada schválila úkoly pro následující období
projednat v klubech podmínku na matku beranů –
100 % krve od roku 2019
byla podána informace o připravované výstavě
plemen ovcí a koz na výstavě Techagro Brno 2018.
Členové RPKO nesouhlasí s prohlášením RK, že se
při hlasování RPKO v roce 2017 dostali do situace, že
hlasovali pod tlakem a bylo omezeno jejich právo na
svobodné rozhodnutí a volbu.
Schválení bodů 9:
ANO – 12
NE – 0
zdržel se – 1
Jednání opustil v 15.15 p. Filip Vancl a Ing. Vejčík
Odešel p. Divíšek – 16.05
Odešel Mgr. Daďourek – 16.40
Odešel Ing. Vítek 16.57
Předseda RPKO poděkoval přítomným za plodnou diskuzi
a v 17.10 jednání ukončil.

30. 6. 2018 – průběžné PH

Zapsal: Ing. Martin Hošek, Ph.D.
předseda Rady plemenných knih ovcí

31. 7. 2018 – pro všechna plemena, u dojených plemen
budou tyto PH platné na NT

Ing. Vít Mareš, předseda Svazu

31. 8. 2018 – PH platné pro podzimní NT

Zápis Z JEDNÁNÍ SPOLKOVÉ RADY
SCHOK Z.S.
praha 21. 3. 2018
Začátek 10.00
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 zúčastnili: Mach
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Ověřili: M. Kvisová, M. Šimčíková

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

www.schok.cz
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Úřední deska

Dotace pro chovatele
ovcí a koz v roce 2018
Dotace, které administruje náš Svaz, se týkají jen malých
a středních podniků (MSP). MPS – Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena z podniků, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční
obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejichž bilanční
suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
Změnou oproti loňskému roku v této oblasti je to, že
nebyla vypsána dotace na nákup plemenných zvířat 2.D.
V loňském roce byly již druhým rokem vyplaceny dotace
na plemenné berany a kozly v nezkrácené sazbě na krmný
den, tj. 17 Kč u beranů a 20 Kč u kozlů. Zachování této skutečnosti Vám nemůžeme garantovat, bude záležet na požadavcích všech chovatelů, kteří tyto národní dotace čerpají.

2.A. Udržování a zlepšování genetického
potenciálu vyjmenovaných hospodářských
zvířat

2.A.e.1.a) Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do KU, oprávněným
osobám zajišťujícím KU.
- ovce a kozy,
• u ovcí do 150 Kč za 1 kus, zapojený v KU,
• u koz a ovcí s prováděnou kontrolou mléčné užitkovosti do 300 Kč za 1 kus, zapojený v KU,
2.A.e.2) Výkonnostní zkoušky, kontrola dědičnosti,
odhad plemenné hodnoty
2.A.e.2.i) Podpora chovateli na plemenného berana
pocházejícího z chovu zapojeného v KU a zapsaného do PK s přiděleným ústředním registrem, chovaného v době od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.
• do 17 Kč na jeden krmný den.
2.A.e.2.j) Podpora chovateli na plemenného kozla pocházejícího z chovu zapojeného v KU a zapsaného do
PK s přiděleným ústředním registrem, chovaného
v době od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

Účel:
na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon č. 154/2000 Sb.“) a vyhlášek MZe ČR, kterými
se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb.
a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.166/1999 Sb.“) zabezpečit udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.

2.A.e.2.k) Podpora chovateli na plemenného berana
nebo kozla s doloženou plemennou hodnotou,
vybraného uznaným chovatelským sdružením do
plemenitby a prodaného a zařazeného v elitních
třídách, v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

2.A.e. Kontrola užitkovosti (dále jen „KU“), výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování a kontrola dědičnosti (dále jen „KD“) užitkových vlastností a zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat

- ovcí a koz,
• do 15.000 Kč na prověřenou skupinu v roce.
Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování drůbeže
na testování rodičů a hybridního potomstva.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

i k jejich zdolávání, které se provádějí v období od 1. 1.
do 31. 12. 2018, a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu. Ministerstvo zemědělství stanovuje v souladu
s § 4 odst. 1 písm. i) veterinárního zákona tyto termíny:
a) zdravotní zkoušky musí být provedeny do jednoho roku
od předchozího provedení v roce 2017 a výsledek zkoušek, vyšetření a úkonů musí být předložen do jednoho
měsíce od provedení místně příslušné krajské veterinární
správě, b) v případě, že provedení zdravotních zkoušek
nebylo v roce 2017 požadováno, je termín pro předložení
výsledků zkoušek, vyšetření a úkonů do 31. října 2018.
Uveřejňujeme výňatek z Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2017 týkající se chovu ovcí a koz:
Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu.

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán
podle § 15 odst. 4 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, a § 44 odst.
1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a § 44 odst. 2 veterinárního zákona
vydává opatření obecné povahy, kterým se stanoví:

Metodika kontroly zdraví
a nařízené vakcinace
pro rok 2018
Ministerstvo zemědělství stanovuje povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření
nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož
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2.A.e.1) Kontrola užitkovosti

• do 20 Kč na jeden krmný den.

• do 3.500 Kč/kus.
2.A.e.3) Podpora testování

Kontrola zdraví
Při odběru vzorků u jednotlivých druhů zvířat je potřeba
s chovatelem koordinovat provedení úkonu tak, aby odebraný vzorek mohl být použit pro maximální počet předepsaných vyšetření.

Úřední deska

Ovce
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postižení nervového systému, v souladu s přílohou III. nařízení Rady a EP (ES) č. 999/2001.

EpC100 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. melitensis)
– VyLa – sérologické vyšetření (RBT + RVK)

EpC400 MAEDI-VISNA
– VyLa – sérologické vyšetření (ELISA)

Plemenní licentovaní berani 1 x ročně. Seznam plemenných licentovaných beranů poskytne SCHOK a Dorper Asociace cz.

Hospodářství musí být prosté na základě vyhodnocení
laboratorního vyšetření z předešlého roku ze strany KVS
anebo se jedná o nové hospodářství zařazené do kontroly
užitkovosti, respektive již ozdravené hospodářství. Pozitivní hospodářství z předešlých let může být do monitoringu zařazeno až po ozdravení a na základě rozhodnutí
příslušné KVS SVS. Seznam hospodářství v kontrole užitkovosti poskytne SCHOK a Dorper Asociace cz. V hospodářstvích (stádech) v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí 1x ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje 25 % samičích zvířat (všech
plemen) starších 12 měsíců nebo jsou v laktaci, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství méně než
50 zvířat, musí být vyšetřena všechna starší 12 měsíců,
nebo která jsou v laktaci) a všichni nekastrovaní samci
starší 6 měsíců, vyjma jatečných beránků.

EpC111 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. melitensis)
– VyLa – sérologické vyšetření (RBT)
V hospodářstvích (stádech) s tržní produkcí mléka nebo
v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí
1x ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje 25 %
samičích zvířat (všech plemen) starších 12 měsíců nebo jsou
v laktaci, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství méně než 50 zvířat, musí být vyšetřena všechna starší
12 měsíců, nebo která jsou v laktaci) a všichni nekastrovaní
samci starší 6 měsíců, vyjma jatečných beránků.
EpC120 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. melitensis)
– VyLa – sérologické vyšetření (RBT + RVK)
Všechny zmetalky - (jeden odběr) odběr se provede bezprostředně po zmetání.
EpC130 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. melitensis)
– VyLa (P + BV)
Při podezření nakažení se vyšetřují zmetci, případně plodové obaly, jestliže matka je neznámá. KVS SVS určí rozsah
vyšetření.
EpC310 GENOTYPIZACE - STANOVENÍ GENOTYPU
PRIONOVÉHO PROTEINU
– VyLa (Real Time PCR, analýza meltingové křivky)
Zvířata v rámci šlechtitelského programu podle jednotlivých plemen vybraných SCHOK a Dorper Asociace cz. ÚVS
SVS určí rozsah vyšetření.
EpC311 GENOTYPIZACE - STANOVENÍ GENOTYPU
PRIONOVÉHO PROTEINU
– VyLa (Real Time PCR, analýza meltingové křivky)
Vzorek 100 ks poražených, uhynulých, utracených a
živých ovcí v souladu s přílohou III. nařízení Rady a EP (ES)
č. 999/2001. ÚVS SVS určí rozsah vyšetření.
EpC313 GENOTYPIZACE – PARENITA
– VyLa (Fragmentační analýza DNA)

EpC701 Q HOREČKA
– VyLa – sérologické vyšetření (ELISA)
Všechny zmetalky - (jeden odběr) odběr se provede bezprostředně po zmetání.

Kozy
EpD100 TUBERKULÓZA
– Adg - jednoduchá tuberkulinace (Bovitubal)
V hospodářstvích (stádech) s tržní produkcí mléka se
vyšetřuje jedenkrát ročně 25% samičích zvířat (všech
plemen) starších 12 měsíců, a to nejméně 50 samičích zvířat
(je-li v hospodářství méně než 50 zvířat, musí být vyšetřena
všechna).
EpD200 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B.melitensis)
– VyLa - KS (RBT + RVK)
Všechny zmetalky - (jeden odběr) odběr se provede bezprostředně po zmetání.
EpD210 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B.melitensis)
– VyLa - KS (RBT + RVK)
Plemenní licentovaní kozli 1 x ročně. Seznam plemenných
licentovaných kozlů poskytne SCHOK.

Vzorek se odebírá od plemenných zvířat chovatele
(beránci) vybraných SCHOK a Dorper Asociace cz z hospodářství v kontrole užitkovosti. Hospodářství musí být prosté
Maedi-Visna na základě vyhodnocení laboratorního vyšetření z předešlých let. V případě, že se jedná o nové hospodářství v kontrole užitkovosti, bude do parentity zařazeno až
po negativním sérologickém vyšetření na Maedi - Visna. Kritérium negativního hospodářství na Maedi - Visna se netýká
hospodářství s chovem plemene Šumavská ovce. Pozitivní
hospodářství na Maedi - Visna může být do parentity zařazeno až po ozdravení a na základě rozhodnutí příslušné KVS
SVS. ÚVS SVS určí rozsah vyšetření.

V hospodářstvích (stádech) s tržní produkcí mléka nebo
v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí
1x ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje
25 % samičích zvířat (všech plemen) starších 12 měsíců
nebo jsou v laktaci, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li
v hospodářství méně než 50 zvířat, musí být vyšetřena
všechna starší 12 měsíců, nebo která jsou v laktaci) a všichni
nekastrovaní samci starší 6 měsíců, vyjma jatečných kozlíků.

EpC322 TSE – KLUSAVKA
– VyLa (RT)

EpD230 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B.melitensis)
– VyLa (P + BV)

Uhynulá, utracená a nutně poražená zvířata starší
18 měsíců nevykazující změnu chování nebo příznaky

Při podezření z nakažení se vyšetřují zmetci, případně
plodové obaly, jestliže matka je neznámá. KVS určí rozsah
vyšetření.

EpD221 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B.melitensis)
– VyLa - sérologické vyšetření (RBT)
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EpD312 TSE – KLUSAVKA
– VyLa (RT)
Všechna uhynulá, utracená a nutně poražená zvířata
starší 18 měsíců nevykazující změnu chování nebo příznaky
postižení nervového systému, v souladu s nařízením Rady
a EP (ES) č. 999/2001.
EpD400 ARTRITIDA A ENCEFALITIDA KOZ
– VyLa - sérologické vyšetření (ELISA)
Hospodářství musí být prosté na základě vyhodnocení
laboratorního vyšetření z předešlého roku ze strany KVS
anebo se jedná o nové hospodářství zařazené do kontroly
užitkovosti, respektive již ozdravené hospodářství. Pozitivní hospodářství z předešlých let může být do monitoringu zařazeno až po ozdravení a na základě rozhodnutí

Doporučené ceny ovcí a koz
při stanovení výše náhrady škod
způsobených zvláště chráněnými
druhy živočichů
Ministerstvo životního prostředí projednalo v průběhu
2. pololetí r. 2017 s Ministerstvem zemědělství a Svazem chovatelů ovcí a koz z.s. (SCHOK z.s.) postup stanovení výše
náhrad škod poskytovaných podle zákona č. 115/2000 Sb.,
o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště
chráněnými živočichy, v platném znění (dále jen zákon). Za
účelem sjednocení postupu a usnadnění stanovení výše
náhrady škod byl SCHOK z.s. sestaven ceník jednotlivých
kategorií zvířat, který byl projednán s chovateli a schválen na
zasedání Spolkové rady SCHOK z.s. dne 26. 6. 2017 (usnesení č. 19/2017). Použití tohoto ceníku doporučilo v rámci společného jednání rovněž Ministerstvo zemědělství.
Pro účely stanovení výše škody dle § 7 odst. 3 zákona
a § 1 odst. 1 vyhlášky č. 360/2000 Sb. doporučujeme,
v návaznosti na uvedené, při stanovení obvyklé ceny ovcí
a koz vycházet z těchto údajů:
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příslušné KVS SVS. Seznam hospodářství v kontrole užitkovosti poskytne SCHOK. V hospodářstvích (stádech)
v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí
1x ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje
25 % samičích zvířat (všech plemen) starších 12 měsíců
nebo jsou v laktaci, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li
v hospodářství méně než 50 zvířat, musí být vyšetřena
všechna starší 12 měsíců, nebo která jsou v laktaci)
a všichni nekastrovaní samci starší 6 měsíců, vyjma jatečných kozlíků.
EpD701 Q HOREČKA
– VyLa - sérologické vyšetření - (ELISA)
Všechny zmetalky - (jeden odběr) odběr se provede bezprostředně po zmetání.

V jednotlivých případech lze samozřejmě stanovit cenu
odlišně a vycházet z konkrétních údajů o hodnotě chovaných zvířat, jako jsou doklady o jejich nákupu apod.
(přičemž z dokladů musí být zřejmé, že se týkají daných
zvířat a jejich aktuální hodnoty). Ke stanovení výše škody,
kterou nelze doložit odpovídajícími doklady a přesahuje
ceny obvyklé, resp. ceny doporučené výše v dohodě
SCHOK z.s. a MZe, by měl být použit postup dle § 7 odst. 4
zákona a výše škod prokázána odborným nebo znaleckým posudkem.
Základní sazby uvedené výše v ceníku lze použít i pro
stanovení výše náhrad u kusů, které nelze např. z důvodu
poškození označení identifikovat nebo jejichž kadávery
se nepodařilo, např. z důvodu úplné konzumace dohledat. Vznik škody však musí být v takovém případě prokazatelně spojený s danou škodnou událostí způsobenou
zvláště chráněným živočichem, předchozí chov těchto
zvířat doložen v evidenci chovu a tyto skutečnosti musí
být ověřeny v rámci šetření místně příslušného orgánu
ochrany přírody.
Ing. Jan Šíma,
Ministerstvo životního prostředí

Kategorie

Výše náhrady

Jehňata a kůzlata do 12 měsíců věku

150 Kč/kg nebo 3 500 Kč/ks

Bahnice a kozy

200 Kč/kg nebo 6 000 Kč/ks

Plemenný beran nebo kozel „v odchovu“
plemeník splňuje požadavky na zařazení do plemenitby (rodiče zapsané do plemenné
knihy, splňuje podmínky stanovené radou plemenných knih pro klasifikaci, plemeník
byl vybrán do odchovu oprávněnou osobou dle plemenářského zákona)

300 Kč/kg nebo 10 000 Kč/ks

Plemenný beran nebo kozel
(doloženo potvrzením o původu - POP)

15 000 Kč/ks
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Kapacitu výstaviště navýší montovaná hala
Na volné ploše K vyroste díky enormnímu zájmu vystavovatelů opět montovaná hala. Bude o třetinu větší než
v minulých ročnících, protože letos na jaře zmizel pavilon K,
a máme proto k dispozici více volné plochy. V tomto pavilonu budou umístěni vystavovatelé zemědělské techniky.

Zvěř Grónska a zvěřinové restaurace
V expozici Safari Club International v přízemí pavilonu
Z bude na návštěvníky čekat zvěř Grónska, s trofejemi
a preparovanými zvířaty se setkáme také na galerii pavilonu a v mnohých expozicích. V letošním roce si návštěvníci mohou užít zvěřinu dokonce ve třech restauracích,
dvě budou v přízemí Z a jedna na galerii.
www.silva-regina.cz
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Včelaři, prodej farmářských potravin a život v půdě
v pavilonu C
Na galerii pavilonu C tradičně proběhne včelařská
výstava s prodejem včelích produktů. Na neděli jsou připraveny včelařské přednášky, v přízemí se budou prodávat
farmářské a regionální potraviny. Navíc bude v pavilonu C
instalována unikátní expozice, která představí zdravý život
v půdě a bude se věnovat také kompostování.
www.bvv.cz/biomasa
Všichni návštěvníci mohou soutěžit o zahradní traktor
nebo loveckou zbraň, případně hlasovat v anketě Traktor
roku a vyhrát další ceny.

Více informací na webu
nebo Facebooku | Autobusové zájezdy

zájezd do rakouska
na SLAVNOST SHÁNĚNÍ STÁD
ALMABTRIEB POD HOCHKÖNIGEM
Pohodový víkend v salcburských Alpách. Lehká
turistika, selské slavnosti, výhledy, soutěska,…
1. den: Odjezd z Prahy v 5.30 hodin (další odjezdová
místa před Prahou i za Prahou). Maria Alm – půvabná
lidová slavnost se sháněním stád – almabtriebem, s krojovaným průvodem, lidovou hudbou i tancem, se selskými
produkty,… Ideální možnosti procházek a pěší turistiky
v oblasti. Nocleh v hotelu 3* v oblasti.
2. den: Po bufetové snídani soutěska Seisenbergklamm
(vstup v ceně), odpoledne jedny z nejkrásnějších rakouských vyhlídkových pastvin – almů – Loferer Alm – lehká
turistika s dalekými výhledy (lanovka v ceně). Návrat do
Prahy kolem 22. hodiny. Ostatní odjezdová místa s časovým posunem jako při odjezdu.

Termín: 22. 9. - 23. 9. 2018
Cena: 3.200 Kč
Pro členy Svazu chovatelů ovcí sleva 300 Kč.
Cena zahrnuje:
dopravu, průvodce, 1 x nocleh v hotelu 3* s bufetovou
snídaní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Doplatky: komplexní cestovní pojištění Allianz: 132 Kč
(nad 70 let je to dvojnásobek), 480 Kč - večeře v hotelu.
Nástupní místa:
Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady,
Kolín, Praha, dále podle prvního prodej trasa Dobříš – Příbram – Písek- České Budějovice nebo Benešov – Tábor
– České Budějovice.
Krajské sdružení SCHOK z.s. Královéhradeckého kraje
nabízí chovatelům zájezd do Rakouska.
Předběžné přihlášky posílejte do 1. 5. 2018 do kanceláře Svazu nebo přímo panu Milanu Domáňovi!

Předběžná přihláška na zájezd do Rakouska 22. 9. – 23. 9. 2018
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………..
Adresa: …………………………………………………………………………………………………………….
Telefon: …………………………………

e-mail: ……………………………………………………………

Podpis: …………………………………
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Farmářská parazitologie 2018
Stejně jako v loňském roce, i v tom letošním se nám
podařilo pro chovatele ovcí a koz připravit ve spolupráci
se Společností mladých agrárníků (SMA ČR) sérii vzdělávacích kurzů nazvaných pro letošek Parazitologie ovcí
a koz. Pro loňský poměrně velký úspěch se vedení kanceláře SMA ČR podařilo získat od SZIFu možnost uspořádat o dva kurzy více, takže jich letos proběhne celkem
šest. Aby se ho mohli chovatelé zúčastnit a netlačilo je
doma bahnění, kozlení, sena apod., rozdělily se kurzy do
dvou bloků. První je asi v době, kdy čtete tyto řádky, pravděpodobně již ukončen. Dva kurzy proběhly již v únoru
a třetí se uskuteční v polovině dubna a již je plně obsazený. Další tři proběhnou v průběhu měsíce října. Při možnosti získat preferenční body pro získání projektů – kurzů
za jejich rozmístění do různých krajů v rámci ČR se s nimi
rozjíždíme za Vámi. Únorové se uskutečnily v Brně na Mendelově univerzitě a v Hranicích u Nových Hradů, třetí proběhne na Střední zemědělské škole v Rožnově pod Radhoštěm. Říjnové kurzy budou potom, stejně jako v loňském
roce, v Lanškrouně na Střední zemědělské a veterinární
škole a v Mohelně, nově potom v Benešově u Prahy. Pro
přihlášení do kurzu si sledujte buď stránky SMA ČR, nebo
web našeho Svazu, kde se o tom včas dozvíte.
Proč se vůbec přihlásit do takového kurzu? Důvodů může
být několik. Při jejich přípravě nám šlo s paní doc. Marií Borkovcovou zejména o to, aby se chovatelé naučili pomocí
několika jednoduchých postupů vyšetřit exkrementy svých
zvířat na přítomnost vnitřních parazitů. Vědět, alespoň orientačně, jak na tom jejich zvířata jsou, nezanedbat péči
o jejich zdraví, nebo to s péčí nepřehánět, to by mělo být
hlavním výsledkem získaných dovedností. Detailní vyšetření a zejména léčení musí zůstat na spolupráci s veterinárním lékařem. Další předávané znalosti jsou zejména
z oblasti prevence šíření parazitů apod.
Ale aby to nevypadalo, že je to jen o suché teorii, během
kurzu se dá zažít i dost legrace. Když vynecháme běžné
dvojsmysly, o které při práci s hovínky není nouze, sle-
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dovat, jak se mezi sebou skvěle baví lidé, kteří se často
sotva znají, je opravdu zážitek. Největší zaujetí ale zaručeně pobírá dělání hladké kašičky z hovínka pro flotační
metodu v Brezově roztoku. To zaujetí, soustředění, pozorné
naslouchání výkladu, kvedlání tyčinkou, čistá koncentrace,
skoro jako u Ester.
Výbava, kterou k zvládnutí vyšetření budete potřebovat,
přihlásíte-li se do kurzu a budete-li někdy rozbory provádět,
je jednoduchá a snadno dostupná a netřeba se jejího pořízení obávat. Zcela postačuje jednoduchý (dětský) mikroskop a odstředivka, klidně v cenové relaci jednoho až dvou
jehňat. Další potřeby jsou už pouze charakteru spotřebního
materiálu, který je čas od času nutné dokoupit. Za investici jednoho, dvou jehňat či kůzlat můžete navždy získat
klidné spaní, aniž by Vám někde hlodal červíček pochybnosti. Myslím, že za to zdravá zvířata stojí.
Doufejme, že se nám bude i do dalších let dařit se
SMA ČR tyto projekty získávat a chovatelům nabízet.
V mezidobí jsme samozřejmě s doc. Borkovcovou k dispozici, neboť červíci spí jen krátce. A už se pomalu probouzí…
Ing. Martin Hošek, Ph.D.

