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Pøíloha k vyhlášce ministerstva zemìdìlství ÈR è. 326/1992 Sb.
Ústøední evidenci jednotlivých druhù hospodáøských zvíøat pro potøeby šlechtìní a plemenitby
(dále jen „ústøední evidenci“) podle § 3 této vyhlášky
vedou tyto organizace pro:
skot
- Státní plemenáøský podnik, koncern
Praha
- Èeský svaz chovatelù masného skotu,
vede pouze evidenci masného skotu
prasata

- Státní plemenáøský podnik, koncern
Praha

konì

- Státní plemenáøský podnik, koncern
Praha
- Unie Èeskoslovenského turfu, vede
pouze evidenci anglického plnokrevníka a klusáka
ovce, kozy - Státní plemenáøský podnik, koncern
Praha
drùbež
- Státní plemenáøský podnik, koncern
Praha
- Rybáøské sdružení Èeské Budìjovice,
vede pouze evidenci vodní drùbeže.
Tyto organizace pøedají chovateli, ostatním osobám, oprávnìným a povìøeným organizacím èíselný klíè pro všechny druhy hospodáøských zvíøat
a u skotu stanoví èíselnou øadu podle èeskoslovenské státní normy (dále jen „ÈSN“).
Závazné termíny, zpùsob, místo pøedávání
podkladù k evidenci a jejich opravy stanoví organizace urèené v této pøíloze.
Závazný rozsah podkladù k vedení ústøední
evidence hospodáøských zvíøat

1) SKOT
a) plemeníci
údaje o nákupu - èíslo plemeníka, státní registr,

jméno a adresa chovatele, pùvod, plemenná
pøíslušnost, krevní skupiny, výsledek výbìru,
údaje o využití - výsledek reprodukce, hodnocení
kontroly dìdiènosti vèetnì zevnìjšku, selekce,
registrace - èíslo plemeníka, jméno a adresa chovatele, potvrzení o pùvodu s výpisem tøí generací
pøedkù potvrzené oprávnìnou organizací, krevní
typ, výsledek odhadu plemenné hodnoty, výsledek
výbìru do plemenitby,
testace, kontrola dìdiènosti - údaje o rùstu a vývinu, plodnosti, dojitelnosti, zejvnìjšku, mléèné
a masné užitkovosti podle ÈSN 2),

1

kontrola dìdiènosti zdraví - údaje podle zvláštních

právních pøedpisù,

pøirozená plemenitba - poèet, plemeno, poèty plemenic na jednoho plemeníka,
b) plemenice
inseminace - èíslo oprávnìné nebo povìøené orga-

nizace, èíslo a jméno inseminaèního technika,
mìsíc, rok provedení inseminace, oznaèení chovatele nebo ostatní osoby, chov, den inseminace,
osmimístné èíslo plemenice, býk použitý k inseminaci, poøadí inseminace, u I. inseminace datum
otelení, seznam plemenic vyšetøených na bøezost,
pøirozená plemenitba - chovatel pøedá poèet pøipuštìných plemenic,
pøenosy embryí - poèet dárkyò, poèet výplachù,
poèet použitelných embryí, pøenesených embryí
(èerstvá, zmrazená), poèet pøenosù, poèet telat narozených z embryotransferu, údaje pøedává podle
chovatelù povìøená organizace (pøenosový tým).
kontrola užitkovosti - údaje podle ÈSN 4) za chovatele, ostatní osoby, pøedává za oblast územní pùsobnosti oprávnìná organizace.
2) PRASATA
a) plemeníci
1. v inseminaci

– hlášení o prodeji,
– vyøazení kance,
– u importovaného kance nebo semene zaøazení do evidence,

2. v pøirozené plemenitbì

– hlášení o prodeji,
– vyøazení kance,
– u importovaného kance zaøazení do evidence,

b) plemenice
1. prasnice a prasnièky ve šlechtitelských a rozmnožovacích chovech

–
–
–
–
–

hlášení o prodeji,
jednotlivá zapuštìní,
narození vrhù,
odstav selat,
vyøazení prasnice,

2. prasnice a prasnièky v užitkových chovech pokud byla
plemenice zapuštìna testovaným kancem, hlásí se
– jednotlivá zapuštìní v tomto reprodukèním
cyklu,
– narození vrhu v tomto reprodukèním cyklu,

) ÈSN 46 6118 Oznaèování skotu.
) ÈSN 46 6114 Kontrola dìdiènosti býki na znaky mléèné užitkovostí.
3
) Zákon è. 87/1987 Sb., o veterinární péèi, ve znìní zákona è. 239/1986 Sb.
2

4

§ 11 až 13 vyhlášky è. 117/1987 Sb., o péèi o zdraví zvíøat.

) ÈSN 46 6113 Kontrola užitkovosti skotu.

ÈSN 46 6110 Plemenný, chovný a zástavový skot.
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c) kontrola užitkovosti
1. reprodukèní vlastnosti

– údaje o kontrole užitkovosti podle ÈSN,

2. vlastní užitkovost

– ve šlechtitelských chovech údaje o vážení
a výsledku ultrazvukového testu podle
ÈSN, 5)

3. výkrmnost a jateèná hodnota

– údaje o testovaných skupinách podle ÈSN,5)

d) evidence odchovu a jeho prodeje

– u kaneèkù otcovských plemen zaøazení do
odchovu,
– údaje o prodeji všech kancù do inseminaèních stanic kancù, šlechtitelských
chovù, rozmnožovacích chovù a všech
prasnièek do šlechtitelských a rozmnožovacích chovù,

e) inseminace v užitkových chovech

– souhrnné výsledky o provedených inseminacích, bøezosti a plodnosti,

f) speciální testace

– požadované údaje po dohodì s organizací
urèenou v této pøíloze.

3) OVCE A KOZY
a) plemeníci berani a kozli

1. výsledky základních výbìrù
– obì úšní èísla, datum narození, pùvod, plemeno, linie,
– vlastní užitkovost - plemenná hodnota (berani), tøída pùvodu (kozli), výsledná tøída,
– jméno a adresa chovatele, kód chovu, stáda,
stupeò chovu,
2. využití plemeníka
– poèet pøidìlených plemenic na 1 kalendáøní
rok,
3. výsledky kontroly dìdiènosti podle ÈSN u beranù, ÈSN u kozlù,
4. datum vyøazení, dùvod,
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3. poèet kontrolovaných chovù,
4. údaje o užitkovosti plemen podle ÈSN
– reprodukce - plodnost, poèet jehòat na
bahnici,
– užitkovost - živá hmotnost ve 100 dnech
a v 10 mìsících, kvantitativní produkce
potní vlny,
5. testace
– rùstová intenzita jehòat podle plemen
a otcù, spotøeba živin na 1 kg živé
hmotnosti, podle plemen a otcù,
kozy

1. poèet plemenic zapojených v kontrole užitkovosti,
2. chovatel
– jméno a adresa chovatele, kód chovu, stáda,
plemeno,
3. údaje o užitkovosti plemen podle ÈSN
– reprodukce - plodnost, poèet kùzlat na kozu,
výskyt jedincù s pohlavními defekty,
– užitkovost - množství mléka a zastoupení
mléèných složek za laktaci, - živá hmotnost
pøi bonitaci po II. laktaci.
4) DRÙBEŽ
a) protokoly o uznávání šlechtitelského, prarodièovského nebo rodièovského chovu (potvrzené uzná-

vací komisí)
– jméno a adresa chovatele, pùvod drùbeže,
oznaèení jednotlivých populací, poèet drùbeže v populacích, vìk drùbeže (týdny), životnost (% úhynu, brakace), schéma páøení,
hodnocení plemeníkù a plemenic,testaèního
zaøízení a zdravotního stavu, èíslo chovu,

b) evidence o kontrole užitkovosti v uznaných chovech

– jméno a adresa chovatele, pùvod a oznaèení
drùbeže, datum uznání chovu a èíslo uznávacího protokolu, poèáteèní stavy, prùmìrná snáška vajec (na poèáteèní stavy),
prùmìrná živá hmotnost ve sledovaném
vìku, procento dožilých zvíøat za sledované
období (dnù) z poèáteèního stavu,

c) evidence o kontrole užitkovosti v testaèním zaøízení

– údaje podle ÈSN.

b) plemenice
ovce

5) KONÌ

1. poèet plemenic zapojených do kontroly užitkovosti,
2. chovatel
– jméno a adresa chovatele, kód chovu, stáda,
plemeno,

5

)
)
7
)
8
)
9
)
6

ÈSN
ÈSN
ÈSN
ÈSN
ÈSN

46
46
46
46
46

6164
6214
6230
6213
6233

Kontrola užitkovosti prasat.
Kontrola dìdiènosti ovcí.
Plemenné, chovné a užitkové kozy.
Kontrola užitkovosti ovcí.
Kontrola užitkovosti koz.

a) pøipouštìcí rejstøík

k vedení pøipouštìcího rejstøíku chovatel nebo
ostatní osoba pøedloží
– osvìdèení o pùvodu nebo chovné osvìdèení
– výpis z plemenné knihy podle ÈSN,
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– v chovu anglického plnokrevníka a klusáka
prùkaz totožnosti klisny,
b) kniha høíbat pøi registraci høíbìte chovatel nebo
ostatní osoba pøedloží
– øádnì vyplnìný pøipouštìcí lístek s potvrzením o narození høíbìte podle ÈSN, 11)
u høíbat narozených z inseminace nebo
embryotransferu
– potvrzení pøíslušné oprávnìné organizace
o prokazatelnosti pùvodu na základì
krevních typù obou genetických rodièù,
c) registr narozených høíbat v chovu anglického
plnokrevníka a klusáka pøi registraci høíbìte chovatel

nebo ostatní osoba pøedloží
– pøipouštìcí lístek matky,
– hlášení o výsledku v plemenitbì matky,
– ovìøení pùvodu krevním testem oprávnìnou
organizací,

u anglického plnokrevníka a klusáka dále
– hlášení o zaøazení klisny do chovu,
– provedení testu krevního typu oprávnìnou
organizací,
– hlášení chovatele o výsledku plemenitby,
u anglického plnokrevníka a klusáka importovaného
– prùkaz totožnosti s potvrzením zemì vývozu,
– pùvod do 5té generace,
f) osvìdèení o pùvodu a výpis z plemenné knihy

v pøípadì trvalého nebo dlouhodobého vývozu
pøedloží chovatel nebo ostatní osoba
– osvìdèení o pùvodu nebo výpis z plemenné
knihy,
– u anglického plnokrevníka a klusáka prùkaz
totožnosti potvrzený organizací urèenou v
této pøíloze.

d) plemenná kniha a registr høebcù

pøi zápisu chovatel nebo ostatní osoba pøedloží
– osvìdèení o pùvodu podle ÈSN, 11)
– osvìdèení o použití høebce k plemenitbì
nebo k inseminaci,
– ovìøení pùvodu krevním testem (v pøípadì
absence rodièù nebo importovaného plemeníka provedení testù krevního typu)
oprávnìnou organizací,
u anglického plnokrevníka a klusáka dále
– hlášení o zaøazení høebce v pøíslušném roce
do chovu,
u anglického plnokrevníka a klusáka importovaného
– prùkaz totožnosti s potvrzením zemì vývozu,
– pùvod do 5té generace,
– dostihovou kariéru,
e) plemenná kniha klisen

ží

10

pøi zápisu chovatel nebo oprávnìná osoba pøedlo-

– osvìdèení o pùvodu podle ÈSN, 11)

) ÈSN 46 6404 Kontrola užitkovosti drùbeze.
) ÈSN 46 6310 Plemenní konì.

11
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Ústøední evidence dovozù

je

–
–

–

–
–

U všech druhù hospodáøských zvíøat se oznamudruh, plemeno, poèet zvíøat urèených k reprodukci, dovoz spermatu, samièích bunìk
a embryí,
u plemeníkù a spermatu se dále vyžaduje
potvrzení o pùvodu s výpisem tøí generací,
krevním typem, ovìøené autorizovanou organizací zemì vývozu,
u bøezích plemenic zapuštìných v zahranièí se
vyžaduje pùvod použitého plemeníka a jeho
krevní typ se stejným ovìøením jako u plemeníkù,
u samièích bunìk a embryí se vyžaduje potvrzení o pùvodu, krevní typ dárkynì a otce, ovìøené
autorizovanou organizací zemì vývozu,
u chovu koní u anglického plnokrevníka a klusáka je dovozce povinen pøedložit potvrzení
o vývozu v prùkazu totožnosti nebo exportní
dokument s potvrzením autorizované organizace zemì vývozu.

