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447
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 1. zaÂrÏõÂ 2006
o genetickyÂch zdrojõÂch zvõÂrÏat
Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ stanovõÂ podle § 33 zaÂkona cÏ. 154/2000 Sb., o sÏlechteÏnõÂ, plemenitbeÏ a evidenci
hospodaÂrÏskyÂch zvõÂrÏat a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (plemenaÂrÏskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 282/2003 Sb. a zaÂkona cÏ. 130/2006 Sb., (daÂle jen ¹zaÂkonª) k provedenõÂ § 14 odst. 19 zaÂkona:
§1
Vzor zÏaÂdosti o zarÏazenõÂ do NaÂrodnõÂho programu
Vzor zÏaÂdosti o zarÏazenõÂ osob a genetickyÂch zdrojuÊ
zvõÂrÏat do NaÂrodnõÂho programu je uveden v prÏõÂloze
k teÂto vyhlaÂsÏce.
§2
Podrobnosti o rozsahu a zpuÊsobu hodnocenõÂ
genetickyÂch zdrojuÊ zvõÂrÏat
(1) UrcÏenaÂ osoba1) hodnotõÂ populaci genetickyÂch
zdrojuÊ zvõÂrÏat kazÏdorocÏneÏ na zaÂkladeÏ uÂdajuÊ poskytnutyÂch uÂcÏastnõÂky NaÂrodnõÂho programu, poveÏrÏenou osobou2) a uznanyÂm chovatelskyÂm sdruzÏenõÂm. HodnocenyÂmi uÂdaji jsou alesponÏ
a) pocÏty plemenõÂkuÊ a plemenic v reprodukci,
b) pocÏty dcer a synuÊ noveÏ zarÏazenyÂch do plemenitby
po jednotlivyÂch plemenõÂcõÂch a plemenicõÂch,
c) podõÂl plemenõÂkuÊ v populaci v procentech,
d) veÏk plemenic prÏi prvnõÂm porodu a prÏi vyrÏazenõÂ
z plemenitby.
(2) Na zaÂkladeÏ uÂdajuÊ z genobanky hodnotõÂ
urcÏenaÂ osoba1) kazÏdorocÏneÏ pocÏty
a) plemenõÂkuÊ a plemenic zahrnutyÂch do programu
dlouhodobeÂho uchovaÂvaÂnõÂ vzorkuÊ v hluboce
zmrazeneÂm stavu,
b) vzorkuÊ ulozÏeneÂho spermatu, vajecÏnyÂch buneÏk
a embryõÂ,
c) vzorkuÊ ulozÏenyÂch pro stanovenõÂ DNA.
(3) UzÏitkoveÂ a dalsÏõÂ specifickeÂ vlastnosti jedincuÊ
zarÏazenyÂch do NaÂrodnõÂho programu jsou hodnoceny
urcÏenou osobou1) v raÂmci NaÂrodnõÂho programu pro
prÏõÂslusÏnyÂ genetickyÂ zdroj zvõÂrÏete.
(4) SouhrnneÂ vyÂsledky hodnocenõÂ genetickyÂch
zdrojuÊ zvõÂrÏat prÏedklaÂdaÂ urcÏenaÂ osoba1) formou vyÂrocÏnõÂ

zpraÂvy za kalendaÂrÏnõÂ rok Ministerstvu zemeÏdeÏlstvõÂ
vzÏdy do konce brÏezna naÂsledujõÂcõÂho roku.
§3
Podrobnosti o rozsahu a zpuÊsobu vedenõÂ
dokumentace o genetickyÂch zdrojõÂch zvõÂrÏat
uÂcÏastnõÂkem NaÂrodnõÂho programu
(1) UÂcÏastnõÂk NaÂrodnõÂho programu vede põÂsemneÏ
nebo pomocõÂ elektronickyÂch meÂdiõÂ dokumentaci pro
prÏõÂslusÏnyÂ genetickyÂ zdroj zvõÂrÏete, a to alesponÏ uÂdaje
o puÊvodu, pohlavõÂ, identifikacÏnõÂm cÏõÂsle zvõÂrÏete3), pocÏtu, prÏemõÂsteÏnõÂ zvõÂrÏete3), plemenitbeÏ a uzÏitkovosti jedincuÊ, staÂd nebo hejn.
(2) UrcÏenaÂ osoba1) vede dokumentaci o genetickyÂch zdrojõÂch zvõÂrÏat formou pocÏõÂtacÏoveÂ databaÂze. Dokumentace, kterou uchovaÂvaÂ urcÏenaÂ osoba1), musõÂ byÂt
chraÂneÏna prÏed neopraÂvneÏnyÂm nebo nahodilyÂm prÏõÂstupem k uÂdajuÊm, prÏed jejich ztraÂtou, znicÏenõÂm nebo
zmeÏnou, prÏed neopraÂvneÏnyÂmi prÏenosy a kopõÂrovaÂnõÂm.
§4
Velikost vzorkuÊ genetickyÂch zdrojuÊ zvõÂrÏat
Za minimaÂlnõÂ velikost vzorku genetickeÂho zdroje
zvõÂrÏete poskytovaneÂho pro uÂcÏely prÏirozeneÂ plemenitby
uÂcÏastnõÂkem NaÂrodnõÂho programu se povazÏuje u vzorku
a) dlouhodobeÏ uchovaÂvaneÂho spermatu v hluboce
zmrazeneÂm stavu u hrÏebcuÊ a byÂkuÊ mnozÏstvõÂ
50 daÂvek; u beranuÊ, kozluÊ a kancuÊ mnozÏstvõÂ
20 daÂvek od plemenõÂka,
b) krve odebraneÂ in vivo u konõÂ, skotu, ovcõÂ, koz
a prasat mnozÏstvõÂ 10 ml; u kraÂlõÂkuÊ, nutriõÂ mnozÏstvõÂ
1 ml; u druÊbezÏe a ryb mnozÏstvõÂ 0,1 ml,
c) srsti, perÏõÂ a podobneÏ odebraneÂ in vivo mnozÏstvõÂ
50 mg,
d) buneÏcÏnyÂch tkaÂnõÂ odebranyÂch u savcuÊ, ptaÂkuÊ a ryb
post mortem mnozÏstvõÂ 100 mg; u vcÏel mnozÏstvõÂ 10 mg.
§5
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. rÏõÂjna
2006.

Ministr:
Ing. MlaÂdek, CSc. v. r.

1

) § 2 odst. 2 põÂsm. b) zaÂkona cÏ. 154/2000 Sb.

2

) § 2 odst. 1 põÂsm. o) zaÂkona cÏ. 154/2000 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 130/2006 Sb.

3

) § 2 vyhlaÂsÏky cÏ. 136/2004 Sb., kterou se stanovõÂ podrobnosti oznacÏovaÂnõÂ zvõÂrÏat a jejich evidence a evidence hospodaÂrÏstvõÂ
a osob stanovenyÂch.
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PrÏõÂloha k vyhlaÂsÏce cÏ. 447/2006 Sb.

Vzor žádosti o zaĜazení osob a genetických zdrojĤ zvíĜat do Národního programu
Žadatel - fyzická osoba vyplĖuje þásti B a D

ýíslo jednací

Žadatel - právnická odoba vyplĖuje þásti C a D
Stanovisko, datum, podpis a razítko urþené osoby (pĜípadnČ dĤvod nesouhlasu)

A

PĜíjmení žadatele

Rodné þíslo (není-li pĜidČleno, datum narození)

B
Jméno žadatele

Tituly

Iý je-li žadatel fyzická osoba podnikající

Název žadatele podle výpisu z obchodního rejstĜíku, registru apod.

C
Statutární orgán podle výpisu z obchodního rejstĜíku, registru apod.
PĜíjmení

Jméno

Tituly

Sídlo žadatele
PSý

Obec/mČsto

MČstská þást/ulice

ýíslo domovní / orientaþní

Adresa pro doruþování:
PSý

Obec/mČsto

MČstská þást/ulice

ýíslo domovní / orientaþní

Telefon

Fax

e-mail

D
Název genetického zdroje zvíĜete (plemeno)

Adresa umístČní genetického zdroje zvíĜete, k nČmuž se žádost vztahuje
PSý

Obec/mČsto

MČstská þást/ulice

ýíslo domovní / orientaþní

Podpis a razítko žadatele
V

..................................

Poþet listĤ pĜíloh

dne

......................

Rozhodující útvar

Podpis/ razítko

..............................

Datum pĜijetí

Razítko podacího místa (Mze)

Výsledek projednání žádosti

E
PĜidČlené þíslo úþastníka Národního
programu

Datum, podpis rozhodující osoby
ýíslo jednací
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Seznam zvíĜat pro zaĜazení do Národního programu
(v pĜípadČ potĜeby pokraþujte na dalším listČ)
Registraþní þíslo hospodáĜství
F

(je-li pĜidČleno)

Druh
Plemeno
identifikaþní þíslo zvíĜete

pohlaví

(v pĜípadČ síhovitých ryb a pstruha obecného specifikace hejna)

(01 - samec, 02-samice)

rok narození
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448
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 1. zaÂrÏõÂ 2006
o provedenõÂ neÏkteryÂch ustanovenõÂ plemenaÂrÏskeÂho zaÂkona
Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ stanovõÂ podle § 33 zaÂkona cÏ. 154/2000 Sb., o sÏlechteÏnõÂ, plemenitbeÏ a evidenci
hospodaÂrÏskyÂch zvõÂrÏat a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (plemenaÂrÏskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 130/2006 Sb., (daÂle jen ¹zaÂkonª) k provedenõÂ § 3
odst. 1, § 5 odst. 1, § 6 odst. 9, § 7 odst. 9, § 9 odst. 4,
§ 10 odst. 3, § 11 odst. 5, § 12 odst. 8, § 15 odst. 5, § 16
odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 3, § 19 odst. 3 a § 21
odst. 10 zaÂkona:
§1
Tato vyhlaÂsÏka1) zapracovaÂvaÂ prÏõÂslusÏneÂ prÏedpisy
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ2) a upravuje podrobnosti
sÏlechteÏnõÂ a plemenitby skotu, buvoluÊ, konõÂ, osluÊ, prasat, ovcõÂ, koz, druÊbezÏe, plemennyÂch ryb a vcÏel.
§2
Vzory zÏaÂdostõÂ o udeÏlenõÂ souhlasu k vyÂkonu
odbornyÂch cÏinnostõÂ uvedenyÂch v § 7, § 11 odst. 4,
§ 12 a 17 zaÂkona
(K § 3 odst. 1 zaÂkona)
Vzory zÏaÂdostõÂ o udeÏlenõÂ souhlasu k vyÂkonu odbornyÂch cÏinnostõÂ podle § 7, § 11 odst. 4, § 12 a 17 zaÂkona jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 1 k teÂto vyhlaÂsÏce.

§3
Vzor zÏaÂdosti o uznaÂnõÂ chovatelskeÂho sdruzÏenõÂ
(K § 5 odst. 1 zaÂkona)
Vzor zÏaÂdosti o uznaÂnõÂ chovatelskeÂho sdruzÏenõÂ je
uveden v prÏõÂloze cÏ. 2 k teÂto vyhlaÂsÏce.
§4
Vzor zÏaÂdosti o uznaÂnõÂ osoby jako chovatelskeÂho
podniku prasat
(K § 6 odst. 9 zaÂkona)
Vzor zÏaÂdosti o uznaÂnõÂ osoby jako chovatelskeÂho
podniku prasat je uveden v prÏõÂloze cÏ. 3 k teÂto vyhlaÂsÏce.
§5
TechnickeÂ podrobnosti obsahu
rÏaÂdu chovneÂho registru
(K § 6 odst. 9 zaÂkona)
Ï aÂd chovneÂho registru obsahuje
R
a) zpuÊsob vedenõÂ zaÂznamuÊ o puÊvodu a vyÂsledcõÂch
testovaÂnõÂ a posuzovaÂnõÂ chovanyÂch prasat,
b) zpuÊsob vedenõÂ zaÂznamuÊ o puÊvodu inseminacÏnõÂch
daÂvek, embryõÂ, vajecÏnyÂch buneÏk,
c) vzor dokladu o puÊvodu zvõÂrÏat, inseminacÏnõÂch daÂ-

1

) Je vydaÂna na zaÂkladeÏ a v mezõÂch zaÂkona, do neÏhozÏ jizÏ byly prÏõÂslusÏneÂ smeÏrnice EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ promõÂtnuty.

2

) SmeÏrnice Rady 77/504/EHS ze dne 25. cÏervence 1977 o cÏistokrevneÂm plemenneÂm skotu.
SmeÏrnice Rady 79/268/EHS ze dne 5. brÏezna 1979, kterou se meÏnõÂ smeÏrnice 77/504/EHS o cÏistokrevneÂm plemenneÂm
skotu.
SmeÏrnice Rady 87/328/EHS ze dne 18. cÏervna 1987 o prÏijetõÂ cÏistokrevneÂho plemenneÂho skotu do plemenitby.
SmeÏrnice Rady 88/661/EHS ze dne 19. prosince 1988 o zootechnickyÂch normaÂch pro plemennaÂ prasata.
SmeÏrnice Rady 89/361/EHS ze dne 30. kveÏtna 1989 o cÏistokrevnyÂch plemennyÂch ovcõÂch a kozaÂch.
SmeÏrnice Rady 90/118/EHS ze dne 5. brÏezna 1990 o prÏijetõÂ cÏistokrevnyÂch plemennyÂch prasat do plemenitby.
SmeÏrnice Rady 90/119/EHS ze dne 5. brÏezna 1990 o hybridech chovnyÂch prasat.
SmeÏrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. cÏervna 1990 o veterinaÂrnõÂch a zootechnickyÂch kontrolaÂch v obchodu s neÏkteryÂmi
zÏivyÂmi zvõÂrÏaty a produkty uvnitrÏ SpolecÏenstvõÂ s cõÂlem dotvorÏenõÂ vnitrÏnõÂho trhu.
SmeÏrnice Rady 90/427/EHS ze dne 26. cÏervna 1990 o zootechnickyÂch a genealogickyÂch podmõÂnkaÂch pro obchod s konÏovityÂmi uvnitrÏ SpolecÏenstvõÂ.
SmeÏrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. cÏervna 1990 o obchodu s konÏovityÂmi urcÏenyÂmi pro souteÏzÏe a o podmõÂnkaÂch jejich
uÂcÏasti v souteÏzÏõÂch.
SmeÏrnice Rady 91/174/EHS ze dne 25. brÏezna 1991 o zootechnickyÂch a genetickyÂch podmõÂnkaÂch uvaÂdeÏnõÂ cÏistokrevnyÂch
zvõÂrÏat na trh a o zmeÏneÏ smeÏrnic 77/504/EHS a 90/425/EHS.
SmeÏrnice Rady 94/28/ES ze dne 23. cÏervna 1994, kterou se stanovõÂ zaÂsady zootechnickyÂch a genealogickyÂch podmõÂnek pro
dovoz zvõÂrÏat, spermatu, vajõÂcÏek a embryõÂ ze trÏetõÂch zemõÂ a kterou se meÏnõÂ smeÏrnice 77/504/EHS o cÏistokrevneÂm plemenneÂm skotu.
SmeÏrnice Rady 2005/24/ES ze dne 14. brÏezna 2005, kterou se meÏnõÂ smeÏrnice 87/328/EHS, pokud jde o strÏediska pro
skladovaÂnõÂ spermatu a o pouzÏõÂvaÂnõÂ vajecÏnyÂch buneÏk a embryõÂ cÏistokrevneÂho plemenneÂho skotu.
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vek, embryõÂ, vajecÏnyÂch buneÏk a zpuÊsob jeho vydaÂvaÂnõÂ,
zpuÊsob oznacÏenõÂ zvõÂrÏat, inseminacÏnõÂch daÂvek,
embryõÂ, obaluÊ vajecÏnyÂch buneÏk,
zpuÊsob vedenõÂ evidence a prÏedaÂvaÂnõÂ uÂdajuÊ poveÏrÏeneÂ osobeÏ,
formu vedenõÂ chovneÂho registru,
zpuÊsob cÏleneÏnõÂ chovneÂho registru.
§6
ObecneÂ ustanovenõÂ o testovaÂnõÂ
(K § 7 odst. 9 zaÂkona)

opraÂvneÏnyÂmi osobami a chovateli jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 4 k teÂto vyhlaÂsÏce, cÏaÂst B.
(2) OpraÂvneÏneÂ osoby prÏedaÂvajõÂ zaÂznamy poveÏrÏeneÂ osobeÏ zpuÊsobem stanovenyÂm v prÏõÂloze cÏ. 4 k teÂto
vyhlaÂsÏce, cÏaÂst B.
§9
TestovaÂnõÂ a posuzovaÂnõÂ ovcõÂ a koz
(K § 7 odst. 9 zaÂkona)
(1) PozÏadavky na obsah zaÂznamuÊ vedenyÂch
opraÂvneÏnyÂmi osobami a chovateli jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 4 k teÂto vyhlaÂsÏce, cÏaÂst C.

K provaÂdeÏnõÂ testovaÂnõÂ a posuzovaÂnõÂ a zjisÏt'ovaÂnõÂ
uÂdajuÊ s tõÂm souvisejõÂcõÂch se pouzÏõÂvaÂ takoveÂ technickeÂ
vybavenõÂ, jõÂmzÏ lze tuto cÏinnost zajistit v souladu s postupy stanovenyÂmi ve sÏlechtitelskyÂch programech jednotlivyÂch plemen.

(2) OpraÂvneÏneÂ osoby prÏedaÂvajõÂ zaÂznamy poveÏrÏeneÂ osobeÏ zpuÊsobem stanovenyÂm v prÏõÂloze cÏ. 4 k teÂto
vyhlaÂsÏce, cÏaÂst C.

TestovaÂnõÂ a posuzovaÂnõÂ skotu a buvoluÊ
(K § 7 odst. 9 zaÂkona)

TestovaÂnõÂ a posuzovaÂnõÂ druÊbezÏe

(1) PozÏadavky na obsah zaÂznamuÊ vedenyÂch
opraÂvneÏnyÂmi osobami a chovateli jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 4 k teÂto vyhlaÂsÏce, cÏaÂst A.
(2) OpraÂvneÏneÂ osoby prÏedaÂvajõÂ zaÂznamy poveÏrÏeneÂ osobeÏ zpuÊsobem stanovenyÂm v prÏõÂloze cÏ. 4 k teÂto
vyhlaÂsÏce, cÏaÂst A.
§7
TestovaÂnõÂ a posuzovaÂnõÂ konõÂ a osluÊ
(K § 7 odst. 9 zaÂkona)
(1) PozÏadavky na obsah zaÂznamuÊ o vyÂsledcõÂch
testovaÂnõÂ a posuzovaÂnõÂ konõÂ a osluÊ jsou uvedeny v jednotlivyÂch sÏlechtitelskyÂch programech uznanyÂch chovatelskyÂch sdruzÏenõÂ.
(2) Jsou-li soucÏaÂstõÂ testovaÂnõÂ a posuzovaÂnõÂ antidopingoveÂ testy na pruÊkaz dopingovyÂch laÂtek a vyÂsledek
teÏchto testuÊ je pozitivnõÂ, vyÂsledek vyÂkonnostnõÂ
zkousÏky se nezahrne do hodnocenõÂ zvõÂrÏete.
(3) UznanaÂ chovatelskaÂ sdruzÏenõÂ a opraÂvneÏneÂ
osoby prÏedaÂvajõÂ zaÂznamy poveÏrÏeneÂ osobeÏ pruÊbeÏzÏneÏ,
nejpozdeÏji vsÏak do 31. ledna naÂsledujõÂcõÂho kalendaÂrÏnõÂho roku.
(4) UznanaÂ chovatelskaÂ sdruzÏenõÂ a opraÂvneÏneÂ
osoby prÏedaÂvajõÂ poveÏrÏeneÂ osobeÏ seznam souteÏzÏõÂ uvedenyÂ v § 7 odst. 6 zaÂkona vzÏdy do 31. ledna kalendaÂrÏnõÂho roku, za kteryÂ je seznam souteÏzÏõÂ prÏedaÂvaÂn.
§8
TestovaÂnõÂ a posuzovaÂnõÂ prasat
(K § 7 odst. 9 zaÂkona)
(1) PozÏadavky na obsah zaÂznamuÊ vedenyÂch

§ 10
(K § 7 odst. 9 zaÂkona)
(1) PozÏadavky na obsah zaÂznamuÊ vedenyÂch
opraÂvneÏnyÂmi osobami a chovateli jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 4 k teÂto vyhlaÂsÏce, cÏaÂst D.
(2) OpraÂvneÏneÂ osoby prÏedaÂvajõÂ zaÂznamy poveÏrÏeneÂ osobeÏ zpuÊsobem stanovenyÂm v prÏõÂloze cÏ. 4 k teÂto
vyhlaÂsÏce, cÏaÂst D.
§ 11
TestovaÂnõÂ a posuzovaÂnõÂ plemennyÂch ryb
(K § 7 odst. 9 zaÂkona)
(1) PozÏadavky na obsah zaÂznamuÊ o vyÂsledcõÂch
testovaÂnõÂ a posuzovaÂnõÂ plemennyÂch ryb jsou uvedeny
v jednotlivyÂch sÏlechtitelskyÂch programech uznanyÂch
chovatelskyÂch sdruzÏenõÂ.
(2) UznanaÂ chovatelskaÂ sdruzÏenõÂ a opraÂvneÏneÂ
osoby prÏedaÂvajõÂ zaÂznamy poveÏrÏeneÂ osobeÏ pruÊbeÏzÏneÏ,
nejpozdeÏji vsÏak do 28. uÂnora naÂsledujõÂcõÂho kalendaÂrÏnõÂho roku.
(3) PoveÏrÏenaÂ osoba v soucÏinnosti s uznanyÂm chovatelskyÂm sdruzÏenõÂm zverÏejnÏuje vyÂsledky testovaÂnõÂ
a posuzovaÂnõÂ ryb vzÏdy prÏi zarÏazenõÂ noveÂ generace plemenõÂkuÊ.
§ 12
TestovaÂnõÂ a posuzovaÂnõÂ vcÏel
(K § 7 odst. 9 zaÂkona)
PozÏadavky na obsah zaÂznamuÊ vedenyÂch opraÂvneÏnyÂmi osobami a chovateli jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 4
k teÂto vyhlaÂsÏce, cÏaÂst E.
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§ 13
Forma a cÏleneÏnõÂ plemenneÂ knihy
(K § 9 odst. 4 zaÂkona)
(1) PlemennaÂ kniha se vede formou pocÏõÂtacÏoveÂ
databaÂze nebo põÂsemnou formou.
(2) Do hlavnõÂho oddõÂlu plemenneÂ knihy se zapisujõÂ samcÏõÂ a samicÏõÂ zvõÂrÏata a jejich potomstvo, pokud
a) jejich rodicÏe a nejmeÂneÏ prarodicÏe jsou zapsaÂni do
plemenneÂ knihy stejneÂho plemene nebo do plemenneÂ knihy stejneÂho plemene vedeneÂ v zahranicÏõÂ,
poprÏõÂpadeÏ byli zapsaÂni do plemenneÂ knihy jinyÂch
plemen podle sÏlechtitelskeÂho programu prÏõÂslusÏneÂho uznaneÂho chovatelskeÂho sdruzÏenõÂ,
b) majõÂ dolozÏen puÊvod.
(3) PlemennaÂ kniha se pro skot a buvoly vede
v cÏleneÏnõÂ stanoveneÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ3).
(4) PlemennaÂ kniha se pro koneÏ a osly vede v cÏleneÏnõÂ stanoveneÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ4).
(5) PlemennaÂ kniha se pro prasata vede v cÏleneÏnõÂ
stanoveneÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ5).
(6) PlemennaÂ kniha se pro ovce a kozy vede v cÏleneÏnõÂ stanoveneÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ6).
§ 14
PozÏadavky na obsah rÏaÂdu plemenneÂ knihy
(K § 9 odst. 4 zaÂkona)
Ï aÂd plemenneÂ knihy obsahuje
(1) R
a) formu vedenõÂ plemenneÂ knihy,
b) zpuÊsob cÏleneÏnõÂ plemenneÂ knihy,
c) podmõÂnky pro registraci chovuÊ v plemenneÂ knize,
s vyÂjimkou rÏaÂduÊ plemennyÂch knih konõÂ,
d) pozÏadavky na zaÂpis zvõÂrÏat a jejich potomstva do
jednotlivyÂch oddõÂluÊ a oddeÏlenõÂ plemenneÂ knihy,
e) zpuÊsob identifikace plemennyÂch zvõÂrÏat,
f) podmõÂnky pro vystavovaÂnõÂ potvrzenõÂ o puÊvodu
plemennyÂch zvõÂrÏat a zpuÊsob jejich vystavovaÂnõÂ,
g) orgaÂny plemenneÂ knihy,
h) zpuÊsob financovaÂnõÂ plemenneÂ knihy.

3
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Ï aÂd plemenneÂ knihy pro jednotlivaÂ plemena
(2) R
konõÂ obsahuje takeÂ podmõÂnky stanoveneÂ v puÊvodnõÂ
plemenneÂ knize vedeneÂ pro prÏõÂslusÏneÂ plemeno v zahranicÏõÂ.
§ 15
PozÏadavky na obsah rÏaÂdu plemenaÂrÏskeÂ
evidence druÊbezÏe
(K § 10 odst. 3 zaÂkona)
Ï aÂd plemenaÂrÏskeÂ evidence druÊbezÏe obsahuje
R
a) zaÂznamy o puÊvodu jednotlivyÂch plemennyÂch zvõÂrÏat,
b) zaÂznamy o reprodukci a uzÏitkovosti,
c) jde-li o uzÏitkoveÂ typy sÏlechteÏneÂ druÊbezÏe,
1. zaÂznamy o puÊvodu prarodicÏovskyÂch a rodicÏovskyÂch hejn,
2. zaÂznamy o pocÏtu druÊbezÏe v kmenech a pocÏtu
druÊbezÏe zarÏazeneÂ do individuaÂlnõÂ kontroly
snaÂsÏky,
3. zaÂznamy o pocÏtu rodokmenoveÏ vylõÂhnutyÂch
a oznacÏenyÂch mlaÂd'at zastavenyÂch do plemenneÂho odchovu.
§ 16
PozÏadavky na obsah rÏaÂdu plemenaÂrÏskeÂ evidence
plemennyÂch ryb
(K § 10 odst. 3 zaÂkona)
ÏRaÂd plemenaÂrÏskeÂ evidence plemennyÂch ryb obsahuje uÂdaje uvedeneÂ v prÏõÂloze cÏ. 5 k teÂto vyhlaÂsÏce,
cÏaÂst A.
§ 17
PozÏadavky na obsah rÏaÂdu plemenaÂrÏskeÂ
evidence vcÏel
(K § 10 odst. 3 zaÂkona)
Ï aÂd plemenaÂrÏskeÂ evidence vcÏel obsahuje uÂdaje
R
uvedeneÂ v prÏõÂloze cÏ. 5 k teÂto vyhlaÂsÏce, cÏaÂst B.
§ 18
PozÏadavky na obsah potvrzenõÂ
o puÊvodu plemennyÂch zvõÂrÏat
(K § 11 odst. 5 zaÂkona)
(1) PotvrzenõÂ o puÊvodu skotu a buvoluÊ obsahuje

) RozhodnutõÂ Komise ze dne 19. cÏervence 1984 o kriteÂriõÂch pro zaÂpis skotu do plemennyÂch knih (84/419/EHS).
) RozhodnutõÂ Komise ze dne 10. ledna 1996 o kriteÂriõÂch pro zaÂpis a evidovaÂnõÂ konÏovityÂch do plemennyÂch knih pro chovneÂ
uÂcÏely (Text s vyÂznamem pro EHP) (96/78/ES).
5
) RozhodnutõÂ Komise ze dne 18. cÏervence 1989 stanovujõÂcõÂ podmõÂnky pro zarÏazenõÂ (zaÂpis) do plemennyÂch knih pro
cÏistokrevnaÂ chovnaÂ prasata (89/502/EHS).
6
) RozhodnutõÂ Komise ze dne 10. kveÏtna 1990 o kriteÂriõÂch pro zaÂpis cÏistokrevnyÂch plemennyÂch ovcõÂ a koz do plemennyÂch
knih (90/255/EHS).
4
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uÂdaje stanoveneÂ prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ7).
(2) PotvrzenõÂ o puÊvodu ovcõÂ a koz obsahuje uÂdaje
stanoveneÂ prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ8).
(3) PotvrzenõÂ o puÊvodu prasat a doklad o puÊvodu
prasat obsahuje uÂdaje stanoveneÂ prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ9).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)

(4) PotvrzenõÂ o puÊvodu konõÂ, osluÊ a ryb obsahuje
naÂzev a sõÂdlo osoby, kteraÂ vede plemennou knihu
nebo plemenaÂrÏskou evidenci prÏõÂslusÏneÂho plemene,
registracÏnõÂ cÏõÂslo plemenneÂho zvõÂrÏete v plemenneÂ
knize nebo v plemenaÂrÏskeÂ evidenci,
zpuÊsob identifikace,
identifikacÏnõÂ cÏõÂslo plemenneÂho zvõÂrÏete,
datum narozenõÂ plemenneÂho zvõÂrÏete, u ryb datum
vykulenõÂ, datum vyÂteÏru a diagnostickeÂ znaky,
plemeno, poprÏõÂpadeÏ linii nebo populaci,
pohlavõÂ plemenneÂho zvõÂrÏete,
jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ a trvalyÂ pobyt
nebo naÂzev a sõÂdlo chovatele, v jehozÏ chovu se
plemenneÂ zvõÂrÏe narodilo,
jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ a trvalyÂ pobyt
nebo naÂzev a sõÂdlo majitele; to neplatõÂ pro koneÏ
s vyÂjimkou anglickeÂho plnokrevnõÂka a klusaÂka,
oboustrannyÂ puÊvod nejmeÂneÏ do 2 generacõÂ
prÏedkuÊ, u anglickeÂho plnokrevnõÂka a klusaÂka puÊvod do 3 generacõÂ prÏedkuÊ, u ostatnõÂch konõÂ puÊvod
do 4 generacõÂ prÏedkuÊ,
datum vystavenõÂ potvrzenõÂ o puÊvodu,
podpis osoby opraÂvneÏneÂ jednat jmeÂnem uznaneÂho
chovatelskeÂho sdruzÏenõÂ, ktereÂ potvrzenõÂ o puÊvodu
vydalo, poprÏõÂpadeÏ jeho razõÂtko.

(5) U anglickeÂho plnokrevnõÂka se za potvrzenõÂ
o puÊvodu povazÏuje pruÊkaz koneÏ, pokud splnÏuje pozÏadavky na obsah potvrzenõÂ o puÊvodu uvedeneÂ v odstavci 4.
(6) PotvrzenõÂ o puÊvodu plemenneÂ druÊbezÏe obsahuje
a) druh plemenneÂ druÊbezÏe,
b) evidencÏnõÂ cÏõÂslo plemenneÂho zvõÂrÏete v plemenaÂrÏskeÂ
evidenci,
c) datum vylõÂhnutõÂ,

7
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d) pohlavõÂ zvõÂrÏete,
e) jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ a trvalyÂ pobyt
nebo naÂzev a sõÂdlo chovatele,
f) jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ a trvalyÂ pobyt
nebo naÂzev a sõÂdlo majitele,
g) puÊvod ze strany otce do 3 generacõÂ prÏedkuÊ, ze
strany matky do 2 generacõÂ po linii otcuÊ,
h) datum vystavenõÂ potvrzenõÂ o puÊvodu,
i) podpis osoby opraÂvneÏneÂ jednat jmeÂnem uznaneÂho
chovatelskeÂho sdruzÏenõÂ, ktereÂ potvrzenõÂ o puÊvodu
vydalo, poprÏõÂpadeÏ jeho razõÂtko.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(7) PotvrzenõÂ o puÊvodu matky vcÏel obsahuje
uÂplneÂ evidencÏnõÂ cÏõÂslo matky,
naÂzev chovu,
stupenÏ chovu,
datum vylõÂhnutõÂ matky,
datum expedice,
identifikacÏnõÂ oznacÏenõÂ matky, kteryÂmi je barva
a cÏõÂslo znacÏky.
§ 19
OsveÏdcÏenõÂ o puÊvodu hejna
(K § 11 odst. 5 zaÂkona)

(1) OsveÏdcÏenõÂ o puÊvodu hejna obsahuje
a) jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ a trvalyÂ pobyt
nebo naÂzev a sõÂdlo chovatele, kteryÂ realizuje plemenitbu sÏlechtitelskeÂho programu, z jehozÏ chovu
naÂsadovaÂ vejce nebo plemennaÂ druÊbezÏ pochaÂzõÂ,
b) zpuÊsob identifikace naÂsadovyÂch vajec nebo plemenneÂ druÊbezÏe,
c) pocÏet naÂsadovyÂch vajec nebo pocÏet plemenneÂ druÊbezÏe podle pohlavõÂ,
d) staÂrÏõÂ naÂsadovyÂch vajec, veÏk plemenneÂ druÊbezÏe
v den vystavenõÂ osveÏdcÏenõÂ o puÊvodu hejna,
e) naÂzev a oznacÏenõÂ naÂsadovyÂch vajec nebo plemenneÂ
druÊbezÏe,
f) stupenÏ mnozÏenõÂ naÂsadovyÂch vajec nebo plemenneÂ
druÊbezÏe,
g) prÏõÂjmenõÂ, jmeÂno a trvalyÂ pobyt nebo naÂzev a sõÂdlo
chovatele,

) RozhodnutõÂ Komise (ES) cÏ. 2005/379 ze dne 17. kveÏtna 2005 o potvrzenõÂ o puÊvodu zvõÂrÏete a uÂdajõÂch o puÊvodu cÏistokrevneÂho plemenneÂho skotu, jeho spermatu, vajõÂcÏek a embryõÂ.
8
) RozhodnutõÂ Komise (EHS) cÏ. 90/258 ze dne 10. kveÏtna 1990 o zootechnickyÂch osveÏdcÏenõÂch pro cÏistokrevneÂ plemenneÂ ovce
a kozy, jejich sperma, vajõÂcÏka a embrya.
9
) RozhodnutõÂ Komise (EHS) cÏ. 89/503 ze dne 18. cÏervence 1989, kteryÂm se stanovõÂ osveÏdcÏenõÂ pro cÏistokrevnaÂ plemennaÂ
prasata, jejich sperma, vajõÂcÏka a embrya.
RozhodnutõÂ Komise (EHS) cÏ. 89/506 ze dne 18. cÏervence 1989, kteryÂm se stanovõÂ osveÏdcÏenõÂ pro hybridy chovnyÂch prasat,
jejich sperma, vajõÂcÏka a embrya.
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h) registracÏnõÂ cÏõÂslo hospodaÂrÏstvõÂ a koÂd katastraÂlnõÂho
uÂzemõÂ, kde je druÊbezÏ chovaÂna,
i) datum vystavenõÂ osveÏdcÏenõÂ o puÊvodu,
j) podpis osoby opraÂvneÏneÂ jednat jmeÂnem uznaneÂho
chovatelskeÂho sdruzÏenõÂ, ktereÂ potvrzenõÂ o puÊvodu
vydalo, poprÏõÂpadeÏ jeho razõÂtko.
(2) OsveÏdcÏenõÂ o puÊvodu hejna uzÏitkovyÂch typuÊ
sÏlechteÏneÂ druÊbezÏe se vydaÂvaÂ na jednu kombinaci krÏõÂzÏenõÂ pro celeÂ hejno.
§ 20
Podrobnosti o uÂdajõÂch na osveÏdcÏenõÂ o puÊvodu hejna
pro chovy druÊbezÏe prÏemõÂsteÏneÂ z cÏlenskyÂch zemõÂ
EvropskeÂ unie nebo dovezeneÂ ze trÏetõÂch zemõÂ
(K § 11 odst. 5 zaÂkona)
OsveÏdcÏenõÂ o puÊvodu hejna pro chovy druÊbezÏe
prÏemõÂsteÏneÂ z cÏlenskyÂch zemõÂ EvropskeÂ unie nebo dovezeneÂ ze trÏetõÂch zemõÂ obsahuje
a) jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ a trvalyÂ pobyt
nebo naÂzev a sõÂdlo chovatele, kteryÂ realizuje plemenitbu sÏlechtitelskeÂho programu, z jehozÏ chovu
naÂsadovaÂ vejce nebo plemennaÂ druÊbezÏ pochaÂzõÂ,
b) zemi puÊvodu,
c) doklad identifikace naÂsadovyÂch vajec nebo plemenneÂ druÊbezÏe vystavenyÂ v zemi puÊvodu,
d) pocÏet naÂsadovyÂch vajec nebo pocÏet plemenneÂ druÊbezÏe podle pohlavõÂ,
e) veÏk plemenneÂ druÊbezÏe v den vystavenõÂ osveÏdcÏenõÂ
o puÊvodu,
f) naÂzev a oznacÏenõÂ naÂsadovyÂch vajec nebo plemenneÂ
druÊbezÏe,
g) stupenÏ mnozÏenõÂ naÂsadovyÂch vajec nebo plemenneÂ
druÊbezÏe,
h) naÂzev vyÂstupnõÂho produktu z daneÂho stupneÏ
mnozÏenõÂ,
i) prÏõÂjmenõÂ, jmeÂno a trvalyÂ pobyt nebo naÂzev, sõÂdlo
a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo chovatele, bylo-li prÏideÏleno,
j) registracÏnõÂ cÏõÂslo hospodaÂrÏstvõÂ a koÂd katastraÂlnõÂho
uÂzemõÂ, kde je druÊbezÏ chovaÂna,
k) datum vystavenõÂ osveÏdcÏenõÂ o puÊvodu,
l) podpis opraÂvneÏneÂ osoby, kteraÂ osveÏdcÏenõÂ o puÊvodu
vydala, poprÏõÂpadeÏ jejõÂ razõÂtko.
§ 21
Podrobnosti o uÂdajõÂch na osveÏdcÏenõÂ o oveÏrÏenõÂ
puÊvodu a stanovenõÂ genetickeÂho typu
(K § 12 odst. 8 zaÂkona)
(1) OsveÏdcÏenõÂ o oveÏrÏenõÂ puÊvodu a osveÏdcÏenõÂ o stanovenõÂ genetickeÂho typu obsahuje
a) laboratornõÂ cÏõÂslo, pod kteryÂm je plemenneÂ zvõÂrÏe
vedeno v databaÂzi opraÂvneÏneÂ osoby,
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b) identifikacÏnõÂ cÏõÂslo testovaneÂho zvõÂrÏete, jmeÂno, je-li
znaÂmo, plemeno, rok narozenõÂ, pohlavõÂ,
c) identifikaci rodicÏuÊ u konõÂ vzÏdy, u ostatnõÂch druhuÊ
zvõÂrÏat v prÏõÂpadeÏ, zÏe se jednaÂ o oveÏrÏenõÂ puÊvodu,
jejich jmeÂno, je-li znaÂmo, plemeno,
d) zdroj DNA, kteryÂm se rozumõÂ biologickyÂ materiaÂl, ze ktereÂho byla DNA zõÂskaÂna,
e) datum oveÏrÏenõÂ puÊvodu nebo stanovenõÂ genetickeÂho typu,
f) vyÂsledek oveÏrÏenõÂ puÊvodu nebo stanovenõÂ genetickeÂho typu.
(2) VyÂsledek oveÏrÏenõÂ puÊvodu nebo stanovenõÂ genetickeÂho typu se vyjadrÏuje slovy
a) ¹puÊvod souhlasõÂ s uvedenyÂmi rodicÏiª, pokud
kombinace genetickyÂch typuÊ rodicÏuÊ je kompatibilnõÂ s genetickyÂm typem potomka,
b) ¹puÊvod nesouhlasõÂ s uvedenyÂmi rodicÏiª, pokud
kombinace genetickyÂch typuÊ rodicÏuÊ je nekompatibilnõÂ s genetickyÂm typem potomka, a to
1. ¹puÊvod nesouhlasõÂ s uvedenyÂmi rodicÏi ± nesouhlasõÂ otecª,
2. ¹puÊvod nesouhlasõÂ s uvedenyÂmi rodicÏi ± nesouhlasõÂ matkaª,
3. ¹puÊvod nesouhlasõÂ s uvedenyÂmi rodicÏi ± nesouhlasõÂ oba rodicÏeª, nebo
4. ¹puÊvod nesouhlasõÂ s uvedenyÂmi rodicÏi ± nelze
urcÏit, kteryÂ z rodicÏuÊ nesouhlasõÂª,
c) ¹puÊvod souhlasõÂ s otcem uvedenyÂm na prvnõÂm
mõÂsteÏ za prÏedpokladu spraÂvneÂ matkyª, pokud
bylo udaÂno võÂce mozÏnyÂch otcuÊ a vsÏichni byli vyloucÏeni azÏ na jednoho, kteryÂ se uvede na prvnõÂm
mõÂsteÏ,
d) ¹puÊvod nelze oveÏrÏitª, pokud nenõÂ k dispozici genetickyÂ typ jednoho nebo obou rodicÏuÊ (u plemennyÂch ryb rodicÏovskyÂch hejn) a nebo z võÂce udanyÂch mozÏnyÂch otcuÊ, nelze vyloucÏit dva a võÂce
otcuÊ, nebo
e) ¹zaÂkladnõÂ testaceª potvrzenõÂ, zÏe genetickyÂ typ zvõÂrÏete, u plemennyÂch ryb testovaneÂho hejna, byl zahrnut do databaÂze genetickyÂch typuÊ vedenyÂch
opraÂvneÏnou osobou s cõÂlem umozÏnit oveÏrÏenõÂ puÊvodu jeho potomkuÊ.
§ 22
Podrobnosti vedenõÂ uÂstrÏednõÂho registru plemenõÂkuÊ
(K § 15 odst. 5 zaÂkona)
UÂdaje evidovaneÂ v uÂstrÏednõÂm registru plemenõÂkuÊ
jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 6 k teÂto vyhlaÂsÏce.
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§ 23
Podrobnosti vedenõÂ provoznõÂch zaÂznamuÊ
a prÏedaÂvaÂnõÂ teÏchto zaÂznamuÊ poveÏrÏeneÂ osobeÏ
(K § 16 odst. 2 zaÂkona)
PozÏadavky na obsah provoznõÂch zaÂznamuÊ vedenyÂch na inseminacÏnõÂ stanici a jejich prÏedaÂvaÂnõÂ poveÏrÏeneÂ
osobeÏ jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 7 k teÂto vyhlaÂsÏce.
§ 24
Podrobnosti vedenõÂ zaÂznamuÊ o inseminaci
a podrobnosti prÏedaÂvaÂnõÂ teÏchto zaÂznamuÊ
chovateli a poveÏrÏeneÂ osobeÏ
(K § 17 odst. 5 zaÂkona)
PozÏadavky na obsah zaÂznamuÊ o provaÂdeÏnõÂ inseminace a podrobnosti prÏedaÂvaÂnõÂ teÏchto zaÂznamuÊ poveÏrÏeneÂ osobeÏ jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 8 k teÂto vyhlaÂsÏce.
§ 25
TechnickaÂ pomoc pro zabezpecÏenõÂ rÏaÂdneÂho
a bezpecÏneÂho provaÂdeÏnõÂ inseminace
(K § 17 odst. 5 zaÂkona)
Pro rÏaÂdneÂ a bezpecÏneÂ vysÏetrÏenõÂ plemenice a provaÂdeÏnõÂ inseminace chovatel zabezpecÏõÂ
a) pro osobu opraÂvneÏnou k provaÂdeÏnõÂ inseminace
1. oddeÏlenyÂ prostor zejmeÂna pro ulozÏenõÂ pomuÊcek nebo odeÏvuÊ,
2. zdroj tepleÂ vody,
3. doklad pro zaÂznamy o inseminaci,
b) oddeÏlenõÂ plemenic od staÂda prÏi volneÂm nebo skupinoveÂm ustaÂjenõÂ,
c) fixaci plemenic prÏi inseminaci,
d) na pozÏaÂdaÂnõÂ pomoc prÏi inseminaci a vysÏetrÏenõÂ plemenice.
§ 26
Podrobnosti provoznõÂch zaÂznamuÊ o zõÂskaÂvaÂnõÂ
a vpravovaÂnõÂ embryõÂ a vajecÏnyÂch buneÏk,
podrobnosti prÏedaÂvaÂnõÂ teÏchto zaÂznamuÊ
chovateli a poveÏrÏeneÂ osobeÏ
(K § 18 odst. 3 zaÂkona)
(1) PozÏadavky na obsah provoznõÂch zaÂznamuÊ
o zõÂskaÂvaÂnõÂ a vpravovaÂnõÂ embryõÂ a vajecÏnyÂch buneÏk
jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 9 k teÂto vyhlaÂsÏce.
(2) Rozsah a zpuÊsob prÏedaÂvaÂnõÂ provoznõÂch zaÂznamuÊ o zõÂskaÂvaÂnõÂ a vpravovaÂnõÂ embryõÂ a vajecÏnyÂch
buneÏk chovateli a poveÏrÏeneÂ osobeÏ je uveden v prÏõÂloze
cÏ. 9 k teÂto vyhlaÂsÏce.
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§ 27
TechnickaÂ pomoc pro zabezpecÏenõÂ rÏaÂdneÂho
a bezpecÏneÂho provaÂdeÏnõÂ prÏenosu embryõÂ
(K § 18 odst. 3 zaÂkona)
K zajisÏteÏnõÂ rÏaÂdneÂho a bezpecÏneÂho provaÂdeÏnõÂ prÏenosu embryõÂ chovatel zabezpecÏõÂ
a) pro zõÂskaÂvaÂnõÂ embryõÂ
1. oddeÏlenyÂ prostor zejmeÂna pro ulozÏenõÂ pomuÊcek nebo odeÏvuÊ,
2. zdroj tepleÂ vody,
3. mõÂsto k vyÂplachu daÂrkyneÏ,
4. mõÂstnost k hodnocenõÂ, zpracovaÂnõÂ a osÏetrÏenõÂ
embryõÂ,
5. fixaci daÂrkynÏ prÏi vyÂplachu,
6. na pozÏaÂdaÂnõÂ pomoc prÏi zõÂskaÂvaÂnõÂ embryõÂ,
b) pro prÏenos embryõÂ
1. oddeÏlenyÂ prostor zejmeÂna pro ulozÏenõÂ pomuÊcek nebo odeÏvuÊ,
2. oddeÏlenõÂ prÏõÂjemkynÏ od staÂda prÏi volneÂm nebo
skupinoveÂm ustaÂjenõÂ,
3. zdroj tepleÂ vody,
4. doklad pro zaÂznamy o prÏenosu embryõÂ,
5. fixaci prÏõÂjemkynÏ prÏi prÏenosu embryõÂ,
6. na pozÏaÂdaÂnõÂ pomoc prÏi prÏenosu embryõÂ.
§ 28
Podrobnosti vedenõÂ zaÂznamuÊ
o provaÂdeÏnõÂ prÏirozeneÂ plemenitby
(K § 19 odst. 3 zaÂkona)
(1) V chovu skotu hlaÂsõÂ chovatel zapusÏteÏnõÂ byÂkem
na formulaÂrÏi ¹InseminacÏnõÂ vyÂkazª uvedeneÂm v prÏõÂloze
cÏ. 8 k teÂto vyhlaÂsÏce, cÏaÂst A.
(2) Pokud nenõÂ znaÂmo prÏesneÂ datum zapusÏteÏnõÂ
byÂkem, ohlaÂsõÂ chovatel toto zapusÏteÏnõÂ na formulaÂrÏi
¹HlaÂsÏenõÂ o puÊsobnosti byÂka v prÏirozeneÂ plemenitbeÏª,
ktereÂ zasõÂlaÂ poveÏrÏeneÂ osobeÏ do jednoho meÏsõÂce po
skoncÏenõÂ puÊsobenõÂ byÂka v prÏirozeneÂ plemenitbeÏ, s vyznacÏenõÂm zacÏaÂtku a konce tohoto obdobõÂ.
(3) V chovu konõÂ nebo osluÊ je rozsah zaÂznamuÊ
a zpuÊsob jejich prÏedaÂvaÂnõÂ uveden v prÏõÂloze cÏ. 10 k teÂto
vyhlaÂsÏce.
(4) V chovu prasat s kontrolou uzÏitkovosti hlaÂsõÂ
chovatel poveÏrÏeneÂ osobeÏ zapusÏteÏnõÂ kancem na formulaÂrÏi ¹InseminacÏnõÂ vyÂkazª uvedeneÂm v prÏõÂloze cÏ. 8
k teÂto vyhlaÂsÏce, cÏaÂst C.
(5) V chovu ovcõÂ nebo koz prÏejõÂmaÂ, zpracovaÂvaÂ
a vyhodnocuje uÂdaje o prÏirozeneÂ plemenitbeÏ poveÏrÏenaÂ
osoba pouze na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti chovatele.
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§ 29
TechnickeÂ podrobnosti pruÊvodnõÂho listu dovaÂzÏeneÂho
spermatu, embryõÂ, vajecÏnyÂch buneÏk a plemenneÂho
materiaÂlu ryb a vcÏel
(K § 21 odst. 10 zaÂkona)
(1) PruÊvodnõÂ list dovaÂzÏeneÂho spermatu, embryõÂ
a vajecÏnyÂch buneÏk se vystavuje pro kazÏdeÂho odbeÏratele
samostatneÏ.
(2) PruÊvodnõÂ list dovaÂzÏeneÂho spermatu, embryõÂ
a vajecÏnyÂch buneÏk obsahuje uÂdaje stanoveneÂ prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ7),8),9).
(3) PruÊvodnõÂ list dovaÂzÏeneÂho plemenneÂho materiaÂlu ryb obsahuje
a) prÏõÂjmenõÂ, jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, a trvalyÂ pobyt
nebo naÂzev a sõÂdlo prodaÂvajõÂcõÂho,
b) prÏõÂjmenõÂ, jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, a trvalyÂ pobyt
nebo naÂzev a sõÂdlo kupujõÂcõÂho,
c) druh ryby,
d) plemeno, linie, populace,
e) pocÏet kusuÊ,
f) skupinoveÂ nebo individuaÂlnõÂ oznacÏenõÂ ryb,
g) datum odbeÏru,
h) datum a mõÂsto vystavenõÂ pruÊvodnõÂho listu,
i) jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ a podpis osoby, kteraÂ pruÊvodnõÂ
list vystavila.
(4) PruÊvodnõÂ list dovaÂzÏeneÂho plemenneÂho materiaÂlu vcÏel obsahuje potvrzenõÂ o plemenneÂ prÏõÂslusÏnosti
dovaÂzÏeneÂho plemenneÂho materiaÂlu vcÏel a osveÏdcÏenõÂ
o zdravotnõÂm stavu chovu.
§ 30
TechnickeÂ podrobnosti identifikace spermatu,
embryõÂ a vajecÏnyÂch buneÏk
(K § 21 odst. 10 zaÂkona)
Obaly embryõÂ a vajecÏnyÂch buneÏk se oznacÏujõÂ tak,
aby bylo mozÏno identifikovat daÂrkyni a otce embrya,
plemeno, koÂd strÏediska pro prÏenos embryõÂ, datum zõÂskaÂnõÂ a pocÏet embryõÂ v obalu.
§ 31
TechnickeÂ podrobnosti vedenõÂ zaÂznamuÊ o uvaÂdeÏnõÂ
do obeÏhu plemennyÂch zvõÂrÏat, spermatu, embryõÂ,
vajecÏnyÂch buneÏk, naÂsadovyÂch vajec druÊbezÏe
a plemenneÂho materiaÂlu ryb a technickeÂ
podrobnosti jejich prÏedaÂvaÂnõÂ poveÏrÏeneÂ osobeÏ
(K § 21 odst. 10 zaÂkona)
(1) ZaÂznamy o uvaÂdeÏnõÂ do obeÏhu plemennyÂch
zvõÂrÏat, spermatu, embryõÂ, vajecÏnyÂch buneÏk a vcÏel obsahujõÂ uÂdaje uvedeneÂ v pruÊvodnõÂch listech.
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(2) ZaÂznamy o uvaÂdeÏnõÂ do obeÏhu plemenneÂ druÊbezÏe a naÂsadovyÂch vajec obsahujõÂ
a) stupenÏ mnozÏenõÂ,
b) pocÏet prodanyÂch nebo nakoupenyÂch zvõÂrÏat nebo
naÂsadovyÂch vajec,
c) naÂzev genotypu,
d) uÂdaj o zemi puÊvodu.
(3) ZaÂznamy o uvaÂdeÏnõÂ do obeÏhu spermatu mimo
inseminacÏnõÂ stanici obsahujõÂ
a) datum odbeÏru,
b) pocÏet inseminacÏnõÂch daÂvek,
c) znacÏku a cÏõÂslo uÂstrÏednõÂho registru plemenõÂka v prÏõÂpadeÏ uvaÂdeÏnõÂ do obeÏhu v CÏeskeÂ republice.
(4) ZaÂznamy o uvaÂdeÏnõÂ do obeÏhu plemennyÂch
ryb, jejich pluÊdku a naÂsad a plemenneÂho materiaÂlu obsahujõÂ
a) prÏõÂjmenõÂ, jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, a trvalyÂ pobyt
nebo naÂzev a sõÂdlo prodaÂvajõÂcõÂho,
b) prÏõÂjmenõÂ, jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, a trvalyÂ pobyt
nebo naÂzev a sõÂdlo kupujõÂcõÂho,
c) druh ryby,
d) plemeno, linii, populaci,
e) veÏkovou kategorii,
f) pocÏet kusuÊ,
g) pohlavõÂ, je-li stanovitelneÂ,
h) skupinoveÂ nebo individuaÂlnõÂ oznacÏenõÂ ryb,
i) datum odbeÏru.
§ 32
TechnickeÂ podrobnosti oznacÏenõÂ obaluÊ spermatu,
embryõÂ, vajecÏnyÂch buneÏk, naÂsadovyÂch vajec
a plemenneÂho materiaÂlu ryb a vcÏel
(K § 21 odst. 10 zaÂkona)
(1) Obaly spermatu skotu, konõÂ, prasat, ovcõÂ a koz
a obaly embryõÂ jsou oznacÏeny zpuÊsobem uvedenyÂm
v prÏõÂloze cÏ. 11 k teÂto vyhlaÂsÏce. Na obalech dovaÂzÏenyÂch
inseminacÏnõÂch daÂvek se nevyzÏaduje cÏõÂslo uÂstrÏednõÂho
registru plemenõÂkuÊ.
(2) Obaly nebo kontejnery naÂsadovyÂch vajec druÊbezÏe obsahujõÂcõÂ pouze vejce stejneÂho druhu, kategorie
a typu druÊbezÏe a pochaÂzejõÂcõÂ z jednoho chovu se oznacÏujõÂ jmeÂnem, naÂzvem nebo koÂdem chovu, ze ktereÂho
naÂsadovaÂ vejce pochaÂzejõÂ, a naÂpisem ¹naÂsadovaÂ vejceª.
Pro uÂcÏely vyÂvozu jsou kromeÏ teÏchto uÂdajuÊ obaly oznacÏeny informacõÂ o druhu druÊbezÏe, ze ktereÂho vejce pochaÂzejõÂ, prÏõÂjmenõÂm, jmeÂnem a mõÂstem trvaleÂho pobytu
nebo naÂzvem a sõÂdlem chovatele. OznacÏenõÂ na obalu je
provedeno nesmazatelnou barvou s vyÂsÏkou põÂsmen
a cÏõÂslic nejmeÂneÏ 20 mm, sÏõÂrÏkou 10 mm a tlousÏt'kou
põÂsma alesponÏ 1 mm.
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(3) NaÂsadovaÂ vejce druÊbezÏe jsou individuaÂlneÏ
oznacÏena registracÏnõÂm cÏõÂslem hospodaÂrÏstvõÂ nesmazatelnou barvou s vyÂsÏkou põÂsmen a cÏõÂslic nejmeÂneÏ 2 mm
a sÏõÂrÏkou 1 mm.

§ 33
ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ
ZrusÏuje se:

(4) Obaly inseminacÏnõÂch daÂvek rybõÂho spermatu
nebo daÂvek gamet obsahujõÂ
a) datum odbeÏru gamet,
b) druh, plemeno a linii,
c) populaci,
d) identifikaci mlõÂcÏaÂka nebo jikernacÏky,
e) objem daÂvky gamet,
f) prÏõÂjmenõÂ, jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, a trvalyÂ pobyt
nebo naÂzev a sõÂdlo chovatele.

1. VyhlaÂsÏka cÏ. 471/2000 Sb., kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ zaÂkona cÏ. 154/2000 Sb., o sÏlechteÏnõÂ,
plemenitbeÏ a evidenci hospodaÂrÏskyÂch zvõÂrÏat
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (plemenaÂrÏskyÂ zaÂkon).

(5) Obaly daÂvek jiker ve stadiu ocÏnõÂch boduÊ a rozplavaneÂho pluÊdku obsahujõÂ
a) datum vyÂteÏru,
b) druh, plemeno a linii,
c) populaci,
d) identifikacÏnõÂ cÏõÂsla rodicÏuÊ,
e) pocÏet jiker ve stadiu ocÏnõÂch boduÊ nebo rozplavaneÂho pluÊdku,
f) prÏõÂjmenõÂ, jmeÂno a trvalyÂ pobyt nebo naÂzev a sõÂdlo
chovatele.

3. VyhlaÂsÏka cÏ. 475/2004 Sb., kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka
cÏ. 471/2000 Sb., kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ zaÂkona cÏ. 154/2000 Sb., o sÏlechteÏnõÂ, plemenitbeÏ
a evidenci hospodaÂrÏskyÂch zvõÂrÏat a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (plemenaÂrÏskyÂ zaÂkon), ve
zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 326/2003 Sb.

2. VyhlaÂsÏka cÏ. 326/2003 Sb., kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka
cÏ. 471/2000 Sb., kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ zaÂkona cÏ. 154/2000 Sb., o sÏlechteÏnõÂ, plemenitbeÏ
a evidenci hospodaÂrÏskyÂch zvõÂrÏat a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (plemenaÂrÏskyÂ zaÂkon).

§ 34
Â
UcÏinnost
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. rÏõÂjna
2006.

Ministr:
Ing. MlaÂdek, CSc. v. r.
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PrÏõÂloha cÏ. 1 k vyhlaÂsÏce cÏ. 448/2006 Sb.

„V z o r“

A. Žádost o udČlení souhlasu k výkonu odborných þinností podle § 7 zákona
Žadatel:
Základní údaje fyzické osoby - podnikatele
Jméno, popĜípadČ
jména
PĜíjmení
Rodné þíslo

Iý

/

þ.p.(þ.ev.) /
þ.or.

Ulice

/

Obec
ýást obce
MČst. obvod

MČst. þást

Okres
Telefon

PSý
E - mail

Základní údaje právnické osoby
Obchodní firma
anebo
název

Iý
þ.p.(þ.ev.) /
þ.or.

Ulice

/

Obec
ýást obce
MČst. obvod

MČst. þást

Okres
Telefon

PSý
E - mail
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PĜedmČt žádosti
ýinnost
Druh zvíĜete
Doklad o odborné zpĤsobilosti žadatele nebo smluvnČ zajištČných osob, které budou
vykonávat testování a posuzování
Požadované
pĜílohy

PĜehled vlastního nebo smluvnČ zajištČného technického vybavení pro specializované
þinnosti, vþetnČ pĜehledu elektronických médií a programového vybavení

Další údaje
(napĜ. u
testování
a posuzování
pĜehled
technického
a pĜístrojového
vybavení)

Místo
Datum

Podpis

Místo pro nalepení kolku

Poznámka: Žádost o udČlení souhlasu se podává na každou odbornou þinnost a na každý druh
vyjmenovaných hospodáĜských zvíĜat samostatnČ.
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„V z o r“

B. Žádost o udČlení souhlasu k výkonu odborných þinností
podle § 11 odst. 4 zákona
Žadatel:
Základní údaje fyzické osoby - podnikatele
Jméno, popĜípadČ
jména
PĜíjmení
Rodné þíslo

Iý

/

þ.p.(þ.ev.) /
þ.or.

Ulice

/

Obec
ýást obce
MČst. obvod

MČst. þást

Okres
Telefon

PSý
E - mail

Základní údaje právnické osoby
Obchodní firma
anebo
název

Iý
þ.p.(þ.ev.) /
þ.or.

Ulice

/

Obec
ýást obce
MČst. obvod

MČst. þást

Okres
Telefon

PSý
E - mail

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 448 / 2006
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CÏaÂstka 145

PĜedmČt žádosti

ýinnost

Vydávání osvČdþení o pĤvodu hejna pro chovy drĤbeže pĜemístČné z þlenských zemí
Evropské unie, nebo dovezené ze tĜetích zemí (þinnost uvedená v § 11 odst. 4 zákona
þ. 154/2000 Sb.)

Druh zvíĜete

DrĤbež

Požadované
pĜílohy

Doklady o provádČní mezinárodního testování po dobu min. 5 let

Další údaje
Místo
Datum

Místo pro nalepení kolku

Podpis
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„V z o r“

C. Žádost o udČlení souhlasu k výkonu odborných þinností
podle § 12 zákona
Žadatel:
Základní údaje fyzické osoby - podnikatele
Jméno, popĜípadČ
jména
PĜíjmení
Rodné þíslo

Iý

/

þ.p.(þ.ev.) /
þ.or.

Ulice

/

Obec
ýást obce
MČst. obvod

MČst. þást

Okres
Telefon

PSý
E - mail

Základní údaje právnické osoby
Obchodní firma
anebo
název

Iý
þ.p.(þ.ev.) /
þ.or.

Ulice

/

Obec
ýást obce
MČst. obvod

MČst. þást

Okres
Telefon

PSý
E - mail
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PĜedmČt žádosti

ýinnost

Druh zvíĜete
Požadované
pĜílohy

Vzor osvČdþení o ovČĜení pĤvodu
Vzor osvČdþení o stanoví genetického typu

Další údaje
Místo
Datum

Podpis

Místo pro nalepení kolku

Poznámka: Žádost o udČlení souhlasu se podává na každou odbornou þinnost a na každý druh
vyjmenovaných hospodáĜských zvíĜat samostatnČ.
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„V z o r“

D. Žádost o udČlení souhlasu k výkonu odborných þinností
podle § 17 zákona
Žadatel:
Základní údaje fyzické osoby - podnikatele
Jméno, popĜípadČ
jména
PĜíjmení
Rodné þíslo

Iý

/

þ.p.(þ.ev.) /
þ.or.

Ulice

/

Obec
ýást obce
MČst. obvod

MČst. þást

Okres
Telefon

PSý
E - mail

Základní údaje právnické osoby
Obchodní firma
anebo
název

Iý
þ.p.(þ.ev.) /
þ.or.

Ulice

/

Obec
ýást obce
MČst. obvod

MČst. þást

Okres
Telefon

PSý
E - mail
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PĜedmČt žádosti
ýinnost
Druh zvíĜete
Požadované
pĜílohy

OsvČdþení o odborné zpĤsobilosti žadatele nebo smluvnČ zajištČných osob,
které budou inseminaci provádČt

Další údaje
Místo
Datum

Podpis

Místo pro nalepení kolku

Poznámka: Žádost o udČlení souhlasu se podává na každou odbornou þinnost a na každý druh
vyjmenovaných hospodáĜských zvíĜat samostatnČ.
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PrÏõÂloha cÏ. 2 k vyhlaÂsÏce cÏ. 448/2006 Sb.

„V z o r“

Žádost o uznání chovatelského sdružení
Žadatel:
Základní údaje chovatelského sdružení
Název
Iý
Orgány a jméno, popĜípadČ jména,
a pĜíjmení osoby oprávnČné jednat
jménem chovatelského sdružení
þ.p.(þ.ev.) /
þ.or.

Ulice
Obec

/

ýást obce
MČst. obvod

MČst. þást

Okres
Telefon

PSý
E - mail

PĜedmČt žádosti
Druh zvíĜete
a plemeno

Požadované
pĜílohy

Kopie dokladu o registraci sdružení
Seznam þlenĤ sdružení ke dni podání žádosti o uznání chovatelského sdružení
Dokad o odborné zpĤsobilosti osob, které budou vykonávat odbornou þinnost
Vzor potvrzení o pĤvodu, který bude žadatel vydávat
Stanovy chovatelského sdružení

Další údaje
Místo
Datum

Místo pro nalepení kolku

Podpis
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PrÏõÂloha cÏ. 3 k vyhlaÂsÏce cÏ. 448/2006 Sb.

„V z o r“

Žádost o uznání osoby jako chovatelského podniku prasat
Žadatel:
Základní údaje fyzické osoby - podnikatele
Jméno, popĜípadČ
jména
PĜíjmení
Rodné þíslo

Iý

/

þ.p.(þ.ev.) /
þ.or.

Ulice

/

Obec
ýást obce
MČst. obvod

MČst. þást

Okres
Telefon

PSý
E - mail

Základní údaje právnické osoby
Obchodní firma
anebo
název

Iý
þ.p.(þ.ev.) /

Ulice

/

Obec
ýást obce
MČst. obvod
Okres

MČst. þást
PSý

CÏaÂstka 145
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Výpis z obchodního rejstĜíku nebo
Požadované
pĜílohy

OsvČdþení podle zákona þ. 252/1997 Sb., o zemČdČlství, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ

Další údaje
Místo
Datum

Místo pro nalepení kolku

Podpis
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PrÏõÂloha cÏ. 4 k vyhlaÂsÏce cÏ. 448/2006 Sb.

Testování a posuzování
A. SKOT A BUVOLI
Záznamy vedené oprávnČnými osobami a chovateli pĜi testování a posuzování
Tabulka þ. 1

A. Chovatel zjišĢuje, eviduje a pĜedává oprávnČné osobČ tyto údaje:
1. identifikaþní þíslo zvíĜete
2. datum zaprahnutí plemenice (u plemen kombinovaných a mléþných typĤ)
3. datum a dĤvod vyĜazení zvíĜete
B. OprávnČná osoba zjišĢuje a eviduje tyto údaje:
1.1 identifikaþní þíslo plemenice
1. Pro úþely provádČní
kontroly mléþné užitkovosti
1.2 datum provedené kontroly a dobu od pĜedchozího dojení
1.3 poĜadí laktace
1.4 množství nadojeného mléka pĜi kontrole v kg
1.5 þíslo odebraného vzorku
2.1 identifikaþní þíslo plemenice
2. Pro úþely provádČní rozborĤ
mléka
2.2 obsah bílkovin, tuku a laktózy
2.3 další ukazatele kvality mléka
3.1 identifikaþní þíslo plemenice
3. Pro úþely provádČní
zkoušky dojitelnosti
3.2 datum zkoušky
3.3 množství nadojeného mléka pĜi kontrole
3.4 dobu od poþátku do ukonþení dojení
4. Pro úþely popisu a hodnocení 4.1 identifikaþní þíslo plemenice
zevnČjšku
4.2 datum provedení popisu a hodnocení
4.3 poĜadí laktace
4.4 tČlesné rozmČry
4.5 bodové ohodnocení jednotlivých znakĤ a souhrnné charakteristiky

PĜedávání záznamĤ povČĜené osobČ
OprávnČné osoby pĜedávají správné a úplné záznamy zjištČné pĜi testování a posuzování skotu
a evidované chovatelem a oprávnČnou osobou písemnČ nebo pomocí elektronických médií
povČĜené osobČ.
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Doklad o výbČru býka obsahuje
Tabulka þ. 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

identifikaþní údaje býka
datum narození býka
datum a místo výbČru býka
údaje o pĤvodu býka
jméno, popĜípadČ jména, pĜíjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele
jméno, popĜípadČ jména, pĜíjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele
údaje o hmotnosti a zevnČjšku býka, popĜípadČ hodnocení rĤstové schopnosti
výsledek výbČru, v pĜípadČ kladného výsledku urþení pro inseminaci a pĜirozenou plemenitbu nebo
pro pĜirozenou plemenitbu
9. jméno a podpis hodnotitele

B. PRASATA
PĜi zaĜazení zvíĜete ze šlechtitelského chovu do ústĜední evidence je mu souþasnČ pĜidČleno
registraþní þíslo zvíĜete, kterým je identifikováno pĜi odhadu plemenné hodnoty.
Záznamy vedené oprávnČnými osobami a chovateli pĜi testování a posuzování
Tabulka þ. 3

A. Chovatel zjišĢuje a eviduje tyto údaje:
1. identifikaþní þíslo a datum narození zvíĜete
2. ústĜední registr kance
3. datum zapuštČní a oprasení prasnice
4. poþet všech a z toho živČ narozených selat
5. identifikaþní þísla plemenných prasat v odchovu
6. datum vyĜazení zvíĜete z chovu
B. OprávnČná osoba zjišĢuje a eviduje tyto údaje:
1.1. identifikaþní þíslo prasnice, datum nákupu (zaĜazení do chovu),
1. pro úþely zaĜazení kance
plemeno, pĤvod
a plemenice do kontroly
užitkovosti
1.2. identifikaþní þíslo kance, þíslo linie a oznaþení kance
v ústĜedním registru plemeníkĤ, datum nákupu (zaĜazení
do chovu), plemeno, pĤvod
1.3. výsledky dosažené pĜi testování a posuzování rodiþĤ a vlastní
užitkovosti
1.4. výsledky hodnocení zevnČjšku pĜed zaĜazením kance
do plemenitby
2.1. poĜadí vrhu
2. pro úþely kontroly reprodukþních
vlastností
2.2. poþet všech a z toho živČ narozených selat podle pohlaví
2.3. identifikaþní þísla selat ve vrhu
2.4. poþet strukĤ narozených selat
2.5. poþet a identifikaþní þísla dochovaných selat od 18 do 24 dní
vČku
3.1. þísla selat urþených k odchovu podle pohlaví
3. pro úþely evidence potomstva
3.2. výsledky testování a posuzování výkrmových vlastností
a masné užitkovosti v polních testech
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3.3. hodnocení zevnČjšku odchovávaných prasat
3.4. údaje o prodeji kaneþkĤ a prasniþek z chovu
3.5. vyĜazení zvíĜat z odchovu
4.1. identifikaþní þíslo zvíĜat
4.2. vČk a hmotnost na zaþátku testu a pĜi ukonþení testu
4.3. prĤmČrný denní pĜírĤstek od narození do zaþátku testu
a do konce testu, pĜírĤstek v testu
4.4. evidence spotĜeby krmiva (podle šlechtitelského programu)
4.5. výsledky ultrazvukového mČĜení masné užitkovosti

Záznamy vedené chovateli a oprávnČnými osobami pĜi kontrole užitkovosti
Vstupní doklady v chovech s kontrolou užitkovosti obsahují identifikaþní údaje ve formČ
pĜidČlených þísel chovatele a chovu a obsahují zejména hlášení uvedená v tabulce þ. 4.
Tabulka þ. 4

Název dokladu
Hlášení vrhu
Hlášení o kontrole reprodukþních
vlastností
ZaĜazení plemeníka nebo plemenice
pĜi nákupu v zahraniþí
VyĜazení plemeníka nebo
plemenice z evidence
Lineární hodnocení typu,
konstituce a zevnČjšku
Hlášení potomstva
Výkaz o výsledcích vlastní
užitkovosti
Hlášení o prodeji
Hlášení o výsledku zjišĢování
genetických markerĤ

Obsah hlášení
Identifikaþní þíslo plemenice, datum oprasení a poþet všech a živČ
narozených selat, popĜípadČ datum zmetání
Identifikaþní þíslo plemenice, datum kontroly, poþet dochovaných selat
pĜi kontrole v 18 až 24 dnech stáĜí
Identifikaþní þíslo zvíĜete, linie a ústĜední registr kance, plemeno,
datum narození, struky, kód zemČ pĤvodu zvíĜete
Linie a ústĜední registr kance nebo identifikaþní þíslo plemenice, datum
a dĤvod vyĜazení
Linie a ústĜední registr kance nebo identifikaþní þíslo plemenice, body
za hodnocení
Identifikaþní þíslo matky, identifikaþní þísla selat, pohlaví, poþet strukĤ
Identifikaþní þíslo selete a výsledky zjištČné pĜi testování vlastní
užitkovosti
Identifikaþní þíslo zvíĜete, výsledek hodnocení, identifikaþní
údaje kupujícího
Identifikaþní þíslo zvíĜete, markery

PĜedávání záznamĤ povČĜené osobČ
OprávnČné osoby pĜedávají správné a úplné záznamy zjištČné pĜi testování a posuzování
prasat a evidované chovatelem a oprávnČnou osobou povČĜené osobČ.
Tyto údaje jsou pĜedávány jako hlášení formou vstupních dokladĤ písemnČ nebo pomocí
elektronických médií a to jedenkrát týdnČ, pokud dojde ke zmČnČ tČchto údajĤ.
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C. OVCE A KOZY
Záznamy vedené oprávnČnými osobami a chovateli pĜi testování a posuzování
Tabulka þ. 5

A. Chovatel zjišĢuje a eviduje tyto údaje:
1. identifikaþní þíslo a datum narození plemenice
2. datum porodu
3. þetnost vrhu a pohlaví narozených mláćat
4. datum vyĜazení plemenice
5. identifikaþní þíslo a oznaþení plemeníka v ústĜedním registru
B. OprávnČná osoba zjišĢuje a eviduje tyto údaje:
1.1 identifikaþní þíslo plemenice
1. pro úþely testování
a posuzování reprodukce 1.2. oznaþení plemeníka v ústĜedním registru
a rĤstových schopností
1.3. datum porodu plemenice
1.4. poþet všech a z toho živČ narozených mláćat podle pohlaví
1.5. poþet odchovaných mláćat na vrh a rok
1.6. identifikaþní þísla jehĖat a kĤzlat
1.7. živou hmotnost jehĖat a kĤzlat u všech typĤ ovcí a masných plemen koz
1.8. živou hmotnost beranĤ a kozlĤ pĜi hodnocení
dojivosti
2.1. typ provádČné kontroly
2. pro úþely testování
a posuzování mléþné
2.2. datum provedené kontroly
užitkovosti u dojných
2.3. poĜadí laktace
plemen ovcí a koz
2.4. množství nadojeného mléka pĜi kontrole v kg
mléþných složek
2.5. obsah bílkovin, tuku a laktózy
vlna ovcí
3.1. datum kontroly stĜíže vlny
3. pro úþely testování
a posuzování produkce
3.2. hmotnost nastĜíhané potní vlny
potní vlny a srsti u
3.3. datum kontroly stĜíže nebo vyþesávání
vlnaĜských plemen ovcí a srst koz
3.4. množství nastĜíhané nebo vyþesané potní srsti
srstnatých plemen koz
plemenných a chovných ovc 4.1. identifikaþní þíslo zvíĜete
4. pro úþely popisu
koz
a hodnocení zevnČjšku
4.2. datum narození, plemeno a užitkový typ
4.3. datum hodnocení
4.4. výsledky hodnocení

PĜedávání záznamĤ povČĜené osobČ
OprávnČné osoby pĜedávají správné a úplné záznamy zjištČné pĜi testování a posuzování ovcí
a koz a evidované chovatelem a oprávnČnou osobou písemnČ nebo pomocí elektronických
medií povČĜené osobČ prĤbČžnČ, nejpozdČji však 15. 1. a 15. 8. kalendáĜního roku.
Doklad o výsledku výbČru plemeníka obsahuje:
Tabulka þ. 6

1. datum a místo konání výbČru
2. identifikaþní þíslo, datum narození, plemennou pĜíslušnost
3. údaje o pĤvodu
4. jméno, popĜípadČ jména, pĜíjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele
5. jméno, popĜípadČ jména, pĜíjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele
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6. údaje o plemenné hodnotČ plemeníka, pĜípadnČ živé hmotnosti stanovené šlechtitelským programem, s
výjimkou plemeníkĤ z dovozu, hmotnosti a zevnČjšku plemeníka
7. výsledek výbČru
8. jméno a podpis hodnotitele

D. DRģBEŽ
Záznamy vedené oprávnČnými osobami a chovateli pĜi testování a posuzování
Tabulka þ. 7

1. reprodukþní vlastnosti – líhnivost z vložených násadových vajec
2. užitkové vlastnosti – snáška a hmotnost vajec
3. exteriérové znaky – jsou hodnoceny podle bodové stupnice na základČ stanovených standardĤ jednotlivých
a) plemenný typ, rámec a pohlavní výraz
b) hlava
c) trup
d) krk, kĜídla, ocas a nohy
e) charakter a zbarvení peĜí
f) konstituce, stavba kostry a kondice

Tyto vlastnosti a znaky se hodnotí podle vlastních šlechtitelských a hybridizaþních programĤ.
Výsledky hybridizace a testace kombinaþní návaznosti linií a populací drĤbeže jsou
podkladem pro výbČr nejvhodnČjších finálních hybridĤ. K plemenitbČ drĤbeže mohou
chovatelé používat plemeníky a plemenice, ze kterých je potomstvo provČĜováno
v tuzemských testaþních zaĜízeních.
PĜedávání záznamĤ povČĜené osobČ
OprávnČné osoby pĜedávají správné a úplné záznamy zjištČné pĜi testování a posuzování
drĤbeže a evidované chovatelem a oprávnČnou osobou písemnČ nebo pomocí elektronických
médií povČĜené osobČ.

E. VýELY
Záznamy vedené oprávnČnými osobami a chovateli pĜi testování a posuzování
Rodokmenová karta (rodokmen matky) obsahuje záznamy o 3 generacích pĜedkĤ, ve
kterých jsou uvedeny v každé generaci evidenþní þíslo matky a evidenþní þíslo matky trubcĤ,
kterými byla matka osemenČna.
Záznam o kontrole užitkovosti a dČdiþnosti, který je pĜílohou rodokmenové karty
obsahuje údaje obsažené v tabulce þ. 8.
Tabulka þ. 8

1. datum vylíhnutí matky
2. datum inseminace
3. zaþátek kladení
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4. datum pĜípadné expedice
5. místo umístČní matky a þíslo vþelstva, kam byla pĜidána
6. údaje o zhodnocení
a. celková užitkovost vþelstva v kg a v %
vþelstva za 1. - 3. užitkový
b. mírnost, sezeni, rojivost,celkový rozvoj, stavba
rok
c. tolerance k nemocem
7. údaje o výmČnČ matky nebo o její ztrátČ
8. údaje o prĤmČrné užitkovosti potomstva (matek - dcer) za 1. užitkový rok
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PrÏõÂloha cÏ. 5 k vyhlaÂsÏce cÏ. 448/2006 Sb.

A. ěád plemenáĜské evidence plemenných ryb
ěád plemenáĜské evidence plemenných ryb obsahuje:
a) výsledky užitkovosti mlíþákĤ a jikernaþek, vþetnČ pĤvodu a identifikace
1. znaþku mlíþáka/jikernaþky (registraþní þíslo)
2. individuální identifikaþní þíslo (mikroþipové znaþky)
3. pohlaví
4. pĤvod mlíþáka/jikernaþky (rodiþe a prarodiþe, resp. rodiþovská a prarodiþovská
hejna)
5. vČkovou kategorii
6. jméno nebo název chovatele
7. identifikaci chovu
8. genetická vzdálenost mezi plemeny a diagnostické markery plemene/jedince
9. pĜi testování výkonnosti: plastické znaky, reprodukþní užitkovost, procento pĜežití a
hmotnost
10. pĜi odhadu plemenné hodnoty: meristické znaky, plastické znaky, reprodukþní
vlastnosti, procento pĜežití a úroveĖ dosažené hmotnosti,
b) výsledky testĤ meziplemenných kĜížencĤ
1. pĤvod testovaného hejna
2. vČkovou kategorii
3. jméno nebo název chovatele
4. identifikaci chovu
5. genetická vzdálenost rodiþovských plemen/linií
6. plastické znaky, reprodukþní užitkovost a výsledky testování.

B. ěád plemenáĜské evidence vþel
ěád plemenáĜské evidence vþel popisuje strukturu dokumentace v plemenném chovu vþel,
základní dokumenty, postupy a formuláĜe, doporuþené postupy a formuláĜe.
Základními dokumenty jsou:
1. Chovatelský Ĝád
2. PĜíruþka plemenáĜské práce
3. Seznam šlechtitelských chovĤ a chovĤ v uznávacím Ĝízení.
Závaznými pracovními postupy jsou:
1. Znaþení matek ve šlechtitelských chovech
2. Vedení matriky matek a evidenþních lístkĤ matek
3. Vedení roþního pĜehledu hodnocení vþelstev
4. Kontrolu plemenné pĜíslušnosti
5. Kontrolu zdravotního stavu vþelstev
Znaþení matek ve šlechtitelských chovech
Matky šlechtitelských chovĤ (uznaných, oblastních a rozmnožovacích) se oznaþují znaþkami,
pĜilepenými na hruć, s þísly od 1 do 99. Znaþky jsou barevnČ rozlišeny podle tabulky þ. 9.
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Tabulka þ. 9

matky vylíhlé v letech,
jejichž letopoþet konþi
1 nebo 6
2 nebo 7
3 nebo 8
4 nebo 9
5 nebo 0

barva
bílá
žlutá
þervená
zelená
modrá

Evidenþní þíslo matky je složeno z 5 - 6 písmen a 6 þíslic tak, že
a) 1. až 3. písmeno oznaþuje plemennou pĜíslušnost a zemi pĤvodu,
b) 4. až 6. písmeno oznaþuje zkratku místa chovu matky,
c) 1. a 2. þíslice oznaþuje rok narození matky,
d) 3. až 6. þíslice poĜadové þíslo matky, pod kterým je zapsána v matrice.
Úplné evidenþní þíslo matky se uvádí ve tvaru:
þíslo matky - þíslo její matky/ þíslo matky trubcĤ
V pĜípadČ, že je uvedeno v pozici matky trubcĤ F1, následuje þíslo matky matky trubcĤ.
V pĜípadČ pĜirozenČ páĜené matky se uvádí za / zkratka H (hromadný výbČr), R (rojová),
TV (tichá výmČna nebo N (nouzová).)
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PrÏõÂloha cÏ. 6 k vyhlaÂsÏce cÏ. 448/2006 Sb.

ÚstĜední registr plemeníkĤ
Údaje v ústĜedním registru plemeníkĤ (tabulka þ. 10) jsou evidované na základČ žádosti
majitele plemeníka (tabulka þ. 11).
Tabulka þ. 10

Plemeníci

Údaje evidované v ústĜedním registru

býci
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

oznaþení býka v ústĜedním registru plemeníkĤ – tĜímístné þíslo linie a tĜímístné poĜadové
þíslo ústĜedního registru uvnitĜ linie (jednotlivé linie jsou oznaþovány svými názvy
na 10 alfanumerických znakĤ a souþasnČ tĜímístnými alfabetickými zkratkami)
jméno a identifikaþní þíslo býka
pĤvod býka minimálnČ do 2. generace pĜedkĤ
plemeno býka
plemena všech zvíĜat v pĤvodu
datum narození
þíslo testu pro ovČĜení pĤvodu nebo stanovení genetického typu
pĜíjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se býk narodil
pĜíjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele

hĜebci1)
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

kanci 3)

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

oznaþení hĜebce v ústĜedním registru plemeníkĤ – þtyĜmístné poĜadové þíslo ústĜedního
registru
identifikaþní þíslo hĜebce
jméno hĜebce
barva hĜebce
pĤvod hĜebce nejménČ do þtvrté generace pĜedkĤ, u hĜebcĤ plemen pony do druhé generace
pĜedkĤ a u plemen pro které se v ýR nevede plemenná kniha, pĤvod podle pravidel
stanovených Ĝádem plemenné knihy, ve které je hĜebec zapsán
plemeno
plemena pĜedkĤ v pĤvodu, pokud jsou známa
datum narození
þíslo testu pro stanovení genetického typu
pĜíjmení, jméno a trvalý pobyt2) nebo název a sídlo2) chovatele, u kterého se hĜebec narodil
pĜíjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele
datum zápisu a oznaþení plemenné knihy, do které byl hĜebec zapsán

oznaþení kance v ústĜedním registru plemeníkĤ – þtyĜmístné þíslo linie a pČtimístné poĜadové
þíslem ústĜedního registru uvnitĜ linie;
(jednotlivé linie jsou oznaþovány názvy na nejvýše 15 alfanumerických znakĤ a souþasnČ
nejvýše þtyĜmístnými alfabetickými zkratkami)
identifikaþní þíslo kance
pĤvod kance5)
plemeno kance
datum narození
pĜíjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se kanec narodil
pĜíjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele
þíslo testu stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona
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berani
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

oznaþení berana v ústĜedním registru plemeníkĤ – þtyĜmístné þíslo linie a þtyĜmístné poĜadové
þíslo ústĜedního registru uvnitĜ linie;
(jednotlivé linie jsou oznaþovány svými názvy na 10 alfanumerických znakĤ a souþasnČ
tĜímístnými alfabetickými zkratkami)
identifikaþní þíslo berana
datum narození
oznaþení plemene
pĜíjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se beran narodil
pĜíjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele
þíslo testu stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona

kozli
oznaþení kozla v ústĜedním registru plemeníkĤ – tĜímístné þíslo linie a þíslo kozla;
(jednotlivé linie jsou oznaþovány svými názvy na 10 alfanumerických znakĤ)
b) identifikaþní þíslo kozla
c) datum narození
d) oznaþení plemene
e) pĜíjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se kozel narodil
f) pĜíjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele
g) h) þíslo testu stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona
a)

Poznámky:

1)

a)

Dojde-li k vyĜazení hĜebce ze všech plemenných knih hĜebcĤ, není dále zapsán ani v ústĜedním
registru plemeníkĤ, je již v tomto registru pouze evidován.
b) Hodnocení plemeníkĤ málopoþetných nebo dovezených plemen podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona se
provádí posouzením dokladĤ o zápisu hĜebce do plemenné knihy v zahraniþí.

2)

U hĜebcĤ dovezených ze zahraniþí lze uvádČt pouze jméno a pĜíjmení nebo název chovatele, u kterého se
hĜebec narodil.

3) ÚstĜední registr kancĤ se dČlí na dvČ þásti:
a) kanci z domácího genofondu, kteĜí se zaĜazují do tČchto oddílĤ:
1. oddíl, ve kterém jsou registrováni þistokrevní kanci pĤsobící v šlechtČní,
2. oddíl, ve kterém jsou registrováni þistokrevní kanci pĤsobící v rozmnožovacích a užitkových
chovech,
3. oddíl, ve kterém jsou registrováni hybridní kanci pĤsobící v užitkových chovech,
b) kanci chovatelských podnikĤ.
ZaĜazení kance do prvního oddílu navrhuje kupující pĜi hlášení prodeje povČĜené osobČ, jde-li o kance
nakoupené jak do inseminaþních stanic s cílem jejich využívání ve šlechtČní, tak o kance nakoupené do
pĜirozené plemenitby ve šlechtitelských chovech. Do prvního oddílu ústĜedního registru kancĤ se zapíše
nejvýše tolik kancĤ plemena bílé ušlechtilé, landrase a þeské výraznČ masné po stejném otci, kolik
stanoví šlechtitelský program; pĜi vČtším poþtu kancĤ se shodným otcem se další kanci automaticky
zaĜazují do druhého oddílu.
Každá þást i oddíl mají samostatné þíselné Ĝady a samostatný zpĤsob oznaþování.
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Tabulka þ. 11

A.

Plemeník, s výjimkou hĜebcĤ 1.
náležejících k plemenĤm, pro
která není v ýeské republice
vedena plemenná kniha, je
zapsán v ústĜedním registru
plemeníkĤ na základČ žádosti
jeho majitele.
Souþástí žádosti je:

2.

B.

u plemeníkĤ z tuzemského
chovu

a)

doklad o výbČru plemeníka
do plemenitby s kladným
výsledkem výbČru

b)

doklad o zápisu plemeníka
do chovného registru v pĜípadČ
chovatelského podniku prasat

c)

u býkĤ osvČdþení o ovČĜení
pĤvodu s výsledkem „pĤvod
souhlasí s uvedenými rodiþi

d)

osvČdþení o stanovení genetickém
typu podle § 12 odst. 5 zákona

e)

potvrzení o pĤvodu plemenných
zvíĜat nebo doklad o pĤvodu
prasat

u plemeníkĤ a inseminaþních a)
dávek pĜemístČných z
þlenských zemí Evropské
unie nebo dovezených ze
tĜetích zemí
b)

potvrzení o pĤvodu vydané
zahraniþní chovatelskou
organizací
u býkĤ a hĜebcĤ osvČdþení
o genetickém typu

c)

u býkĤ a jejich inseminaþních
dávek doklad o plemenné
hodnotČ pokud se stanovuje

d)

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

HĜebec náležející k plemeni, a)
pro které není v ýeské
republice vedena plemenná
kniha, je zapsán v ústĜedním
registru plemeníkĤ na základČ
žádosti jeho majitele.
b)

osvČdþení o stanovení genetického typu

Souþástí žádosti je:

potvrzení o pĤvodu vydané zahraniþní chovatelskou organizací

c)

doklad o výbČru plemeníka do plemenitby vydaný zahraniþní
chovatelskou organizací nebo doporuþení chovatelské organizace,
která tuto plemennou knihu v ýeské republice zastupuje, pokud nejsou
plemennou knihou stanovené podmínky výbČru
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PrÏõÂloha cÏ. 7 k vyhlaÂsÏce cÏ. 448/2006 Sb.

Provozní záznamy vedené na inseminaþní stanici
A. SKOT
Obsah provozních záznamĤ vedených na inseminaþní stanici
Tabulka þ. 12
Ta

Druh evidence
1. stájová evidence plemenného býka

Obsah provozních záznamĤ
a) identifikaþní þíslo býka
b) znaþka a þíslo ústĜedního registru plemenného býka
c) datum narození

2. evidence o ustájených býcích
3. záznam o odbČru býkĤ

a)
b)
c)
d)

4. denní záznam o výrobČ inseminaþních dávek
5. záznam o morfologickém vyšetĜení spermatu
6. záznamy o zásobách a uložení inseminaþních
dávek
7. expediþní list

o pĜíjmu býka na stanici, jeho pĜesunu popĜípadČ úhynu
množství odebraného ejakulátu
kvalita odebraného ejakulátu
stupeĖ ĜedČní
pĜedpokládaná výroba inseminaþních dávek
zejména výskyt abnormálních spermií

záznamy o prodeji nebo pĜesunu inseminaþních dávek

PĜedávání záznamĤ povČĜené osobČ
Provozovatel inseminaþní stanice pĜedává správné a úplné záznamy uvedené v tabulce þ. 13
písemnČ nebo pomocí elektronických médií. Záznamy za kalendáĜní rok pĜedává jednou roþnČ
do 1. bĜezna následujícího kalendáĜního roku.
Tabulka þ. 13

Druh evidence
1. stájová evidence plemenného býka

Obsah provozních záznamĤ
a) identifikaþní þíslo býka
b) znaþka a þíslo ústĜedního registru plemenného býka

2. záznamy o odebraném spermatu
3. záznamy o výrobČ inseminaþních dávek
4. záznamy o expedici dávek

celkové množství odebraného semene od býka
celkové množství vyrobených inseminaþních dávek od býka
celkové množství expedovaných inseminaþních dávek od býka

B. KONċ
Obsah provozních záznamĤ vedených na inseminaþní stanici
Tabulka þ. 14

Druh evidence
1. záznam o odbČru
spermatu

Obsah provozních záznamĤ
a) þíslo ústĜedního registru a jméno hĜebce
b) datum odbČru spermatu a jeho hodnocení
c) poþet inseminaþních dávek
d) zpĤsob konzervace
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2. záznam o výdeji
inseminaþních dávek

3. záznam o plemeníkovi

CÏaÂstka 145

a) jméno, název odbČratele
b) datum výdeje
c) þíslo ústĜedního registru a jméno hĜebce
d) datum odbČru spermatu
e) poþet vydaných inseminaþních dávek
a) identifikaþní údaje plemeníka
b) potvrzení o pĤvodu
c) všechny záznamy veterinárního dozoru
d) pĜipouštČcí rejstĜík hĜebce používaného k inseminaci, který vydává osoba povČĜená
vedením ústĜední evidence prostĜednictvím uznaného chovatelského sdružení

PĜedávání záznamĤ povČĜené osobČ
Provozovatel inseminaþní stanice pĜedává správné a úplné záznamy písemnČ nebo pomocí
elektronických médií povČĜené osobČ.

C. PRASATA
Obsah provozních záznamĤ vedených na inseminaþní stanici
Tabulka þ.15

Druh evidence
1. stájová evidence kance

2. evidenþní karta kance

3. záznam o odbČru spermatu
4. záznam o výdeji inseminaþních dávek

Obsah provozních záznamĤ
a) identifikaþní þíslo kance
b) þíslo ústĜedního registru kance
c) datum narození kance
a) identifikaþní údaje kance
b) potvrzení o pĤvodu
c) všechny záznamy veterinárního dozoru
d) ostatní doklady týkající se kance
všechny údaje o hodnoceném spermatu vþetnČ jeho zpracování
a kontroly pĜežitelnosti spermií v chronologickém sledu
a) jméno, název odbČratele
b) datum výdeje
c) datum odbČru spermatu
d) þíslo ústĜedního registru a linie kancĤ
e) poþet inseminaþních dávek

PĜedávání záznamĤ povČĜené osobČ
Provozovatel inseminaþní stanice pĜedává správné a úplné záznamy písemnČ nebo pomocí
elektronických médií povČĜené osobČ.
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D. OVCE A KOZY
Obsah provozních záznamĤ vedených na inseminaþní stanici
Tabulka þ. 16

Druh evidence
1. stájová evidence plemeníka

2. evidenþní karta plemeníka

3. záznam o odbČru spermatu
4. záznam o výdeji
inseminaþních dávek

Obsah provozních záznamĤ
a) identifikaþní þíslo plemeníka
b) þíslo ústĜedního registru plemeníka
c) plemeno a datum narození plemeníka
a) identifikaþní údaje plemeníka
b) záznamy veterinárního dozoru
c) ostatní doklady týkající se plemeníka
všechny údaje o hodnoceném spermatu vþetnČ jeho zpracování
a kontroly pĜežitelnosti spermií v chronologickém sledu
a) jméno, název odbČratele
b) datum výdeje
c) datum odbČru spermatu
d) þíslo ústĜedního registru a linie plemeníkĤ
e) poþet inseminaþních dávek

PĜedávání záznamĤ povČĜené osobČ
Provozovatel inseminaþní stanice pĜedává správné a úplné záznamy písemnČ nebo pomocí
elektronických médií povČĜené osobČ.

CÏaÂstka 145

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 448 / 2006

Strana 6206

PrÏõÂloha cÏ. 8 k vyhlaÂsÏce cÏ. 448/2006 Sb.

Záznamy o provádČní inseminace
A. SKOT
Obsah záznamĤ o provádČní inseminace a podrobnosti jejich pĜedávání povČĜené osobČ
Tabulka þ. 17

Název dokladu
PrĤvodní list skotu

Inseminaþní výkaz

Minimální obsah záznamĤ
a) datum inseminace
b) oznaþení býka v ústĜedním
registru plemeníkĤ
a) datum inseminace
b) oznaþení býka v ústĜedním
registru plemeníkĤ
c) identifikaþní þíslo
plemenice
d) inseminaþní technik

ZpĤsob vedení záznamĤ
Osoba oprávnČná k provádČní inseminace
zaznamenává údaje o inseminaci do prĤvodního
listu skotu.
Osoba oprávnČná k provádČní inseminace vede
„inseminaþní výkaz“ písemnou formou, nebo
pomocí elektronických médií a pĜedává jej do
konce kalendáĜního mČsíce následujícího po
kalendáĜním mČsíci, v nČmž byla inseminace
provedena, jako vstupní doklad povČĜené osobČ.
ZpĤsob pĜedávání dokladĤ, vþetnČ jejich oprav
stanoví povČĜená osoba, která zpracovává,
vyhodnocuje a zveĜejĖuje výsledky inseminace.

B. KONċ
Obsah záznamĤ o provádČní inseminace a podrobnosti jejich pĜedávání povČĜené osobČ
1. OprávnČná osoba nebo chovatel provádČjící inseminaci obdrží prostĜednictvím uznaného
chovatelského sdružení od povČĜené osoby pĜipouštČcí rejstĜík. PĜipouštČcí rejstĜík
obsahuje 4 prĤpisové pĜipouštČcí lístky se stejným registraþním þíslem, do kterých se
zaznamenávají údaje uvedené v tabulce þ. 18.
Tabulka þ. 18

PĜipouštČcí lístky
první a druhý
pĜipouštČcí lístek

tĜetí a þtvrtý pĜipouštČcí
lístek - hlášení o narození
hĜíbČte

Obsah záznamĤ
a) jméno, identifikaþní þíslo, plemeno, otec a matka, barva a slovní popis
zapuštČné klisny, oddíl plemenné knihy, do které je klisna zapsána
b) jméno, pĜíjmení, název, adresa majitele klisny
c) typ zapuštČní (inseminace krátkodobČ konzervovaným spermatem, inseminace
dlouhodobČ konzervovaným spermatem, pĜirozená plemenitba, embryotransfer)
d) jméno a þíslo ústĜedního registru hĜebce, kterým byla klisna zapuštČna
e) oznaþení, ve které plemenné knize je hĜebec zapsán
f) datum zapuštČní
g) stanice hĜebcĤ, na které hĜebec pĤsobí
obsahují údaje uvedené na prvních dvou pĜipouštČcích lístcích a dále :
a) datum narození hĜíbČte, základní barvu a registraþní þíslo hĜíbČte
b) pohlaví hĜíbČte
c) údaje o narozeném hĜíbČti (živé, mrtvé, dvojþata)
d) grafický popis hĜíbČte (pouze na posledním lístku)
e) údaje o reprodukþním cyklu klisny (zmetání, vstĜebání plodu, jalová
po zapuštČní)
f) místo narození hĜíbČte
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První a druhý pĜipouštČcí lístek (dále jen PL) zĤstávají v pĜipouštČcím rejstĜíku. Po skonþení pĜipouštČcího
období je prvopis zaslán prostĜednictvím uznaného chovatelského sdružení povČĜené osobČ (nejpozdČji do konce
pĜíslušného roku). Druhý PL je urþen pro potĜebu uznaného chovatelského sdružení. Pokud se nevede v ýR
plemenná kniha pro pĜíslušné plemeno, zasílá držitel hĜebce první PL pĜímo povČĜené osobČ, druhý PL si
ponechá.
TĜetí a þtvrtý PL jsou po pĜipuštČní klisny pĜedávány držitelem hĜebce majiteli klisny. TĜetí PL slouží jako
hlášenka o narození hĜíbČte a zasílá se do 14 dnĤ po porodu pĜíslušnému pracovníkovi oznaþujícímu konČ.
ýtvrtý PL majitel hĜíbČte pĜedkládá pĜi oznaþení a registraci hĜíbČte. Pracovník oznaþující konČ do nČj
zaznamenává pĜidČlené registraþní þíslo a grafický popis hĜíbČte, vþetnČ dalších pĜedepsaných údajĤ a zajistí
jeho zaslání povČĜené osobČ k vystavení prĤkazu konČ.

2. OprávnČná osoba nebo chovatel provádČjící inseminaci zaznamenává údaje o inseminaci
a inseminované plemenici podle tabulky þ. 19.
Tabulka þ. 19

ZpĤsob inseminace
PĜi inseminaci dlouhodobČ
konzervovaným spermatem
PĜi inseminaci krátkodobČ
konzervovaným spermatem

ZpĤsob vedení záznamĤ
do pĜipouštČcího rejstĜíku a chovateli klisny vystaví pĜíslušné 2 pĜipouštČcí lístky
do prĤvodní karty inseminaþní dávky a chovatel klisny jí vyplnČnou zasílá obratem
osobČ oprávnČné k provozování inseminaþní stanice nebo reprodukþního centra
koní, která zaznamená údaje do pĜipouštČcích lístkĤ a vystaví chovateli klisny
pĜíslušné 2 pĜipouštČcí lístky

3. Údaje do pĜipouštČcího rejstĜíku, popĜípadČ do prĤvodní karty inseminaþní dávky, jsou
zaznamenány na základČ potvrzení o pĤvodu nebo prĤkazu konČ.
4. OprávnČná osoba nebo chovatel provádČjící inseminaci pĜedává zpČt vyplnČný
pĜipouštČcí rejstĜík prostĜednictvím uznaného chovatelského sdružení osobČ povČĜené
vedením ústĜední evidence do konce kalendáĜního roku.
5. Pro vedení záznamĤ o inseminaci plemene klusák platí ustanovení uvedené v pĜíloze
þ. 10.

C. PRASATA
Obsah záznamĤ o provádČní inseminace a podrobnosti jejich pĜedávání povČĜené osobČ
Tabulka þ. 20

Evidence vedená chovatelem
Druh evidence
1. stájová evidence plemenice

2. evidenþní karta plemenice

Obsah záznamĤ
a) identifikaþní þíslo plemenice
b) datum narození
c) datum posledního porodu plemenice
a) identifikaþní þíslo plemenice
b) datum narození
c) datum zapuštČní, po kterém plemenice zabĜezla
d) þíslo ústĜedních registrĤ pĜipouštČných plemeníkĤ
e) datum každého porodu
f) poþty všech a živČ narozených selat
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Tabulka þ. 21

Evidence vedená osobou oprávnČnou k provádČní inseminace nebo chovatelem o chovech s kontrolou
užitkovosti, která je pĜedávána povČĜené osobČ
Druh evidence
Forma vedení
Obsah evidence
Inseminaþní výkaz
písemnČ nebo elektronicky
a) identifikaþní údaje chovatele
b) identifikaþní þíslo plemenice
c) datum a poĜadí inseminace
d) linie a ústĜední registr kance

D. OVCE A KOZY
Obsah záznamĤ o provádČní inseminace a podrobnosti jejich pĜedávání povČĜené osobČ
a) Chovatelé vedou stájový zápisník plemenic zaĜazených do inseminace, do kterého
zaznamenávají identifikaþní þísla a data narození plemenic a osoby oprávnČné
a chovatelé provádČjící inseminaci do nČj zaznamenávají údaje o každé inseminaci.
b) PovČĜená osoba pĜejímá, zpracovává a vyhodnocuje údaje o inseminaci bahnic
jen na základČ žádosti chovatele, jemuž pĜedává vyhodnocené údaje v dohodnutých
termínech a za smluvních podmínek.
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PrÏõÂloha cÏ. 9 k vyhlaÂsÏce cÏ. 448/2006 Sb.

Provozní záznamy o získávání a vpravování embryí a vajeþných bunČk
a podrobnosti pĜedávání tČchto záznamĤ chovateli a povČĜené osobČ

Obsah provozních záznamĤ o získávání a vpravování embryí a vajeþných bunČk
Osoba provozující stĜedisko pro pĜenos embryí vede záznamy uvedené v tabulce þ. 22.
Tabulka þ. 22

1. Záznamy o pĜenosových týmech
2. Záznamy o dárkyních
3. Záznamy o pĜíjemkyních
4. Záznamy o zmrazených embryích

5. Prodeji a vývozu embryí

registraþní þíslo týmu
a) kód plemene
b) identifikaþní þíslo dárkynČ
a) kód plemene
b) identifikaþní þíslo pĜíjemkynČ
a) kód plemene
b) identifikaþní þíslo plemenice
c) datum odbČru
d) poþet zmrazených embryí
a) poþet embryí
b) zemČ, kam byla embrya prodána

PĜedávání provozních záznamĤ o získávání a vpravování embryí a vajeþných bunČk
chovateli a povČĜené osobČ
Osoba provozující stĜedisko pro pĜenos embryí pĜedává správné a úplné záznamy písemnČ
nebo pomocí elektronických médií povČĜené osobČ.
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PrÏõÂloha cÏ. 10 k vyhlaÂsÏce cÏ. 448/2006 Sb.

Rozsah záznamĤ o pĜirozené plemenitbČ u koní a oslĤ
a zpĤsob jejich pĜedávání povČĜené osobČ
A. KONċ A OSLI
(mimo anglického plnokrevníka a klusáka)
1. Chovatel zajišĢující pĜirozenou plemenitbu zaznamenává po každém pĜipuštČní
pĜedepsané údaje podle pokynĤ uvedených v tab. þ. 18 pĜílohy þ. 8 do pĜipouštČcího
rejstĜíku, který obdrží prostĜednictvím uznaného chovatelského sdružení od osoby
povČĜené vedením ústĜední evidence a vystaví majiteli klisny pĜipouštČcí lístky.
V pĜípadČ, že se pro pĜíslušné plemeno nevede plemenná kniha v ýR, obdrží držitel
hĜebce pĜipouštČcí rejstĜík na základČ žádosti pĜímo od povČĜené osoby.
2. Údaje jsou do pĜipouštČcího rejstĜíku zaznamenávány na základČ potvrzení o pĤvodu
nebo prĤkazu konČ.
3. Chovatel zajišĢující pĜirozenou plemenitbu pĜedává zpČt vyplnČný pĜipouštČcí rejstĜík
prostĜednictvím uznaného chovatelského sdružení osobČ povČĜené vedením ústĜední
evidence do konce kalendáĜního roku.

B. ANGLICKÝ PLNOKREVNÍK A KLUSÁK
1. PĜipouštČcí rejstĜík u anglického plnokrevníka a klusáka sestává z 4 prĤpisových
pĜipouštČcích lístkĤ se stejným registraþním þíslem, které obsahují:
a)
název a adresu osoby povČĜené vedením ústĜední evidence
b) název stanice hĜebcĤ
c)
þíslo lístku s oznaþením „pro plnokrevný chov"
d) jméno klisny
e)
rok narození klisny
f)
otce a matku klisny
g) základní barvu klisny
h) þíslo prĤkazu totožnosti klisny
i)
jméno a adresu majitele klisny
j)
jméno hĜebce, kterým byla klisna pĜipuštČna
k) data pĜipuštČní (první a poslední skok v každé Ĝíji)
l)
potvrzení držitele hĜebce o tom, že byla provedena kontrola totožnosti klisny
podle prĤkazu totožnosti a že klisna byla pĜipuštČna pĜirozenou plemenitbou
m) datum vystavení lístku
n) podpis držitele hĜebce
2. První dva pĜipouštČcí lístky zĤstávají v pĜipouštČcím rejstĜíku a jsou zaslány
povČĜené osobČ prostĜednictvím uznaného chovatelského sdružení do 14 dnĤ po
skonþení pĜipouštČcí sezóny.
3. TĜetí lístek je urþen pro držitele hĜebce.
4. ýtvrtý lístek je urþen pro majitele klisny a slouží jako hlášení chovatele o výsledku
pĜipouštČní a obsahuje vedle údajĤ uvedených v bodČ a) až n):
a) údaje o výsledku pĜipuštČní, datum narození, pohlaví a barvu hĜíbČte,
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datum a podpis majitele klisny

Tento lístek zasílá chovatel prostĜednictvím uznaného chovatelského sdružení osobČ
povČĜené vedením ústĜední evidence do 3 týdnĤ po ohĜebení klisny (u klisen, které
nemají živé hĜíbČ nejpozdČji do 31. 8. v roce následujícím po pĜipuštČní.
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PrÏõÂloha cÏ. 11 k vyhlaÂsÏce cÏ. 448/2006 Sb.

Oznaþení obalĤ spermatu, embryí, vajeþných bunČk, násadových vajec
a plemenného materiálu ryb a vþel
A. SKOT
Požadavky na identifikaci spermatu:
a) Na obalu spermatu pocházejícího ze stanice v ýeské republice a uvádČného do obČhu
v ýeské republice musí být pĜi odbČru, zpracování, uchovávání a transportu uvedeno
„oznaþení býka v ústĜedním registru plemeníkĤ“ podle pĜílohy þ. 6, tabulka þ. 10, býci,
písm. a).
b) Na obalu ostatního spermatu musí být pĜi odbČru, zpracování, uchovávání a transportu
uvedeno jméno a identifikaþní þíslo býka podle pĜílohy þ. 6, tabulka þ. 10, býci, písm. b).
c) Pejeta se zmrazeným spermatem je oznaþena (smČrem od zavaĜeného konce)
kód plemene

oznaþení býka
v ústĜedním registru
plemeníkĤ

datum odbČru
kód inseminaþní stanice
spermatu
(kód Evropské unie, popĜípadČ
kód národní)

sérologický status
dárce vzhledem k
IBR/ IPV

Poznámka:
Pokud je uvádČn národní kód inseminaþní stanice, uvádí se za ním ISO kód zemČ
Status býka k IBR/IPV se znaþí písmeny IP v pĜípadČ, že býk je IBR pozitivní, je-li býk negativní, zĤstanou
dvČ místa volná.

B. KONċ A OSLI
Požadavky na identifikaci spermatu:
a) Na obalu spermatu musí být pĜi odbČru, zpracování, uchovávání a transportu uvedeno
datum odbČru spermatu a kód inseminaþní stanice.
b) Na obalu spermatu pocházejícího ze stanice v ýeské republice a uvádČného do obČhu
v ýeské republice musí být pĜi odbČru, zpracování, uchovávání a transportu uvedeno
„oznaþení hĜebce v ústĜedním registru plemeníkĤ“ podle pĜílohy þ. 6, tabulka þ. 10, hĜebci,
písm. a).
c) Na obalu ostatního spermatu misí být uvedeno identifikaþní þíslo hĜebce podle pĜílohy þ. 6,
tabulka þ. 10, hĜebci, písm. b).
C. PRASATA
Požadavky na identifikaci spermatu:
a) Na obalu spermatu musí být pĜi odbČru, zpracování, uchovávání a transportu uvedeno
„oznaþení kance v ústĜedním registru plemeníkĤ“ podle pĜílohy þ. 6, tabulka þ. 10, kanci,
písm. a) a datum odbČru spermatu; u velkoobjemových obalĤ také poþet inseminaþních
dávek spermatu.
b) Na vzorku pro laboratorní kontrolu pĜežitelnosti spermií na inseminaþní stanici (kontrolní
vzorek) musí být uvedeno „oznaþení kance v ústĜedním registru plemeníkĤ“ podle pĜílohy
þ. 6, tabulka þ. 10, kanci, písm. a) a datum odbČru spermatu.
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D. OVCE A KOZY
Požadavky na identifikaci spermatu:
d) Na obalu spermatu musí být pĜi odbČru, zpracování, uchovávání a transportu uvedeno
„oznaþení berana v ústĜedním registru plemeníkĤ“ podle pĜílohy þ. 6, tabulka þ. 10,
berani, písm. a).
e) Na obalu spermatu musí být pĜi odbČru, zpracování, uchovávání a transportu uvedeno
„oznaþení berana v ústĜedním registru plemeníkĤ“ podle pĜílohy þ. 6, tabulka þ. 10, kozli,
písm. a).
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