
Zápis z II. členské schůze Klubu chovatelů 

kozy zakrslé (ZK) konané dne 25. 5. 2019

Přítomni: Marcela Staňková, Pavlína Staňková,  MVDr. Silvie Dopitová, MVDr. Miroslav Dopita, 
Tereza Vtělenská, Pavel Růžička, Marek Slezák

Omluven: Petr Kříž

Program schůze

1.  Registrace členů a hostů

Proběhl zápis do prezenční listiny. Přítomno 7 členů 

2. Volba sčítací komise

Sčítáním hlasů byla navržena Pavlína Staňková. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Schválení programu schůze

Program členské schůze Klubu chovatelů kozy zakrslé byl schválen.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. Informace z Rady plemenných knih koz

Předsedkyně klubu informovala členy o výsledcích KU, dotacích, nákupních trzích  a 
hodnocení exteriéru koz.

5. Barvy ZH

Přítomní členové byli seznámeni s barevnými rázy koz, který byl všem rozeslán předem a 
dohodli se na jeho používání. Barvy budou zveřejněny na webu klubu a poslány na PK koz.
Uvádění barev v zootechnickém průkazu je doplňková informace a záleží na každém 
chovateli jestli jí bude uvádět.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0



6. Plán na rok 2019

Uspořádání II. Klubové výstavy kozy zakrslé při NT v Lysé nad Labem 3.10.2019

6.1. Všeobecné podmínky:

- chovatel musí mít stádo v KU

- koza musí mít 100% původ

- koza nesmí být březí

- chovatel nemusí být členem SCHOK, z.s.  ani Klubu chovatelů kozy zakrslé 

- vypsána kategorie pro kozu s 75% krve ZH

6.2. Kategorie – výstavní třídy podle ročníku narození

kůzle dorost mladá
koza

starší koza veteránka koza
75%ZH

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013  …. 2019...

Dorostem se rozumí koza, která dosud neměla kůzle.

Mladá koza se rozumí koza po kůzleti, z důvodů hodnocení vemínka.

Starší koza a veteránka  - Plemenná kniha koz doplní počet kozlení a počet kůzlat.

Koza 75% ZH krve – kategorie podle počtu přihlášených zvířat.

6.3. U přihlašovaných zvířat je nutné nahlásit:

- kategorii, počet přihlašovaných zvířat do jednotlivých kategorií a čísla ušních známek

- chovatel 

- majitel

- doložit kopii PoP (zootechnický průkaz) přihlašovaných koz

6.4. Uzávěrka výstavy:

Kozy lze přihlásit  do 4. 9. 2018 (včetně) na adresu Marcela Staňková, 439 63  Liběšice 99 
nebo e-mailem na marcelasta@seznam.cz do 24:00 hod.

Výstava bude zveřejněna na stránkách SCHOK, z.s. a stránkách klubu.

Body 6.1., 6.2., 6.3. a 6.4. byly schváleny:

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

mailto:marcelasta@seznam.cz


7. Prezentace Klubu ZH

Marcela Staňková zajistí prezentaci klubu na FB stránkách ve skupině Holandské zakrslé 
kozy.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

8. Diskuze

Schůze byla ukončena v 16:00 hodin.

Zapsala Marcela Staňková

Ověřila MVDr. Silvie Dopitová a Marek Slezák


