Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Vzdělávací seminář v rámci projektu
Zvýšení konkurenceschopnosti chovu koní 2.
registrační číslo: 13/018/1310b/252/000486
realizovaného pod opatřením I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost, v rámci
programu rozvoje venkova ČR

Téma:
Cross compliance a údržba krajiny venkova - Včasné hlášení přemístění zvířat na
hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.
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Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným
požadavkem kontrol podmíněnosti.
S požadavky na evidenci a označování hospodářských zvířat jsou chovatelé již dlouhodobě
dobře seznámeni a kontrola jejich dodržování je prováděna v rámci národních kontrol
dozorovou organizací Česká plemenářská inspekce.
Požadavky na evidenci a označování hospodářských zvířat ukládá zejména zákon č.
154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů (plemenářský zákon) a související vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob
stanovených plemenářským zákonem v jejich platné úpravě.
Od roku 2009, kdy byly v České republice zavedeny podmínky podmíněnosti (Cross
Compliance), jejichž plněním je pro české zemědělce podmíněno poskytnutí požadované částky
dotace v její plné výši, je z výše uvedeného zákona zařazeno jen několik ustanovení na základě
evropské legislativy tj. přílohy II nařízení Rady (ES) č. 73/2009 mezi povinné požadavky na
hospodaření v rámci kontrol podmíněnosti pod označením SMR (Statutory management
reguirements) 6, 7 a 8.
Za požadavky, jejichž dodržením jsou splněny podmínky podmíněnosti na evidenci a označování
zvířat, jsou vybrány tyto nejdůležitější:
 registrace hospodářství v ústřední evidenci,
 vedení aktualizované evidence (stájový registr, registr koní na hospodářství) - je
výhodné tento registr vést na webovém portálu farmáře
 evidence zvířat v ústřední evidenci (ÚE) včetně hlášení narození, úhynu a přemístění
zvířat na hospodářství v zákonné stanovené lhůtě - do 5-ti dnů od přemístění
 existence Průkazu koně,
 označení koně čipem, výžehem
Požadavkem na evidenci chovaných zvířat v ÚE stanoveném § 35 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004
Sb., který zní: „Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění a hlášení
o přemístění na dočasné hospodářství zasílají chovatelé pověřené osobě do 7 dnů ode dne,
kdy k události došlo, vždy hromadně za celé hospodářství. Při narození koní se hlášení o
narození zasílá do 7 dnů ode dne označení zvířete hodnotiteli.“ bylo do letošního roku v rámci
kontrol podmíněnosti jen ověřováno, zda je zvíře evidováno v ÚE, a omezeno na kontrolu
ohlášení narození zvířete. Zjištění, že hlášení nebylo zaslané ve stanovené lhůtě (do 7 dnů) bylo
posuzováno pouze jako porušení národní legislativy.
Na základě výsledků z auditů Evropských orgánů se Ministerstvo zemědělství rozhodlo od
letošního roku doplnit obsah požadavku evidence zvířat v rámci kontrol podmíněnosti také o
kontrolu hlášení přemístění zvířat na hospodářství a hodnocení opožděných hlášení.
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Inspektor dozorové organizace bude při kontrole na místě hodnotit soulad výpisu z ÚE a
opožděná hlášení u fyzicky přítomných zvířat na hospodářství v okamžiku kontroly za
období kalendářního roku, ve kterém podal zemědělec žádost o dotace do data provádění
kontroly, přičemž hlášení opožděná nad 40 dnů budou posuzována jako závažnější
porušení.
Hlášení přemístění zvířat se považuje za pozdní, pokud rozdíl mezi zpracováním změny stavu v
ústřední evidenci a datem, kdy ke změně došlo, je větší než 15 dní v případě chovů skotu a 22
dní v případě chovů ovcí. Tento postup ponechává určitý prostor pro zpoždění, k nimž může
dojít, při zasílání nebo zpracování údajů.
Pro bezproblémové plnění požadavků podmíněnosti v rámci evidence zvířat chovatelům
doporučujeme vedení stájových registrů elektronickou formou (se schváleným softwarem) popř.
přes Portál farmáře. Tento způsob zajistí jediným zápisem záznam události ve stájovém registru
a jeho současné odeslání do ÚE, což může omezit výskyt chyb a zároveň vede ke zkrácení
prodlevy zápisu události do ÚE.
V příkladech uvádíme případnou procentní míru snížení požadované dotace při zjištění
nedodržení požadavku na evidenci zvířat v ÚE v rámci kontrol podmíněnosti a narození, úhynu
nebo přemístění zvířat na hospodářství od stanovené lhůty.
Související legislativa
Požadavky podmíněnosti evidence a označování zvířat jsou stanovené těmito základními
právními předpisy:
 Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Příloha II),
 Nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti
poskytování některých podpor, v platném znění (Příloha II).
Na úrovni evropské legislativy:
 Směrnice Rady 2008/71/ES (články 4 a 5),
 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (články 4 a 7),
 Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 (články 3, 4, 5).
V rámci národní právní úpravy:
 Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o
změně některých souvisejících zákonů (§ 22 odst. 1; § 23 odst. 1 písm. a, b, c; odst. 4),
 Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich
evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem (§ 10; §
18; § 22, § 28 a 29; § 34; § 35 odst. 3; § 39; § 52; příloha 7)

Odborný garant požadavků SMR 6, 7, 8 (evidence a označování zvířat):
Ministerstvo zemědělství, odbor živočišných komodit 17210
Odborný garant nastavení systému podmíněnosti (Cross Compliance):
Ministerstvo zemědělství, odbor přímých plateb 14140
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POŽADAVKY PRO VEDENÍ ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ
Tyto pokyny vydává Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o., Ústřední evidence koní ČR
Slatiňany (dále jen „ÚEK“), který pro Českomoravskou společnost chovatelů a.s. (dále jen
„ČMSCH“), osobu pověřenou vedením ústřední evidence hospodářských zvířat, smluvně
zajišťuje vedení ústřední evidence koní, oslů a jejich kříženců s koňmi. Podrobné informace,
týkající se evidence českého teplokrevníka poskytne chovatelům Svaz chovatelů českého
teplokrevníka - www.schct.cz.
Tyto pokyny podávají stručnou formou informace o zásadách označování a evidence koní, oslů
a jejich kříženců s koňmi (dále jen „koně“), včetně všech nezbytných podkladů, které jsou
chovatelé a ostatní osoby povinni předkládat ÚEK k zajištění její činnosti. Zároveň pokyny
předkládají také zásady vedení Ústředního registru plemeníků, systém připouštěcího rejstříku
a rozsáhlý seznam nezbytných kontaktů institucí a osob působících v chovu koní.
Povinnost označování a evidence koní vyplývá ze zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon), ve znění pozdějších novel č. 162/2003 Sb., č. 282/2003 Sb., č. 309/2002
Sb., č. 444/2005 Sb., č. 130/2006 Sb. a č. 32/2011 Sb., (dále jen „plemenářský zákon“).
Prováděcím předpisem k tomuto zákonu je mimo jiné vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení
některých ustanovení plemenářského zákona, novelizovaná vyhláškou č. 57/2011 Sb. (týká se
oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat) a vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob
stanovených plemenářským zákonem (dále jen „vyhláška“). Také tato vyhláška byla několikrát
novelizována (č. 199/2007 Sb., č. 213/2009 Sb., č. 202/2010 Sb.). Způsob označování a
evidence koní stanovuje s účinností od 1. 7. 2009 Nařízení Komise (ES) č. 504/2008, kterým se
provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace
koňovitých. Jedná se o přímo aplikovatelný předpis Evropských společenství - to znamená, že
platí přímo v každém členském státu bez nutnosti uvádět jej v národní legislativě.
Tyto pokyny vycházejí z jednotlivých výše uvedených právních předpisů, ale nemohou je
nahradit. Základním předpokladem je proto znalost všech ustanovení, týkajících se označování
a evidence koní.
Pokyny jsou vybaveny poměrně rozsáhlým aparátem zkratek, aby netrpěla srozumitelnost
nadměrnou délkou textu. Jejich vysvětlivky jsou jednak v textu, jednak v kapitole 2. Tam, kde
se v textu hovoří o “koních“, jedná se vždy o koně, osly a jejich křížence.
Všechny potřebné informace, včetně kontaktů a formulářů, lze nalézt též na internetové adrese
ústřední evidence koní: www.uek.cz . Pokyny pro vedení ústřední evidence koní, oslů a jejich
kříženců byly v souladu s plemenářským zákonem schváleny Ministerstvem zemědělství dne
21.3.2012.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE A POUŽITÉ ZKRATKY
Povinné osoby ( ve smyslu plemenářského zákona, ve vztahu k chovu koní)
 chovatelé
 provozovatelé jatek
 provozovatelé shromažďovacích středisek
 uživatelská zařízení
 asanační podniky
 dopravci
Ústřední evidence
Komplexní databáze, která zahrnuje údaje o původu, pohlaví, identifikačních číslech, počtech,
přemísťování (s výjimkou koní) a změnách jednotlivých druhů zvířat, údaje o hospodářstvích,
chovatelích a dalších povinných osobách. Správcem informačního systému ústřední evidence
je ministerstvo. Sběr a zpracování údajů zajišťuje ČMSCH. Na základě smluvního vztahu tuto
činnost v chovu koní vykonává Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.
Orgány dozoru
 Česká plemenářská inspekce
 Orgány veterinárního dozoru
Chovatel
Chovatelem je každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní, nebo drží anebo je pověřen se o ně starat,
ať již za úplatu, nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu.
Hospodářství
Hospodářstvím se rozumí
 stavba, zařízení nebo místo v držení jednoho chovatele,
 pozemek, na kterém jsou zvířata držena nebo více takových pozemků, které se
nacházejí i na více katastrálních územích, ale tvoří spolu jeden celek,
 pozemek nebo pozemky bezprostředně navazující na stáj nebo na soubor stájí a
tvoří s ním jeden celek.
Registrační číslo hospodářství
Nejvýše čtrnáctimístný alfanumerický kód, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního
hospodářství, obchodníka, provozovny jatek, asanačního podniku, shromažďovacího střediska
a uživatelského zařízení a který obsahuje:
 na prvních dvou místech písmena „CZ“ pro Českou republiku,
 na následujících osmi místech číselnou řadu.
Identifikační číslo koně
Nejvýše patnáctimístný alfanumerický kód, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního
zvířete a který obsahuje na prvních třech místech kód země registrace - číslo „203“ pro Českou
republiku, na následujících třech místech alfanumerický kód uznaného chovatelského sdružení
nebo pověřené osoby, které zvíře poprvé zaevidovalo do registrační knihy koní, na posledních
nejvýše devíti místech registrační číslo zvířete v databázi uznaného chovatelského sdružení
nebo pověřené osoby, které zvíře poprvé zaevidovalo do registrační knihy koní.
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Přemístění zvířete
Přesun zvířete mezi různými hospodářstvími téhož chovatele, přesun k jinému chovateli,
přesun na svody zvířat a ze svodů zvířat, přesun k provozovateli jatek, do shromažďovacího
střediska, do uživatelského zařízení, do asanačního podniku, přemístění z jiného a do jiného
členského státu Evropské unie a dovoz nebo vývoz ze země, která není členským státem
Evropské unie. Za přemístění zvířete se nepovažuje přesun zvířete mezi různými stájemi
uvnitř téhož hospodářství (dále jen „přesun zvířete mezi stájemi“).
Používané zkratky
ČMSCH
ČPI
EU
GT
IL
PK

Českomoravská
společnost
chovatelů, a.s.
Česká plemenářská
inspekce
Evropská unie
Genetický typ

PL

Připouštěcí lístek

POP

Potvrzení o původu

PR
ÚEK

Imunogenetická
laboratoř
Plemenná kniha

UCHS

Připouštěcí rejstřík
Ústřední evidence
koní
Uznané chovatelské
sdružení
Ústřední registr
plemeníků

ÚRP

3. SYSTÉM ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ
3.a. Povinnosti majitelů a chovatelů koní
a.1. Majitelé koní jsou povinni:
- zajistit označení a zaevidování narozeného hříběte podle ustanovení vyhlášky,
- zaevidovat koně trvale dovezeného způsobem uvedeným ve vyhlášce,
- vyžádat si od pověřené osoby průkaz koně a zajistit, aby v něm byly zaznamenány správné
údaje,
- zajistit, aby při přemístění doprovázel koně vždy průkaz koně,
- hlásit ÚEK každou změnu majitele, vývoz, úhyn, utracení nebo kastraci.
a.2. Chovatelé koní jsou povinni:
- označit a zaevidovat narozené hříbě podle ustanovení vyhlášky,
- zaregistrovat u pověřené osoby (ÚEK) všechna svá hospodářství spolu s identifikačními údaji
o své osobě a hlásit veškeré změny nastalé po dni zaevidování,
- vést registr koní v hospodářství s údaji stanovenými vyhláškou a uchovávat jej nejméně po
dobu 3 let ode dne posledního záznamu,
- zajistit, aby v průkazu koně byly zaznamenány veškeré změny údajů,
- při přemístění koně vždy předávat nebo přebírat průkaz koně,
- hlásit ÚEK vývoz, porážku, úhyn, utracení a kastraci způsobem uvedeným ve vyhlášce.
- používat k plemenitbě jen hřebce, zapsané v ústředním registru plemeníků,
- oznámit ukončení své činnosti na adresu pověřené osoby.
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Chovatelé koní, kteří jsou podnikateli, jsou dále povinni:
- ohlásit umístění objektu využívaného k chovu koní na místně příslušném pracovišti agentury
pro zemědělství a venkov (AZV) ve smyslu zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů,
- ohlásit 14 dní před zahájením činnosti místně příslušné krajské veterinární správě svůj záměr
chovat koně ve smyslu zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů.
3.b. Podklady pro vedení ústřední evidence koní
- Připouštěcí rejstřík s připouštěcími lístky
- Identifikační karta hříběte u anglického plnokrevníka a klusáka
- Hlášení o registraci koně
- Hlášení o trvalém dovozu koně
- Registrační kniha koní
- Hlášení změny
- Průkaz koně
Evidence se vede
- na formulářích, které poskytuje ÚEK,
- jiným způsobem, vč. elektronicky tak, že tento způsob obsahuje všechny údaje obsažené ve
formulářích.
4. REGISTRACE HOSPODÁŘSTVÍ
4.a. Zaregistrování hospodářství nebo provozovny
Chovatelé, kteří začínají s chovem koní, musí nejprve zaregistrovat své hospodářství. Každý
chovatel musí zaregistrovat všechna svá hospodářství pomocí registračního lístku (je uveden v
příloze těchto pokynů) na adresu pověřené osoby. V registračním lístku je nutné vyplnit
všechny požadované údaje včetně podpisu, aby nedocházelo k záměně chovatelů nebo jejich
hospodářství. Registrační lístek má část A a část B.
V části A je nutné vyplnit údaje o chovateli a jeho kontaktní osobě, zejména:
- jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název osoby,
- identifikační číslo, rodné číslo nebo datum narození (pokud rodné číslo nebylo přiděleno),
- úplnou adresu sídla,
- údaje kontaktní osoby: jméno a příjmení, adresa a telefonní a e-mailové spojení.
V části B je nutné vyplnit údaje o každém hospodářství zejména:
- číselný kód katastrálního území, popřípadě katastrálních území, na nichž se hospodářství
nachází,
- úplnou adresu,
- druh chovaných hospodářských zvířat.
Zemědělský podnikatel posílá spolu s registračním lístkem kopii dokladu (ne staršího než 3
měsíce) potvrzujícího skutečnost, že je podnikatel (např. výpis z obchodního rejstříku).
Případné změny údajů, které byly nahlášeny registračním lístkem, se oznamují na adresu
pověřené osoby do 7 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo.
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Pro každé registrované hospodářství je přiděleno jedinečné osmimístné registrační číslo
hospodářství s předřazenými písmeny CZ. Oprávněný pracovník SZIF zaregistruje přidělená
čísla v centrálním počítači současně s názvem a adresou chovatele i všech jeho hospodářství
včetně příslušné kontaktní osoby, telefonního a faxového spojení a e-mailové adresy za účelem
jednoznačné identifikace jednotlivých chovatelů. V případě provozoven se postupuje obdobně.
Pokud hodlá chovat koně dva a více chovatelů společně v jedné stáji, požádá jeden z chovatelů
Ministerstvo zemědělství o zaregistrování více hospodářství v jedné stáji. Ministerstvo pověří
Českou plemenářskou inspekci kontrolou na místě. Inspekce může v rámci této kontroly
předložit návrh na zaregistrování dvou a více hospodářství v jedné stáji. Ministerstvo posoudí
návrh a pověří SZIF, aby v databázi registrovala hospodářství s příznakem, která další
hospodářství jsou v této stáji registrována. Všechna taková hospodářství tvoří jednu
epizootologickou jednotku.
5. REGISTR KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ
Chovatel, který má registrované hospodářství pro chov koní, má povinnost vést Registr koní v
hospodářství, kam musí zaznamenat všechna zvířata umístěná na hospodářství, včetně zvířat
cizích majitelů a zaznamenávat všechna jejich přemístění včetně místa odkud nebo kam byla
přemístěna. Chovatel zodpovídá za aktuální vedení tohoto registru a je povinen ho předkládat
příslušným orgánům státního dozoru ke kontrole.
Registry zasílá ÚEK chovatelům automaticky po přidělení čísla hospodářství. Registr se skládá
ze dvou formulářů:
5.a. BLOK 1 „REGISTR KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ – KONĚ, OSLI A JEJICH KŘÍŽENCI DRŽENÍ V
HOSPODÁŘSTVÍ“, kam chovatel zaznamenává všechna zvířata přítomná na hospodářství,
včetně zvířat cizích majitelů. Do tohoto bloku se tedy zaznamená první příchod koně na
hospodářství a jeho poslední odchod z hospodářství.
5.b. BLOK 2 „PŘEMÍSTĚNÍ KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ DRŽENÝCH V HOSPODÁŘSTVÍ“,
kam chovatel zaznamenává všechna jejich přemístění (odkud, kam a kdy byl kůň přemístěn).
Zde se tedy uvádí všechna přemístění, včetně účastí na svodu zvířat, úhynu apod. Zde se též
zaznamenává první příchod nebo poslední odchod na nebo z hospodářství. První příchod se
zaznamená do sloupce „Datum přemístění zpět na hospodářství (datum příchodu)“. Poslední
odchod do sloupce „Datum přemístění z hospodářství (datum odchodu)“.
Registr lze vést i formou počítačové databáze (musí obsahovat všechny předepsané údaje jako
v tiskopise, poskytovaném ÚEK) nebo elektronicky na PORTÁLU FARMÁŘE (více na
www.eagri.cz) - doporučeno z důvodů čerpání dotací a přidělení preferenčních bodů.
ÚEK se hlášení o přemísťování koní ani údaje o těchto zvířatech ustájených na hospodářství
nezasílají. ÚEK podle plemenářského zákona není povinna evidovat ustájení koní, eviduje jen
tato zvířata a jejich majitele. Hlášení podléhají pouze změny trvalé, uvedené v Kapitole 7
Hlášení změn.
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6. OZNAČOVÁNÍ A EVIDENCE KONÍ
Hříbě se označuje před odstavem tak, aby byl vydán průkaz koně nejpozději do 31. prosince
roku narození koně, nebo během 6 měsíců od data narození podle toho, který z těchto termínů
nastane později.
6.a. Osoby provádějící evidenci a označování koní
a.1. Uznaná chovatelská sdružení (osoba, která vede plemennou knihu) pro plemena: anglický
plnokrevník, klusák, kůň Kinský, lipický kůň, moravský teplokrevník, český teplokrevník,
plnokrevný arabský kůň Shagya-arab, slovenský teplokrevník (CS), starokladrubský kůň prostřednictvím smluvních osob.
a.2. Equiservis konzulent s.r.o.:
- Jako smluvní partner pro UCHS plemen: arabský kůň, českomoravský belgický kůň, český
sportovní pony, hafling, huculský kůň, Irish cob, Minihorse, norik, shetlandský pony, slezský
norik, velšská plemena pony a kob.
- Jako smluvní partner ÚEK pro:
- koně bez plemenné příslušnosti, osly a jejich kříženci s koňmi
- plemena koní narozených v ČR, pro která se vede PK ve třetích zemích, kde se nevystavuje
průkaz koně (např. americká plemena, achaltekinští koně apod.)
- koně dovezené ze třetích zemí bez průkazu koně
Osoba provádějící označování koní má povinnost označit koně do 28 dnů ode dne, kdy k tomu
byla vyzvána.
Pokud časem dojde na koni ke změnám, které neodpovídají jeho slovnímu a grafickému popisu,
zajistí majitel opravu u zástupců výše zmíněných osob provádějících registraci a označování
koní. Změna slovního a grafického popisu se zaznamená do „Hlášení o registraci koně
narozeného v ČR“, a toto hlášení se zasílá do 7 dnů ode dne opravy na adresu ÚEK.
7. HLÁŠENÍ ZMĚN
Dojde – li ke změně majitele, k porážce, úhynu, utracení nebo ztrátě koně anebo k jeho
přemístění do zahraničí (s výjimkou účasti na svodu zvířat), je majitel povinen tuto skutečnost
nahlásit ÚEK.
7.a. Nový majitel koně zapsaného v PK vedené v ČR zasílá příslušnému UCHS „Hlášení změny“
do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový majitel koně zasílá současně s hlášením
změny i průkaz koně, ve kterém UCHS potvrdí změnu majitele a průkaz zasílá zpět novému
majiteli.
7.b. Nový majitel koně neregistrovaného v PK vedené v ČR zasílá ÚEK „Hlášení změny“ do 5
pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový majitel koně zasílá současně s hlášením
změny i průkaz koně, ve kterém ÚEK potvrdí změnu majitele a průkaz zasílá zpět novému
majiteli.

SVAZ CHOVATELŮ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA
U hřebčince 479, 397 01 PÍSEK, IČO: 60161370
E-mail: info@schct.cz, www:schct.cz, tel.: 382 224 144

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

7.c. Nový majitel koně, jemuž byl vydán průkaz koně v zahraničí zasílá ÚEK „Hlášení změny“
spolu s průkazem koně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Pokud nový majitel
zasílá průkaz koně k zaznamenání změny majitele osobě, která vede PK v zahraničí, zasílá ÚEK
hlášení změny doložené kopií průkazu koně, kde je již změna majitele ze zahraničí potvrzena.
7.d. Při přemístění koně na jatka nebo do asanačního podniku zasílá původní majitel koně
ÚEK „Hlášení změny“ a současně předá průkaz koně jatkám nebo asanačnímu podniku, které jej
do 5 pracovních dnů po poražení koně nebo zpracování těla koně zasílají ÚEK.
7.e. Dojde-li ke ztrátě koně, k úhynu nebo utracení koně, kdy kadáver nebyl předán do
asanačního podniku, zasílá majitel koně ÚEK „Hlášení změny“ a současně s hlášením zasílá i
průkaz koně.
7.f. Při vývozu (kromě anglického plnokrevníka a klusáka), zašle majitel na ÚEK pouze hlášení
vývozu. Při vývozu anglického plnokrevníka nebo klusáka zasílá majitel originál průkazu
koně společně s „Hlášením změny“ nejméně 14 dní předem Jockey Clubu, resp. České klusácké
asociaci. V hlášení musí být vyplněny všechny náležitosti vývozu (především země vývozu,
datum exportu, adresa nového majitele).
7.g. Při kastraci zasílá majitel ÚEK do 5 pracovních dnů pouze „Hlášení změny“, do průkazu
koně kastraci potvrdí veterinární lékař. V případě klusáka se zasílá s hlášením o kastraci i
průkaz koně.
8. PRŮKAZ KONĚ
Podle legislativy platné v zemích EU je průkaz koně jedinečným identifikačním dokladem, který
musí každého koně doprovázet. V tomto dokumentu musí být kromě preventivních,
diagnostických, příp. léčebných veterinárních opatření zaznamenán i status koně, tzn., zda je, či
není určen pro lidskou spotřebu. V případě, že je určen pro vstup do potravinového řetězce, je
nutné, aby v průkazu koně byla zaznamenána stanovená léčba veterinárními přípravky.
Podle Nařízení Komise (ES) č. 504/2008, které nabylo účinnosti dnem 1. července 2009, musí
být koně vybaveni průkazem koně před 31. prosincem roku narození daného koně, nebo během
6 měsíců od data narození podle toho, který z těchto termínů nastane později, tzn. ve stejných
termínech, jaké platí pro označování zvířat (kapitola 6).
Průkaz koně přemístěného z jiného členského státu, nebo dovezeného ze třetích zemí, který je
vystavený v souladu s přímo použitelnými předpisy EU, se považuje za průkaz koně podle
legislativy platné v ČR.
ÚEK nevystaví průkaz koně, pokud byl již vydán v zahraničí.
Průkaz koně vydá ÚEK všem koním (mimo anglického plnokrevníka a klusáka) do 28 dnů
ode dne doručení záznamu o registraci, tj. zeleného PL nebo „Hlášení o registraci koně
narozeného v ČR“ (u koní registrovaných bez připouštěcího lístku), nebo „Hlášení o trvalém
dovozu koně“, pokud kůň dovezený ze třetích zemí nemá průkaz koně vystavený v souladu s
přímo použitelnými předpisy EU.
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Anglickým plnokrevníkům a klusákům je průkaz koně vydán po kompletní registraci do PK
do 14 dnů ode dne ověření totožnosti koně. Průkazy koní pro tato dvě plemena vydává Jockey
Club, resp. Česká klusácká asociace.
Potvrzení o původu koně je (pokud je plemennou knihou vedenou v ČR vydáno), pevnou
součástí průkazu koně.
Při ztrátě průkazu koně nahlásí majitel tuto skutečnost ÚEK, u anglických plnokrevníků Jockey
Clubu, u klusáků České klusácké asociaci, které vydají do 5 dnů duplikát průkazu koně, kromě
případů, kdy byl průkaz koně vydán zahraniční chovatelskou organizací. V těchto případech je
nutné žádat o vystavení duplikátu organizaci, která vydala originál. Žádost o duplikát musí být
písemná a vždy musí být uveden důvod, proč se o duplikát žádá. Při prodeji koně musí být
průkaz předán novému majiteli společně s koněm - bez průkazu se koně nesmí přemísťovat.
Pokud o duplikát žádá nový majitel koně, musí být k žádosti přiloženo písemné vyjádření
předchozího majitele – důvod, proč průkaz nebyl předán novému majiteli společně s koněm.
V případě, že dojde ke ztrátě průkazu koně, a totožnost koně nelze zjistit, vydá ÚEK náhradní
průkaz koně, který musí být takto zřetelně označen. V oddíle IX. „Podávání veterinárních
přípravků“ uvede ÚEK status koně, že není určen na porážku pro lidskou spotřebu.
9. ÚSTŘEDNÍ REGISTR PLEMENÍKŮ
Podle ustanovení § 15 plemenářského zákona mohou chovatelé používat k plemenitbě pouze
plemeníky nebo jejich sperma evidované v Ústředním registru plemeníků, který vede osoba
pověřená vedením ústřední evidence.
Do ÚRP je hřebec zapsán na základě žádosti majitele adresované ÚEK. Žádost musí být doložena:
9.a. Pokud je hřebec zapsán v plemenné knize vedené v ČR
- dokladem o výběru plemeníka do plemenitby s kladným výsledkem výběru,
- osvědčením o stanovení genetického typu,
- potvrzením o původu vydaným dle podmínek řádu PK, ve které je zapsán,
- potvrzením o původu vydaném osobou, která vede PK v zahraničí, v případě dovezeného
hřebce nebo spermatu.
9.b. Pokud v ČR není vedena samostatná PK, nebo chovatel nemá zájem hřebce do PK
vedené v ČR zapsat (týká se i inseminačních dávek)
- dokladem o výběru plemeníka do plemenitby vydaném zahraniční chovatelskou organizací,
nebo doporučením chovatelské organizace, která tuto PK v ČR zastupuje, pokud nejsou
stanoveny zvláštní podmínky výběru,
- osvědčením o stanovení genetického typu*,
- potvrzením o původu vydaném osobou, která vede PK v zahraničí podle pravidel stanovených
příslušnou PK.
Imunogenetické laboratoře (osoby oprávněné ke stanovování genetického typu a k ověřování
původu koní) jsou uvedeny v kapitole 11. Kontakty.
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Poznámka: Dojde-li k vyřazení hřebce ze všech PK hřebců, není dále zapsán ani v ÚRP, je již v
tomto registru pouze evidován.
10. PŘIPOUŠTĚCÍ REJSTŘÍK
Před začátkem připouštěcí sezony jsou všichni držitelé plemenných hřebců zapsaných v ÚRP,
včetně majitelů inseminačních dávek hřebců, vybaveni připouštěcím rejstříkem. PR vydává ÚEK
a je distribuován obvyklou formou, tzn. prostřednictvím osob, které vedou příslušnou
plemennou knihu (UCHS). V případě plemen, pro která se v ČR nevede plemenná kniha,
majitel/držitel hřebce požádá o PR přímo ÚEK. PR jsou průpisové, prvopis a první průpis
zůstávají v PR pro potřeby ÚEK a PK, další dva průpisy (modrý a zelený) obdrží majitel klisny,
který je přinese ke každému dalšímu zapuštění klisny.
Majitel/držitel plemenného hřebce vyplňuje předepsané údaje o zapouštěné klisně na základě
údajů uvedených v průkazu koně a je povinen podle předloženého dokladu zkontrolovat
totožnost klisny.
U hřebců anglického plnokrevníka obsahuje PR údaje předepsané vyhláškou a Řádem plemenné
knihy a při jeho použití a vyplňování se držitel hřebce řídí pokyny, danými Metodikou hlášení v
plnokrevném chovu.
Prvopis PR je po ukončení připouštěcí sezony, nejpozději však do konce roku, prostřednictvím
UCHS vrácen ÚEK. V případě plemen, pro která se nevede v ČR plemenná kniha, PR vrací ÚEK
majitel/držitel hřebce.
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