
Aukce plemenných jalovic a embryí při NHVZ Brno 2023 – podmínky k přihlášení 

 

Obecné informace 

• Místo konání: Výstavní areál BVV Brno, hala P, předvadiště masného skotu 

• Termín konání: středa 26. dubna 2023 od 10 hodin 

• Organizátor a licitátor: "Odchovna plemenných býků Cunkov s.r.o." (Ing. Pavel Kozák), nám. E. 

Beneše 96, 399 01 Milevsko, IČO: 26028531, DIČ: CZ26028531, e mail: kozak.froll@opbcunkov.cz  

• Technická a odborná spolupráce: Český svaz chovatelů masného skotu, Svaz chovatelů českého 

strakatého skotu, Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, Český svaz chovatelů málopočetných 

dojných plemen skotu, Ing. David Hruška (embrya) 

• Tyto podmínky jsou vydávány pro všechny chovatelské svazy a jejich chovatele jednotně. 

• Uzávěrka přihlášek a podkladů (výpisy z PK, fotografie): nejpozději do 12.3.2023 

• Vstupní a prodejní poplatky slouží k pokrytí nákladů spojených s organizačním a technickým 

zabezpečením aukce a pronájmem prostor. 

• Dražit bude možné osobně na místě, nebo telefonicky. Online dražba pořádána nebude. Zájemci 

o zapojení do telefonické aukce jsou povinni se nahlásit organizátorovi minimálně den dopředu 

na telefonu 777 346 045 (Pavel Kozák). Detaily ohledně podmínek dražby budou uvedeny 

v samostatném dražebním řádu. 

 

Podmínky pro přihlašování plemenných jalovic 

1. Do dražby je možné přihlásit pouze plemenné jalovice, které se po celou dobu účastní NVHZ Brno 

2023 splňující všechny podmínky účasti jako jsou zejména zdravotní zkoušky atd. 

2. Přihlašování konkrétních zvířat do dražby se řeší přes přihlášky vydané jednotlivými 

chovatelskými svazy. 

3. Chovatel nabízející předmětné jalovice je povinen požádat nejpozději do doby uzávěrky přihlášek 

příslušné uznané chovatelské sdružení o oficiální výpis z PK, které je hromadně předá 

organizátorovi dražby za účelem tvorby dražebního katalogu a zajištění propagace aukce.  

4. Pro potřeby zhotovení dražebního katalogu se doporučuje v patřičné kvalitě a rozlišení 

vyhotovení fotografie předmětného zvířete, která bude použita k propagaci v dražebním 

katalogu. Termín pro zaslání je nejpozději do doby uzávěrky přihlášek, a to na emailovou adresu 

kozak.froll@opbcunkov.cz a v kopii také na příslušný chovatelský svaz. 

5. Poplatek za přihlášení jalovice do dražby je stanoven na úrovni 1000 Kč/ks. Splatný je na základě 

daňového dokladu, který bude organizátorem vystaven po uzávěrce přihlášek. Poplatek je 

nevratný, a to i v případě, že se jalovice aukce neúčastní (s výjimkou odůvodněných případů, 

které se řeší individuálně). 

6. Podmínkou pro přihlášení do aukce je předvedení jalovice na ohlávce. Za řádné a bezpečné 

předvedení zodpovídá chovatel. 

7. Z důvodu urychlení vystavení zootechnického osvědčení je doporučeno pro potřeby prodeje 

v době přihlášení jalovic do aukce požádat laboratoř imunogenetiky o ověření původu DNA. 



8. Pokud nebude mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, vydražená jalovice bude z výstavy 

odvezena k původními chovateli odkud bude teprve transportována k novému majiteli.  

9. Z úspěšně vydražených jalovic bude organizátorem účtována prodávajícímu provize ve výši 4 % 

z prodejní ceny, která bude splatná na základě organizátorem vystaveného daňového dokladu po 

skončení aukce.  

 

Podmínky pro přihlašování embryí skotu 

1. Do dražby je možné přihlásit pouze již vyrobená embrya kvality 1. 

2. Přihlašování konkrétních embryí do dražby se řeší přes přihlášky vydané jednotlivými 

chovatelskými svazy. 

3. Doporučuje se při aukci předvést dárkyni či některou z jejích příbuzných (matka, sestra, 

polosestra, bratr, polobratr atd.). Pro předvedení platí bod 6. podmínek pro jalovice. 

4. Prodávající předmětných embryí je povinen požádat nejpozději do doby uzávěrky přihlášek 

příslušné uznané chovatelské sdružení o oficiální výpis z PK na otce a matku, které je hromadně 

předá organizátorovi dražby za účelem tvorby dražebního katalogu a zajištění propagace aukce. 

Prodávající předmětných embryí je rovněž povinen do stejného data předat organizátorovi aukce 

oficiální protokol o konzervaci. 

5. U zahraničních embryí je nutné nejpozději do doby uzávěrky přihlášek doložit organizátorovi 

aukce zootechnického osvědčení (potvrzení o původu) na embryo vydané zahraniční 

chovatelskou organizací pověřenou vedením plemenné knihy a oficiální protokol (certifikát) o 

konzervaci. 

6. Pro potřeby zhotovení dražebního katalogu se doporučuje v patřičné kvalitě a rozlišení 

vyhotovení fotografie předmětné dárkyně či některé z jejich přímých pokrevných příbuzných, 

která bude sloužit pro propagaci. Termín pro zaslání je nejpozději do doby uzávěrky přihlášek, a 

to na emailovou adresu kozak.froll@opbcunkov.cz a v kopii také na příslušný chovatelský svaz. 

7. Poplatek za přihlášení embrya do dražby je stanoven na úrovni 100 Kč/ks. Splatný je na základě 

daňového dokladu, který bude organizátorem vystaven po uzávěrce přihlášek. Poplatek je 

nevratný, a to i v případě, že prodávající embrya z aukce stáhne. 

8. Z úspěšně vydražených embryí bude organizátorem účtována prodávajícímu provize ve výši 4 % 

z prodejní ceny, která bude splatná na základě organizátorem vystaveného daňového dokladu po 

skončení aukce.  


