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Vzor žádosti o za azení osob a genetických zdroj  zví at do Národního programu
Žadatel - fyzická osoba vypl uje ásti B a D íslo jednací

Žadatel - právnická odoba vypl uje ásti C a D

 Stanovisko, datum, podpis a razítko ur ené osoby (p ípadn  d vod nesouhlasu) 

A

  P íjmení žadatele  Rodné íslo (není-li p id leno, datum narození)

B
  Jméno žadatele   Tituly   I  je-li žadatel fyzická osoba podnikající

  Název žadatele podle výpisu z obchodního rejst íku, registru apod. 

C
  Statutární orgán podle výpisu z obchodního rejst íku, registru apod.
  P íjmení   Jméno   Tituly

 Sídlo žadatele
  PS   Obec/m sto

 M stská ást/ulice íslo domovní / orienta ní

  Adresa pro doru ování:
 PS   Obec/m sto

 M stská ást/ulice íslo domovní / orienta ní

 Telefon  Fax  e-mail

D
  Název genetického zdroje zví ete (plemeno)

Adresa umíst ní genetického zdroje zví ete, k n muž se žádost vztahuje
  PS   Obec/m sto

 M stská ást/ulice íslo domovní / orienta ní

Podpis a razítko žadatele   Po et list  p íloh

  V dne   Podpis/ razítko 

 Rozhodující útvar  Datum  p ijetí   Razítko podacího místa (Mze)

  Výsledek projednání žádosti 

E
  P id lené íslo ú astníka Národního Datum, podpis rozhodující osoby
  programu

íslo jednací 

.................................. ...................... ..............................
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 Seznam zví at pro za azení do Národního programu
  (v p ípad  pot eby pokra ujte na dalším list )

Registra ní íslo hospodá ství
F (je-li p id leno)

Druh

Plemeno

identifika ní íslo zví ete pohlaví  rok narození
(v p ípad  síhovitých ryb a pstruha obecného specifikace hejna) (01 - samec, 02-samice)
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„V z o r“ 

A. Žádost o ud lení souhlasu k výkonu odborných inností podle § 7 zákona 

Žadatel:

Základní údaje fyzické osoby - podnikatele  
Jméno, pop ípad
jména                                                         

                                          
  P íjmení                                                           
                                          
  I                                 Rodné íslo           /      
                                          

.p.( .ev.) /             
  Ulice                                     .or.     /  
                                          
  Obec                                                            
                                          

ást obce                                                          
                                          
  M st. obvod                             M st. ást                        
                                          
  Okres                                                 PS        
                                        
 Telefon                  E - mail              
                                                                    

                                     
Základní údaje právnické osoby 
Obchodní firma 
anebo                                                         

                                          
  název                                             I            
                                          

.p.( .ev.) /             
  Ulice                                     .or.     /  
                                          
  Obec                                                            
                                          

ást obce                                                          
                                          
  M st. obvod                             M st. ást                        
                                          
  Okres                                                 PS        
                                        
 Telefon                  E - mail              
                                                                     

(��!�*��# ��, 5 � "��*#�$��� ��, --:/0112 �),
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P edm t žádosti 

innost                                                         

Druh zví ete     

Požadované
p ílohy

Doklad o odborné zp sobilosti žadatele nebo smluvn  zajišt ných osob, které budou 
vykonávat testování a posuzování 

P ehled vlastního nebo smluvn  zajišt ného technického vybavení pro specializované 
innosti, v etn  p ehledu elektronických médií a programového vybavení 

Další údaje
(nap . u 
testování 
a posuzování 
p ehled 
technického
a p ístrojového  
vybavení)     

 Místo                                                          

  Datum                              Podpis                        
                                                                      

Místo pro nalepení kolku 

Poznámka: Žádost o ud lení souhlasu se podává na každou odbornou innost a na každý druh 
vyjmenovaných hospodá ských zví at samostatn .
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„V z o r“ 

B. Žádost o ud lení souhlasu k výkonu odborných inností
podle § 11 odst. 4 zákona 

Žadatel:

Základní údaje fyzické osoby - podnikatele  
Jméno, pop ípad
jména                                                          

                                             
  P íjmení                                                            
                                             
  I                                 Rodné íslo            /      
                                             

.p.( .ev.) /              
  Ulice                                     .or.     /      
                                             
  Obec                                                             
                                             

ást obce                                                           
                                             
  M st. obvod                             M st. ást                         
                                             
  Okres                                                 PS        
                                            
 Telefon                  E - mail                  

                                                                   
                                         

Základní údaje právnické osoby 
Obchodní firma 
anebo                                                          

                                             
  název                                             I             
                                             

.p.( .ev.) /              
  Ulice                                     .or.     /      
                                             
  Obec                                                             
                                             

ást obce                                                           
                                             
  M st. obvod                             M st. ást                         
                                             
  Okres                                                 PS        
                                            
 Telefon                  E - mail                  
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P edm t žádosti 

innost

Vydávání osv d ení o p vodu hejna pro chovy dr beže p emíst né z lenských zemí  
Evropské unie, nebo dovezené ze t etích zemí ( innost uvedená v § 11 odst. 4 zákona  
. 154/2000 Sb.)  

Druh zví ete  Dr bež                               

Požadované
p ílohy    Doklady o provád ní mezinárodního testování po dobu min. 5 let      

  Další údaje                                                             

 Místo                                                          

  Datum                              Podpis                        
                                                                      

Místo pro nalepení kolku 
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„V z o r“ 

C. Žádost o ud lení souhlasu k výkonu odborných inností
podle § 12 zákona 

Žadatel:

Základní údaje fyzické osoby - podnikatele  
Jméno, pop ípad
jména                                                         

                                          
  P íjmení                                                           
                                          
  I                                 Rodné íslo           /      
                                          

.p.( .ev.) /             
  Ulice                                     .or.     /  
                                          
  Obec                                                            
                                          

ást obce                                                          
                                          
  M st. obvod                             M st. ást                        
                                          
  Okres                                                 PS        
                                        
 Telefon                  E - mail              
                                                                    

                                     
Základní údaje právnické osoby 
Obchodní firma 
anebo                                                         

                                          
  název                                             I            
                                          

.p.( .ev.) /             
  Ulice                                     .or.     /  
                                          
  Obec                                                            
                                          

ást obce                                                          
                                          
  M st. obvod                             M st. ást                        
                                          
  Okres                                                 PS        
                                        
 Telefon                  E - mail              
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P edm t žádosti 

innost                                                          

  Druh zví ete                                                        

Požadované
p ílohy 

Vzor osv d ení o ov ení p vodu 

Vzor osv d ení o stanoví genetického typu   

  Další údaje                                                            

 Místo                                                          

  Datum                              Podpis                        
                                                                      

Místo pro nalepení kolku 

Poznámka: Žádost o ud lení souhlasu se podává na každou odbornou innost a na každý druh 
vyjmenovaných hospodá ských zví at samostatn .
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„V z o r“ 

D. Žádost o ud lení souhlasu k výkonu odborných inností
podle § 17 zákona 

Žadatel:

Základní údaje fyzické osoby - podnikatele  
Jméno, pop ípad
jména                                                         

                                          
  P íjmení                                                           
                                          
  I                                 Rodné íslo           /      
                                          

.p.( .ev.) /             
  Ulice                                     .or.     /  
                                          
  Obec                                                            
                                          

ást obce                                                          
                                          
  M st. obvod                             M st. ást                        
                                          
  Okres                                                 PS        
                                        
 Telefon                  E - mail              
                                                                    

                                     
Základní údaje právnické osoby 
Obchodní firma 
anebo                                                         

                                          
  název                                             I            
                                          

.p.( .ev.) /             
  Ulice                                     .or.     /  
                                          
  Obec                                                            
                                          

ást obce                                                          
                                          
  M st. obvod                             M st. ást                        
                                          
  Okres                                                 PS        
                                        
 Telefon                  E - mail              
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P edm t žádosti 

innost                                                          

  Druh zví ete                                                        

Požadované
p ílohy    

Osv d ení o odborné zp sobilosti žadatele nebo smluvn  zajišt ných osob, 
které budou inseminaci provád t

  Další údaje                                                            

 Místo                                                          

  Datum                              Podpis                        
                                                                      

Místo pro nalepení kolku 

Poznámka: Žádost o ud lení souhlasu se podává na každou odbornou innost a na každý druh 
vyjmenovaných hospodá ských zví at samostatn .
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„V z o r“ 

Žádost o uznání chovatelského sdružení 

Žadatel:
Základní údaje chovatelského sdružení 

                                 
  Název                                                          
                                 
                                        I             

Orgány a jméno, pop ípad  jména,
a p íjmení osoby oprávn né jednat
jménem chovatelského sdružení                    

.p.( .ev.) /              
  Ulice                                     .or.     /      
  Obec                                                        
                                 

ást obce                                                         
                                  
  M st. obvod                        M st. ást                        
                                 
  Okres                                            PS        
                                            
 Telefon                  E - mail                  

                                                              

P edm t žádosti 
Druh zví ete
a plemeno                                                           

Požadované
p ílohy   

Kopie dokladu o registraci sdružení 
Seznam   len  sdružení ke dni podání žádosti o uznání chovatelského sdružení 
Dokad o odborné zp sobilosti osob, které budou vykonávat odbornou innost
Vzor potvrzení o p vodu, který bude žadatel vydávat 
Stanovy chovatelského sdružení    

  Další údaje                                              

 Místo                                                            

  Datum                              Podpis                          
                                                                        

Místo pro nalepení kolku 
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„V z o r“ 

Žádost o uznání osoby jako chovatelského podniku prasat 

Žadatel:

Základní údaje fyzické osoby - podnikatele  
Jméno, pop ípad
jména                                                          

                                             
  P íjmení                                                            
                                             
  I                                 Rodné íslo            /      
                                             

.p.( .ev.) /              
  Ulice                                     .or.     /      
                                  
  Obec                                                             
                                             

ást obce                                                           
                                             
  M st. obvod                             M st. ást                         
                                             
  Okres                                                 PS        
                                            
 Telefon                  E - mail                  
                                                                       

                                            
Základní údaje právnické osoby 
Obchodní firma 
anebo                                                          

                                             
  název                                             I             
                                             
  Ulice                                     .p.( .ev.) /        /      
                                             
  Obec                                                             
                                             

ást obce                                                           
                                             
  M st. obvod                             M st. ást                         
                                             
  Okres                                                 PS        
                                                                       

(��!�*��# ��, ; � "��*#�$��� ��, --:/0112 �),
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Požadované
p ílohy 

 Výpis z obchodního rejst íku nebo 

 Osv d ení podle zákona . 252/1997 Sb., o zem d lství, ve zn ní pozd jších p edpis

  Další údaje                                             

 Místo                                                          

  Datum                              Podpis                        
                                                                      

Místo pro nalepení kolku 
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Testování a posuzování 

A. SKOT A BUVOLI 

Záznamy vedené oprávn nými osobami a chovateli p i testování a posuzování 

Tabulka . 1 
A. Chovatel zjiš uje, eviduje a p edává oprávn né osob  tyto údaje:
1. identifika ní íslo zví ete
2. datum zaprahnutí plemenice (u plemen kombinovaných a mlé ných typ )
3. datum a d vod vy azení zví ete
B. Oprávn ná osoba zjiš uje a eviduje tyto údaje:

 1.1   identifika ní íslo plemenice 
 1.2   datum provedené kontroly a dobu od p edchozího dojení 
 1.3   po adí laktace 
 1.4   množství nadojeného mléka p i kontrole v kg 

1.   Pro ú ely provád ní
      kontroly mlé né užitkovosti

 1.5 íslo odebraného vzorku 
 2.1   identifika ní íslo plemenice 
 2.2   obsah bílkovin, tuku a laktózy 

2.   Pro ú ely provád ní rozbor
      mléka

 2.3   další ukazatele kvality mléka 
 3.1   identifika ní íslo plemenice 
 3.2   datum zkoušky 
 3.3   množství nadojeného mléka p i kontrole 

3.   Pro ú ely provád ní
      zkoušky dojitelnosti

 3.4   dobu od po átku do ukon ení dojení 
 4.1   identifika ní íslo plemenice 
 4.2   datum provedení popisu a hodnocení 
 4.3   po adí laktace 
 4.4   t lesné rozm ry 

4.   Pro ú ely popisu a hodnocení 
zevn jšku

 4.5   bodové ohodnocení jednotlivých znak  a souhrnné charakteristiky 

P edávání záznam  pov ené osob
Oprávn né osoby p edávají správné a úplné záznamy zjišt né p i testování a posuzování skotu 
a evidované chovatelem a oprávn nou osobou písemn  nebo pomocí elektronických médií 
pov ené osob .

(��!�*��# ��, - � "��*#�$��� ��, --:/0112 �),
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Doklad o výb ru býka obsahuje 

Tabulka . 2 
1.   identifika ní údaje býka 
2.   datum narození býka 
3.   datum a místo výb ru býka 
4.   údaje o p vodu býka 
5.   jméno, pop ípad  jména, p íjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele 
6.   jméno, pop ípad  jména, p íjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele 
7.   údaje o hmotnosti a zevn jšku býka, pop ípad  hodnocení r stové schopnosti 
8.   výsledek výb ru, v p ípad  kladného výsledku ur ení pro inseminaci a p irozenou   plemenitbu nebo 

pro p irozenou plemenitbu 
9.   jméno a podpis hodnotitele 

B. PRASATA 

P i za azení zví ete ze šlechtitelského chovu do úst ední evidence je mu sou asn  p id leno
registra ní íslo zví ete, kterým je identifikováno p i odhadu plemenné hodnoty. 

Záznamy vedené oprávn nými osobami a chovateli p i testování a posuzování 

Tabulka . 3 
A. Chovatel zjiš uje a eviduje tyto údaje:
1. identifika ní íslo a datum narození zví ete 
2. úst ední registr kance 
3. datum zapušt ní a oprasení prasnice 
4. po et všech a z toho živ  narozených selat 
5. identifika ní ísla plemenných prasat v odchovu 
6. datum vy azení zví ete z chovu 
B. Oprávn ná osoba zjiš uje a eviduje tyto údaje:

1.1. identifika ní íslo prasnice, datum nákupu (za azení do chovu), 
plemeno, p vod 

1.2. identifika ní íslo kance, íslo linie a ozna ení kance 
v úst edním registru plemeník , datum nákupu (za azení
do chovu), plemeno, p vod

1.3. výsledky dosažené p i testování a posuzování rodi  a vlastní 
užitkovosti 

1.   pro ú ely za azení kance 
a plemenice do kontroly 
užitkovosti

1.4. výsledky hodnocení zevn jšku p ed za azením kance 
do plemenitby 

2.1. po adí vrhu
2.2. po et všech a z toho živ  narozených selat podle pohlaví 
2.3. identifika ní ísla selat ve vrhu 
2.4. po et struk  narozených selat 

2.   pro ú ely kontroly reproduk ních
vlastností

2.5. po et a identifika ní ísla dochovaných selat od 18 do 24 dní 
v ku

3.1. ísla selat ur ených k odchovu podle pohlaví 3.   pro ú ely evidence potomstva
3.2. výsledky testování a posuzování výkrmových vlastností 

a masné užitkovosti v polních testech 
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3.3. hodnocení zevn jšku odchovávaných prasat 
3.4. údaje o prodeji kane k  a prasni ek z chovu 
3.5. vy azení zví at z odchovu 
4.1. identifika ní íslo zví at
4.2. v k a hmotnost na za átku testu a p i ukon ení testu 
4.3. pr m rný denní p ír stek od narození do za átku testu 

a do konce testu, p ír stek v testu 
4.4. evidence spot eby krmiva (podle šlechtitelského programu) 

4.   pro ú ely testování a posuzování 
výkrmových vlastností 
unifikovaným polním testem

4.5. výsledky ultrazvukového m ení masné užitkovosti 

Záznamy vedené chovateli a oprávn nými osobami p i kontrole užitkovosti 
Vstupní doklady v chovech s kontrolou užitkovosti obsahují identifika ní údaje ve form
p id lených ísel chovatele a chovu a obsahují zejména hlášení uvedená v tabulce . 4. 

Tabulka . 4 
Název dokladu Obsah hlášení
Hlášení vrhu Identifika ní íslo plemenice, datum oprasení a po et všech a živ

narozených selat, pop ípad  datum zmetání 
Hlášení o kontrole reproduk ních 
vlastností 

Identifika ní íslo plemenice, datum kontroly, po et dochovaných selat 
p i kontrole v 18 až 24 dnech stá í

Za azení plemeníka nebo plemenice 
p i nákupu v zahrani í

Identifika ní íslo zví ete, linie a úst ední registr kance, plemeno, 
datum narození, struky, kód zem  p vodu zví ete

Vy azení plemeníka nebo 
plemenice z evidence 

Linie a úst ední registr kance nebo identifika ní íslo plemenice, datum 
a d vod vy azení 

Lineární hodnocení typu, 
konstituce a zevn jšku

Linie a úst ední registr kance nebo identifika ní íslo plemenice, body 
za hodnocení 

Hlášení potomstva Identifika ní íslo matky, identifika ní ísla selat, pohlaví, po et struk

Výkaz o výsledcích vlastní 
užitkovosti 

Identifika ní íslo selete a výsledky zjišt né p i testování vlastní 
užitkovosti 

Hlášení o prodeji Identifika ní íslo zví ete, výsledek hodnocení, identifika ní
údaje kupujícího 

Hlášení o výsledku zjiš ování 
genetických marker

Identifika ní íslo zví ete, markery 

P edávání záznam  pov ené osob
Oprávn né osoby p edávají správné a úplné záznamy zjišt né p i testování a posuzování 
prasat a evidované chovatelem a oprávn nou osobou pov ené osob .
Tyto údaje jsou p edávány jako hlášení formou vstupních doklad  písemn  nebo pomocí 
elektronických médií a to jedenkrát týdn , pokud dojde ke zm n  t chto údaj .
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C. OVCE A KOZY 

Záznamy vedené oprávn nými osobami a chovateli p i testování a posuzování 

Tabulka . 5 
A. Chovatel zjiš uje a eviduje tyto údaje:
1. identifika ní íslo a datum narození plemenice 
2. datum porodu 
3. etnost vrhu a pohlaví narozených mlá at 
4. datum vy azení plemenice 
5. identifika ní íslo a ozna ení plemeníka v úst edním registru 
B. Oprávn ná osoba zjiš uje a eviduje tyto údaje:

1.1 identifika ní íslo plemenice 
1.2. ozna ení plemeníka v úst edním registru 
1.3. datum porodu plemenice 
1.4. po et všech a z toho živ  narozených mlá at podle pohlaví 
1.5. po et odchovaných mlá at na vrh a rok 
1.6. identifika ní ísla jeh at a k zlat
1.7. živou hmotnost jeh at a k zlat u všech typ  ovcí a masných plemen koz  

1. pro ú ely testování 
a posuzování reprodukce 
a r stových schopností

1.8. živou hmotnost beran  a kozl  p i hodnocení 
2.1. typ provád né kontroly 
2.2. datum provedené kontroly 
2.3. po adí laktace 

dojivosti 

2.4. množství nadojeného mléka p i kontrole v kg  

2. pro ú ely testování 
a posuzování mlé né 
užitkovosti u dojných 
plemen ovcí a koz 

mlé ných složek 2.5. obsah bílkovin, tuku a laktózy  
3.1. datum kontroly st íže vlny vlna ovcí 
3.2. hmotnost nast íhané potní vlny 

srst koz 3.3. datum kontroly st íže nebo vy esávání 

3. pro ú ely testování 
a posuzování produkce 
potní vlny a srsti u 
vlna ských plemen ovcí a 
srstnatých plemen koz 3.4. množství nast íhané nebo vy esané potní srsti 

4.1. identifika ní íslo zví ete 
4.2. datum narození, plemeno a užitkový typ 
4.3. datum hodnocení 

4. pro ú ely popisu
a hodnocení zevn jšku

plemenných a chovných ovc
koz

4.4. výsledky hodnocení  

P edávání záznam  pov ené osob
Oprávn né osoby p edávají správné a úplné záznamy zjišt né p i testování a posuzování ovcí 
a koz a evidované chovatelem a oprávn nou osobou písemn  nebo pomocí elektronických 
medií pov ené osob  pr b žn , nejpozd ji však 15. 1. a 15. 8. kalendá ního roku. 

Doklad o výsledku výb ru plemeníka obsahuje: 

Tabulka . 6 
1. datum a místo konání výb ru
2. identifika ní íslo, datum narození, plemennou p íslušnost
3. údaje o p vodu 
4. jméno, pop ípad  jména, p íjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele      
5. jméno, pop ípad  jména, p íjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele 
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6. údaje o plemenné hodnot  plemeníka, p ípadn  živé hmotnosti stanovené šlechtitelským programem, s 
výjimkou plemeník  z dovozu, hmotnosti a zevn jšku plemeníka 

7. výsledek výb ru 
8. jméno a podpis hodnotitele 

D. DR BEŽ 

Záznamy vedené oprávn nými osobami a chovateli p i testování a posuzování 

Tabulka . 7
1. reproduk ní vlastnosti – líhnivost z vložených násadových vajec 
2. užitkové vlastnosti – snáška a hmotnost vajec 
3. exteriérové znaky – jsou hodnoceny podle bodové stupnice na základ  stanovených standard  jednotlivých 

a) plemenný typ, rámec a pohlavní výraz 
b) hlava 
c) trup 
d) krk, k ídla, ocas a nohy 
e) charakter a zbarvení pe í
f) konstituce, stavba kostry a kondice 

Tyto vlastnosti a znaky se hodnotí podle vlastních šlechtitelských a hybridiza ních program .
Výsledky hybridizace a testace kombina ní návaznosti linií a populací dr beže jsou 
podkladem pro výb r nejvhodn jších finálních hybrid . K plemenitb  dr beže mohou 
chovatelé používat plemeníky a plemenice, ze kterých je potomstvo prov ováno
v tuzemských testa ních za ízeních.

P edávání záznam  pov ené osob
Oprávn né osoby p edávají správné a úplné záznamy zjišt né p i testování a posuzování 
dr beže a evidované chovatelem a oprávn nou osobou písemn  nebo pomocí elektronických 
médií pov ené osob .

E. V ELY 

Záznamy vedené oprávn nými osobami a chovateli p i testování a posuzování 

Rodokmenová karta (rodokmen matky) obsahuje záznamy o 3 generacích p edk , ve 
kterých jsou uvedeny v každé generaci eviden ní íslo matky a eviden ní íslo matky trubc ,
kterými byla matka osemen na.

Záznam o kontrole užitkovosti a d di nosti, který je p ílohou rodokmenové karty 
obsahuje údaje obsažené v tabulce . 8. 

Tabulka . 8 
1. datum vylíhnutí matky 
2. datum inseminace 
3. za átek kladení 

�7��)	! '!�	��.9 ��� ��� 6 
����%)!�! �0>� � !�"%	! 0�5



4. datum p ípadné expedice 
5. místo umíst ní matky a íslo v elstva, kam byla p idána 

a. celková užitkovost v elstva v kg a v % 
b. mírnost, sezeni, rojivost,celkový rozvoj, stavba 

6. údaje o zhodnocení 
    v elstva za 1. - 3. užitkový 
    rok c. tolerance k nemocem 
7. údaje o vým n  matky nebo o její ztrát
8. údaje o pr m rné užitkovosti potomstva (matek - dcer) za 1. užitkový rok 
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A. ád plemená ské evidence plemenných ryb 

ád plemená ské evidence plemenných ryb obsahuje: 
a)   výsledky užitkovosti mlí ák  a jikerna ek, v etn  p vodu a identifikace

1. zna ku mlí áka/jikerna ky (registra ní íslo) 
2. individuální identifika ní íslo (mikro ipové zna ky)
3. pohlaví 
4. p vod mlí áka/jikerna ky (rodi e a prarodi e, resp. rodi ovská a prarodi ovská

hejna)
5. v kovou kategorii 
6. jméno nebo název chovatele 
7. identifikaci chovu 
8. genetická vzdálenost mezi plemeny a diagnostické markery plemene/jedince 
9. p i testování výkonnosti:  plastické znaky, reproduk ní užitkovost, procento p ežití a 

hmotnost 
10. p i odhadu plemenné hodnoty: meristické znaky, plastické znaky, reproduk ní

vlastnosti, procento p ežití a úrove  dosažené hmotnosti,  
b)  výsledky test  meziplemenných k íženc

1. p vod testovaného hejna
2. v kovou kategorii 
3. jméno nebo název chovatele 
4. identifikaci chovu 
5. genetická vzdálenost rodi ovských plemen/linií 
6. plastické znaky, reproduk ní užitkovost a výsledky testování. 

B. ád plemená ské evidence v el

ád plemená ské evidence v el popisuje strukturu dokumentace v plemenném chovu v el, 
základní dokumenty, postupy a formulá e, doporu ené postupy a formulá e.

Základními dokumenty jsou: 
1. Chovatelský ád
2. P íru ka plemená ské práce 
3. Seznam šlechtitelských chov  a chov  v uznávacím ízení. 

Závaznými pracovními postupy jsou: 
1. Zna ení matek ve šlechtitelských chovech 
2. Vedení matriky matek a eviden ních lístk  matek 
3. Vedení ro ního p ehledu hodnocení v elstev
4. Kontrolu plemenné p íslušnosti 
5. Kontrolu zdravotního stavu v elstev 

Zna ení matek ve šlechtitelských chovech 
Matky šlechtitelských chov  (uznaných, oblastních a rozmnožovacích) se ozna ují zna kami, 
p ilepenými na hru , s ísly od 1 do 99. Zna ky jsou barevn  rozlišeny podle tabulky . 9. 
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Tabulka . 9 
matky vylíhlé v letech, 
jejichž letopo et kon i barva

1 nebo 6 bílá 
2 nebo 7 žlutá
3 nebo 8 ervená 
4 nebo 9 zelená 
5 nebo 0 modrá 

Eviden ní íslo matky je složeno z 5 - 6 písmen a 6 íslic tak, že 
a) 1. až 3. písmeno ozna uje plemennou p íslušnost a zemi p vodu,
b) 4. až 6. písmeno ozna uje zkratku místa chovu matky, 
c) 1. a 2. íslice ozna uje rok narození matky,  
d) 3. až 6. íslice po adové íslo matky, pod kterým je zapsána v matrice. 

Úplné eviden ní íslo matky se uvádí ve tvaru: 

íslo matky - íslo její matky/ íslo matky trubc

V p ípad , že je uvedeno v pozici matky trubc  F1, následuje íslo matky matky trubc .
V p ípad  p irozen  pá ené matky se uvádí za / zkratka H (hromadný výb r), R (rojová), 
TV (tichá vým na nebo N (nouzová).) 
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Úst ední registr plemeník

Údaje v úst edním registru plemeník  (tabulka . 10) jsou evidované na základ  žádosti 
majitele plemeníka (tabulka . 11). 

Tabulka . 10 

Plemeníci Údaje evidované v úst edním registru 

býci
a) ozna ení býka v úst edním registru plemeník  – t ímístné íslo linie a t ímístné po adové 

íslo úst edního registru uvnit  linie (jednotlivé linie jsou ozna ovány svými názvy 
na 10 alfanumerických znak  a sou asn  t ímístnými alfabetickými zkratkami) 

b) jméno a identifika ní íslo býka  
c) p vod býka minimáln  do 2. generace p edk
d) plemeno býka  
e) plemena všech zví at v p vodu  
f) datum narození  
g) íslo testu pro ov ení p vodu nebo stanovení genetického typu 
h) p íjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se býk narodil  
i) p íjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele 

h ebci1)

a) ozna ení h ebce v úst edním registru plemeník  – ty místné po adové íslo úst edního 
registru

b) identifika ní íslo h ebce
c) jméno h ebce
d) barva h ebce
e) p vod h ebce nejmén  do tvrté generace p edk , u h ebc  plemen pony do druhé generace 

p edk  a u plemen pro které se v R nevede plemenná kniha, p vod podle pravidel 
stanovených ádem plemenné knihy, ve které je h ebec zapsán  

f) plemeno  
g) plemena p edk  v p vodu, pokud jsou známa 
h) datum narození  
i) íslo testu pro stanovení genetického typu  
j) p íjmení, jméno a trvalý pobyt2) nebo název a sídlo2) chovatele, u kterého se h ebec narodil 
k) p íjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele  
l) datum zápisu a ozna ení plemenné knihy, do které byl h ebec zapsán 

kanci 3) a) ozna ení kance v úst edním registru plemeník  – ty místné íslo linie a p timístné po adové 
íslem úst edního registru uvnit  linie; 

(jednotlivé linie jsou ozna ovány názvy na nejvýše 15 alfanumerických znak  a sou asn
nejvýše ty místnými alfabetickými zkratkami) 

b) identifika ní íslo kance  
c) p vod kance5)

d) plemeno kance 
e) datum narození  
f) p íjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se kanec narodil  
g) p íjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele 
h) íslo testu stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona 

(��!�*��# ��, 2 � "��*#�$��� ��, --:/0112 �),

�7��)	! '!�	��.9 ��� ��� 6 
����%)!�! �
�� � !�"%	! 0�5



berani
a) ozna ení berana v úst edním registru plemeník  – ty místné íslo linie a ty místné po adové 

íslo úst edního registru uvnit  linie; 
(jednotlivé linie jsou ozna ovány svými názvy na 10 alfanumerických znak  a sou asn
t ímístnými alfabetickými zkratkami) 

b) identifika ní íslo berana  
c) datum narození  
d) ozna ení plemene  
e) p íjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se beran narodil  
f) p íjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele 
g) íslo testu stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona 

kozli
a) ozna ení kozla v úst edním registru plemeník  – t ímístné íslo linie a íslo kozla; 

(jednotlivé linie jsou ozna ovány svými názvy na 10 alfanumerických znak )
b) identifika ní íslo kozla  
c) datum narození  
d) ozna ení plemene  
e) p íjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se kozel narodil  
f) p íjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele 
g) h) íslo testu stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona 

Poznámky:

1)    a)    Dojde-li k vy azení h ebce ze všech plemenných knih h ebc , není dále zapsán ani v úst edním 
registru plemeník , je již v tomto registru pouze evidován. 

b)    Hodnocení plemeník  málopo etných nebo dovezených plemen podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona se 
provádí posouzením doklad  o zápisu h ebce do plemenné knihy v zahrani í.

2)    U h ebc  dovezených ze zahrani í lze uvád t pouze jméno a p íjmení nebo název chovatele, u kterého se  
h ebec narodil. 

3)   Úst ední registr kanc  se d lí na dv ásti:
a)     kanci z domácího genofondu, kte í se za azují do t chto oddíl :

1. oddíl, ve kterém jsou registrováni istokrevní kanci p sobící v šlecht ní, 
2. oddíl, ve kterém jsou registrováni istokrevní kanci p sobící v rozmnožovacích a užitkových 

chovech, 
3. oddíl, ve kterém jsou registrováni hybridní kanci p sobící v užitkových chovech, 

b)    kanci chovatelských podnik .

Za azení kance do prvního oddílu navrhuje kupující p i hlášení prodeje pov ené osob , jde-li o kance 
nakoupené jak do insemina ních stanic s cílem jejich využívání ve šlecht ní, tak o kance nakoupené do 
p irozené plemenitby ve šlechtitelských chovech. Do prvního oddílu úst edního registru kanc  se zapíše 
nejvýše tolik kanc  plemena bílé ušlechtilé, landrase a eské výrazn  masné po stejném otci, kolik 
stanoví šlechtitelský program; p i v tším po tu kanc  se shodným otcem se další kanci automaticky 
za azují do druhého oddílu. 

Každá ást i oddíl mají samostatné íselné ady a samostatný zp sob ozna ování. 
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Tabulka . 11 
a) doklad o výb ru plemeníka 

do plemenitby s kladným 
výsledkem výb ru 

b) doklad o zápisu plemeníka 
do chovného registru v p ípad
chovatelského podniku prasat 

c) u býk  osv d ení o ov ení
p vodu s výsledkem „p vod 
souhlasí s uvedenými rodi i

d) osv d ení o stanovení genetickém 
typu podle § 12 odst. 5 zákona 

1. u plemeník  z tuzemského 
chovu 

e) potvrzení o p vodu plemenných 
zví at  nebo doklad o p vodu 
prasat

a) potvrzení o p vodu vydané 
zahrani ní chovatelskou 
organizací 

b) u býk  a h ebc  osv d ení 
o genetickém typu 

c) u býk  a jejich insemina ních 
dávek doklad o plemenné 
hodnot  pokud se stanovuje 

A. Plemeník, s výjimkou h ebc
náležejících k plemen m, pro 
která není v eské republice 
vedena plemenná kniha, je 
zapsán v úst edním registru 
plemeník  na základ  žádosti 
jeho majitele.  

Sou ástí žádosti je: 

2. u plemeník  a insemina ních 
dávek p emíst ných z 
lenských zemí Evropské 

unie nebo dovezených ze 
t etích zemí 

d) doklad o zápisu plemeníka 
do plemenné knihy nebo 
chovného registru v eské 
republice, s výjimkou plemen, 
pro která není v eské republice 
vedena plemenná kniha nebo 
chovný registr 

a) doklad o výb ru plemeníka do plemenitby vydaný zahrani ní 
chovatelskou organizací nebo doporu ení chovatelské organizace, 
která tuto plemennou knihu v eské republice zastupuje, pokud nejsou 
plemennou knihou stanovené podmínky výb ru

b) osv d ení o stanovení genetického typu 

B. H ebec náležející k plemeni, 
pro které není v eské 
republice vedena plemenná 
kniha, je zapsán v úst edním 
registru plemeník  na základ
žádosti jeho majitele.  

Sou ástí žádosti je: c) potvrzení o p vodu vydané zahrani ní chovatelskou organizací 
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Provozní záznamy vedené na insemina ní stanici

A. SKOT 

Obsah provozních záznam  vedených na insemina ní stanici 

Tabulka . 12 
Ta 

Druh evidence Obsah provozních záznam
1. stájová evidence plemenného býka a) identifika ní íslo býka  

b) zna ka a íslo úst edního registru plemenného býka  
c) datum narození 

2. evidence o ustájených býcích o p íjmu býka na stanici, jeho p esunu pop ípad  úhynu
3. záznam o odb ru býk a) množství odebraného ejakulátu  

b) kvalita odebraného ejakulátu  
c) stupe ed ní  
d) p edpokládaná výroba insemina ních dávek 

4. denní záznam o výrob  insemina ních dávek 
5. záznam o morfologickém vyšet ení spermatu zejména výskyt abnormálních spermií 
6. záznamy o zásobách a uložení insemina ních 

dávek
7. expedi ní list záznamy o prodeji nebo p esunu insemina ních dávek 

P edávání záznam  pov ené osob
Provozovatel insemina ní stanice p edává správné a úplné záznamy uvedené v tabulce . 13  
písemn  nebo pomocí elektronických médií. Záznamy za kalendá ní rok p edává jednou ro n
do 1. b ezna následujícího kalendá ního roku. 

Tabulka . 13 
Druh evidence Obsah provozních záznam
1. stájová evidence plemenného býka a) identifika ní íslo býka  

b) zna ka a íslo úst edního registru plemenného býka  

2. záznamy  o odebraném spermatu  celkové množství odebraného semene od býka 
3. záznamy o výrob  insemina ních dávek  celkové množství vyrobených insemina ních  dávek  od býka  
4. záznamy o expedici dávek   celkové množství expedovaných insemina ních  dávek od býka     

B. KON

Obsah provozních záznam  vedených na insemina ní stanici 

Tabulka . 14 
Druh  evidence Obsah provozních záznam

a) íslo úst edního registru a jméno h ebce
b) datum odb ru spermatu a jeho hodnocení 
c) po et insemina ních dávek 

1. záznam o odb ru
spermatu 

d) zp sob konzervace 
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a) jméno, název odb ratele
b) datum výdeje 
c) íslo úst edního registru a jméno h ebce
d) datum odb ru spermatu 

2. záznam o výdeji 
insemina ních dávek 

e) po et vydaných insemina ních dávek 
a) identifika ní údaje plemeníka 
b) potvrzení o p vodu 
c) všechny záznamy veterinárního dozoru 

3. záznam o plemeníkovi 

d) p ipoušt cí rejst ík h ebce používaného k inseminaci, který vydává osoba pov ená
vedením úst ední evidence prost ednictvím uznaného chovatelského sdružení 

P edávání záznam  pov ené osob
Provozovatel insemina ní stanice p edává správné a úplné záznamy písemn  nebo pomocí 
elektronických médií pov ené osob .

C. PRASATA  

Obsah provozních záznam  vedených na insemina ní stanici 

Tabulka .15
Druh evidence Obsah provozních záznam
1. stájová evidence kance a) identifika ní íslo kance  

b) íslo úst edního registru kance  
c) datum narození kance 

2. eviden ní karta kance a) identifika ní údaje kance  
b) potvrzení o p vodu  
c) všechny záznamy veterinárního dozoru  
d) ostatní doklady týkající se kance 

3. záznam o odb ru spermatu všechny údaje o hodnoceném spermatu v etn  jeho zpracování 
a kontroly p ežitelnosti spermií v chronologickém sledu 

4. záznam o výdeji insemina ních dávek a) jméno, název odb ratele
b) datum výdeje  
c) datum odb ru spermatu  
d) íslo úst edního registru a linie kanc
e) po et insemina ních dávek 

P edávání záznam  pov ené osob
Provozovatel insemina ní stanice p edává správné a úplné záznamy písemn  nebo pomocí 
elektronických médií pov ené osob .
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D. OVCE A KOZY 

Obsah provozních záznam  vedených na insemina ní stanici 

Tabulka . 16
Druh evidence Obsah provozních záznam
1. stájová evidence plemeníka a) identifika ní íslo plemeníka  

b) íslo úst edního registru plemeníka  
c) plemeno a datum narození plemeníka 

2. eviden ní karta plemeníka a) identifika ní údaje plemeníka  
b) záznamy veterinárního dozoru  
c) ostatní doklady týkající se plemeníka 

3. záznam o odb ru spermatu všechny údaje o hodnoceném spermatu v etn  jeho zpracování 
a kontroly p ežitelnosti spermií v chronologickém sledu 

4. záznam o výdeji 
insemina ních dávek 

a) jméno, název odb ratele
b) datum výdeje  
c) datum odb ru spermatu  
d) íslo úst edního registru a linie plemeník
e) po et insemina ních dávek 

P edávání záznam  pov ené osob
Provozovatel insemina ní stanice p edává správné a úplné záznamy písemn  nebo pomocí 
elektronických médií pov ené osob .
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Záznamy o provád ní inseminace 

A. SKOT 

Obsah záznam  o provád ní inseminace a podrobnosti jejich p edávání pov ené osob

Tabulka . 17
Název dokladu Minimální obsah záznam  Zp sob vedení záznam
Pr vodní list skotu a) datum inseminace 

b) ozna ení býka v úst edním 
registru plemeník

Osoba oprávn ná k provád ní inseminace 
zaznamenává údaje o inseminaci do pr vodního 
listu skotu. 

Insemina ní výkaz a) datum inseminace 
b) ozna ení býka v úst edním 

registru plemeník
c) identifika ní íslo 

plemenice 
d) insemina ní technik 

Osoba oprávn ná k provád ní inseminace vede 
„insemina ní výkaz“ písemnou formou, nebo 
pomocí elektronických médií a p edává jej do 
konce kalendá ního m síce následujícího po 
kalendá ním m síci, v n mž byla inseminace 
provedena, jako vstupní doklad pov ené osob .
Zp sob p edávání doklad , v etn  jejich oprav 
stanoví pov ená osoba, která zpracovává, 
vyhodnocuje a zve ej uje výsledky inseminace. 

B. KON

Obsah záznam  o provád ní inseminace a podrobnosti jejich p edávání pov ené osob

1. Oprávn ná osoba nebo chovatel provád jící inseminaci obdrží prost ednictvím uznaného 
chovatelského sdružení od pov ené osoby p ipoušt cí rejst ík. P ipoušt cí rejst ík 
obsahuje 4 pr pisové p ipoušt cí lístky se stejným registra ním íslem, do kterých se 
zaznamenávají údaje uvedené v tabulce . 18. 

Tabulka . 18
P ipoušt cí lístky Obsah  záznam
první a druhý 
p ipoušt cí lístek 

a) jméno, identifika ní íslo, plemeno, otec a matka, barva a slovní popis 
zapušt né klisny, oddíl plemenné knihy, do které je klisna zapsána 

b) jméno, p íjmení, název, adresa majitele klisny  
c) typ zapušt ní (inseminace krátkodob  konzervovaným spermatem, inseminace 

dlouhodob  konzervovaným spermatem, p irozená plemenitba, embryotransfer)  
d) jméno a íslo úst edního registru h ebce, kterým byla klisna zapušt na  
e) ozna ení, ve které plemenné knize je h ebec zapsán  
f) datum zapušt ní
g) stanice h ebc , na které h ebec p sobí 

t etí a tvrtý p ipoušt cí
lístek - hlášení o narození 
h íb te

obsahují údaje uvedené na prvních dvou p ipoušt cích lístcích a dále :  
a) datum narození h íb te, základní barvu a registra ní íslo h íb te
b) pohlaví h íb te
c) údaje o narozeném h íb ti (živé, mrtvé, dvoj ata)
d) grafický popis h íb te (pouze na posledním lístku)  
e) údaje o reproduk ním cyklu klisny (zmetání, vst ebání plodu, jalová 

po zapušt ní) 
f) místo narození h íb te
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První a druhý p ipoušt cí lístek (dále jen PL) z stávají v p ipoušt cím rejst íku. Po skon ení p ipoušt cího
období je prvopis zaslán prost ednictvím uznaného chovatelského sdružení pov ené osob  (nejpozd ji do konce 
p íslušného roku). Druhý PL je ur en pro pot ebu uznaného chovatelského sdružení. Pokud se nevede v R
plemenná kniha pro p íslušné plemeno, zasílá držitel h ebce první PL p ímo pov ené osob , druhý PL si 
ponechá. 
T etí a tvrtý PL jsou po p ipušt ní klisny p edávány držitelem h ebce majiteli klisny. T etí PL slouží jako 
hlášenka o narození h íb te a zasílá se do 14 dn  po porodu p íslušnému pracovníkovi ozna ujícímu kon .

tvrtý PL majitel h íb te p edkládá p i ozna ení a registraci h íb te. Pracovník ozna ující kon  do n j
zaznamenává p id lené registra ní íslo a grafický popis h íb te, v etn  dalších p edepsaných údaj  a zajistí 
jeho zaslání pov ené osob  k vystavení pr kazu kon .

2. Oprávn ná osoba nebo chovatel provád jící inseminaci zaznamenává údaje o inseminaci 
a inseminované plemenici podle tabulky . 19. 

Tabulka . 19
Zp sob inseminace Zp sob vedení záznam
P i inseminaci dlouhodob
konzervovaným spermatem 

do p ipoušt cího rejst íku a chovateli klisny vystaví p íslušné 2 p ipoušt cí lístky 

P i inseminaci krátkodob
konzervovaným spermatem 

do pr vodní karty insemina ní dávky a chovatel klisny jí vypln nou zasílá obratem 
osob  oprávn né k provozování insemina ní stanice nebo reproduk ního centra 
koní, která zaznamená údaje do p ipoušt cích lístk  a vystaví chovateli klisny 
p íslušné 2 p ipoušt cí lístky 

3. Údaje do p ipoušt cího rejst íku, pop ípad  do pr vodní karty insemina ní dávky, jsou 
zaznamenány na základ  potvrzení o p vodu nebo pr kazu kon .

4. Oprávn ná osoba nebo chovatel provád jící inseminaci p edává zp t vypln ný
p ipoušt cí rejst ík prost ednictvím uznaného chovatelského sdružení osob  pov ené
vedením úst ední evidence do konce kalendá ního roku. 

5. Pro vedení záznam  o inseminaci plemene klusák platí ustanovení uvedené v p íloze 
. 10. 

C. PRASATA 

Obsah záznam  o provád ní inseminace a podrobnosti jejich p edávání pov ené osob

Tabulka . 20
Evidence vedená chovatelem 
Druh evidence Obsah záznam
1. stájová evidence plemenice a) identifika ní íslo plemenice  

b) datum narození  
c) datum posledního porodu plemenice 

2. eviden ní karta plemenice a) identifika ní íslo plemenice 
b) datum narození  
c) datum zapušt ní, po kterém plemenice zab ezla
d) íslo úst edních registr  p ipoušt ných plemeník
e) datum každého porodu  
f) po ty všech a živ  narozených selat 
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Tabulka . 21
Evidence vedená osobou oprávn nou k provád ní inseminace nebo chovatelem o chovech s kontrolou 
užitkovosti, která je p edávána pov ené osob
Druh evidence Forma vedení Obsah evidence 
Insemina ní výkaz písemn  nebo elektronicky  a) identifika ní údaje chovatele 

b) identifika ní íslo plemenice 
c) datum a po adí inseminace 
d) linie a úst ední registr kance 

D. OVCE A KOZY 

Obsah záznam  o provád ní inseminace a podrobnosti jejich p edávání pov ené osob

a) Chovatelé vedou stájový zápisník plemenic za azených do inseminace, do kterého 
zaznamenávají identifika ní ísla a data narození plemenic a osoby oprávn né 
a chovatelé provád jící inseminaci do n j zaznamenávají údaje o každé inseminaci. 

b) Pov ená osoba p ejímá, zpracovává a vyhodnocuje údaje o inseminaci bahnic 
jen na základ  žádosti chovatele, jemuž p edává vyhodnocené údaje v dohodnutých 
termínech a za smluvních podmínek. 
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Provozní záznamy o získávání a vpravování embryí a vaje ných bun k
a podrobnosti p edávání t chto záznam  chovateli a pov ené osob

Obsah provozních záznam  o získávání a vpravování embryí a vaje ných bun k
Osoba provozující st edisko pro p enos embryí vede záznamy uvedené v tabulce . 22. 

Tabulka . 22 
1. Záznamy o p enosových týmech registra ní íslo týmu 
2. Záznamy o dárkyních a) kód plemene 

b) identifika ní íslo dárkyn
3. Záznamy o p íjemkyních a) kód plemene 

b) identifika ní íslo p íjemkyn
4. Záznamy o zmrazených embryích a) kód plemene 

b) identifika ní íslo plemenice 
c) datum odb ru 
d) po et zmrazených embryí 

5. Prodeji a vývozu embryí a) po et embryí 
b) zem , kam byla embrya prodána 

P edávání provozních záznam  o získávání a vpravování embryí a vaje ných bun k
chovateli a pov ené osob
Osoba provozující st edisko pro p enos embryí p edává správné a úplné záznamy písemn
nebo pomocí elektronických médií pov ené osob .
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Rozsah záznam  o p irozené plemenitb  u koní a osl
a zp sob jejich p edávání pov ené osob

A. KON  A OSLI

(mimo anglického plnokrevníka a klusáka) 

1. Chovatel zajiš ující p irozenou plemenitbu zaznamenává po každém p ipušt ní
p edepsané údaje podle pokyn  uvedených v tab. . 18 p ílohy . 8 do p ipoušt cího
rejst íku, který obdrží prost ednictvím uznaného chovatelského sdružení od osoby 
pov ené vedením úst ední evidence a vystaví majiteli klisny p ipoušt cí lístky. 
V p ípad , že se pro p íslušné plemeno nevede plemenná kniha v R, obdrží držitel 
h ebce p ipoušt cí rejst ík na základ  žádosti p ímo od pov ené osoby. 

2. Údaje jsou do p ipoušt cího rejst íku zaznamenávány na základ  potvrzení o p vodu
nebo pr kazu kon .

3. Chovatel zajiš ující p irozenou plemenitbu p edává zp t vypln ný p ipoušt cí rejst ík
prost ednictvím uznaného chovatelského sdružení osob  pov ené vedením úst ední 
evidence do konce kalendá ního roku. 

B. ANGLICKÝ PLNOKREVNÍK A KLUSÁK 

1. P ipoušt cí rejst ík u anglického plnokrevníka a klusáka sestává z 4 pr pisových
p ipoušt cích lístk  se stejným registra ním íslem, které obsahují: 

a) název a adresu osoby pov ené vedením úst ední evidence 
b) název stanice h ebc
c) íslo lístku s ozna ením „pro plnokrevný chov" 
d) jméno klisny 
e) rok narození klisny  
f) otce a matku klisny 
g) základní barvu klisny 
h) íslo pr kazu totožnosti klisny
i) jméno a adresu majitele klisny 
j) jméno h ebce, kterým byla klisna p ipušt na
k) data p ipušt ní (první a poslední skok v každé íji)
l) potvrzení držitele h ebce o tom, že byla provedena kontrola totožnosti klisny 

podle pr kazu totožnosti a že klisna byla p ipušt na p irozenou plemenitbou 
m) datum vystavení lístku 
n) podpis držitele h ebce

2. První dva p ipoušt cí lístky z stávají v p ipoušt cím rejst íku a jsou zaslány 
pov ené osob  prost ednictvím uznaného chovatelského sdružení do 14 dn  po 
skon ení p ipoušt cí sezóny. 

3. T etí lístek je ur en pro držitele h ebce.
4. tvrtý lístek je ur en pro majitele klisny a slouží jako hlášení chovatele o výsledku 

p ipoušt ní a obsahuje vedle údaj  uvedených v bod  a) až n): 
a) údaje o výsledku p ipušt ní, datum narození, pohlaví a barvu h íb te,
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b) datum a podpis majitele klisny 

Tento lístek zasílá chovatel prost ednictvím uznaného chovatelského sdružení osob
pov ené vedením úst ední evidence do 3 týdn  po oh ebení klisny (u klisen, které 
nemají živé h íb  nejpozd ji do 31. 8. v roce následujícím po p ipušt ní.
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Ozna ení obal  spermatu, embryí, vaje ných bun k, násadových vajec 
a plemenného materiálu ryb a v el

A. SKOT 

Požadavky na identifikaci spermatu: 
a) Na obalu spermatu pocházejícího ze stanice v eské republice a uvád ného do ob hu 

v eské republice musí být p i odb ru, zpracování, uchovávání a transportu uvedeno 
„ozna ení býka v úst edním registru plemeník “ podle p ílohy . 6, tabulka . 10, býci, 
písm. a). 

b) Na obalu ostatního spermatu musí být p i odb ru, zpracování, uchovávání a transportu 
uvedeno jméno a identifika ní íslo býka podle p ílohy . 6, tabulka . 10, býci, písm. b). 

c) Pejeta se zmrazeným spermatem je ozna ena (sm rem od zava eného konce) 

kód plemene ozna ení býka 
v úst edním registru 

plemeník

datum odb ru
spermatu 

kód insemina ní stanice 
(kód Evropské unie, pop ípad

kód národní) 

sérologický status 
dárce vzhledem k 

IBR/ IPV 

Poznámka:
Pokud je uvád n národní kód insemina ní stanice, uvádí se za ním ISO kód zem
Status býka k IBR/IPV se zna í písmeny IP v p ípad , že býk je IBR pozitivní, je-li býk negativní, z stanou 
dv  místa volná. 

B. KON  A OSLI 

Požadavky na identifikaci spermatu: 
a) Na obalu spermatu musí být p i odb ru, zpracování, uchovávání a transportu uvedeno 

datum odb ru spermatu a kód insemina ní stanice. 
b) Na obalu spermatu pocházejícího ze stanice v eské republice a uvád ného do ob hu 

v eské republice musí být p i odb ru, zpracování, uchovávání a transportu uvedeno 
„ozna ení h ebce v úst edním registru plemeník “ podle p ílohy . 6, tabulka . 10, h ebci,
písm. a). 

c) Na obalu ostatního spermatu misí být uvedeno identifika ní íslo h ebce podle p ílohy . 6, 
tabulka . 10, h ebci, písm. b). 

C. PRASATA 

Požadavky na identifikaci spermatu: 
a) Na obalu spermatu musí být p i odb ru, zpracování, uchovávání a transportu uvedeno 

„ozna ení kance v úst edním registru plemeník “ podle p ílohy . 6, tabulka . 10, kanci, 
písm. a) a datum odb ru spermatu; u velkoobjemových obal  také po et insemina ních
dávek spermatu. 

b) Na vzorku pro laboratorní kontrolu p ežitelnosti spermií na insemina ní stanici (kontrolní 
vzorek) musí být uvedeno „ozna ení kance v úst edním registru plemeník “ podle p ílohy
. 6, tabulka . 10, kanci, písm. a) a datum odb ru spermatu. 
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D. OVCE A KOZY 

Požadavky na identifikaci spermatu: 
d) Na obalu spermatu musí být p i odb ru, zpracování, uchovávání a transportu uvedeno 

„ozna ení berana v úst edním registru plemeník “ podle p ílohy . 6, tabulka . 10, 
berani, písm. a). 

e) Na obalu spermatu musí být p i odb ru, zpracování, uchovávání a transportu uvedeno 
„ozna ení berana v úst edním registru plemeník “ podle p ílohy . 6, tabulka . 10, kozli, 
písm. a). 
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