
Příloha č.6 k vyhlášce č.                                               Vzor registračního lístku chovatele, obchodníka, provozovatele jatek, asanačního podniku, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení, provozovatele líhně                                               
A 

                                                    

 1.  Typ osoby (označte křížkem)                                                                                                                         
       

Fyzická osoba            Fyzická osoba - podnikatel        Právnická osoba                                                                                                                                                
 2.  Základní údaje fyzické osoby, fyzické osoby - podnikatele                                                   
                                                 
   Jméno, případně jména                                                                                                                            
   Příjmení                                                                              
                                                
   IČ                                Rodné číslo             /            
                                                
   Ulice                                            č.p.(č.ev.) / č.or.         /            
                                                
   Obec                                                                               
                                                
   Část obce                                                                             
                                                 
   Měst. obvod                               Měst. část                                    
                                                   Okres                                                           PSČ                                                                                                                                                      
 3. Základní údaje právnické osoby                                                                      
                                                
   Obchodní firma anebo                                                                            
                                                
   název                                                       IČ                    
                                                
   Ulice                                           č.p.(č.ev.) / č.or.         /            
                                                
   Obec                                                                               
                                                
   Část obce                                                                             
                                                 
   Měst. obvod                               Měst. část                                    
                                                   Okres                                                           PSČ                                                                                                                                                       
 4. Kontaktní osoba                                                                                                                              
   Jméno, případně jména                                                                            
                                                
   Příjmení                                                                              
                                                
   Ulice                                           č.p.(č.ev.) / č.or.         /            
                                                
   Obec                                                                               
                                                
   Část obce                                                                             
                                                 
   Měst. obvod                               Městská část                                   
                                                 
   Okres                                                           PSČ               
                                                 
   Telefon 1                                  Telefon 2                        
                                                 
   Mobil                                    Fax                          
                                                    E-mail                                                                                                                                                                           



 
 Informace o jednotlivých hospodářstvích nebo provozovnách                   

                                                         

                                                                                    
   Pořadové č.                        Registrační číslo CZ                    
                                                 
   Typ hospodářství nebo provozovny                                  
                                                 
     hospodářství chovatele      obchodník       asanační podnik     shromažďovací středisko   
                                                 
     provozovatel jatek        provozovatel líhně    uživatelské zařízení               
                                                 
   Ulice                                               č.p.(č.ev.) / č.or.         /           
                                                 
   Obec                                                                                 
                                                 
   Část obce                                                                               
                                                  
   Měst. obvod                                  Měst. část                                   
                                                 
   Okres                                                             PSČ             
                                                 
   Číselný kód katastrálního území                                             
                                                 
   Druh zvířat                                          
                                                 
     skot      tuři mimo skot      koně         prasata    ovce     kozy     
                                                 
     drůbež     ryby plemenné     ryby neplemenné    běžci     zvěř ve farmovém chovu   
                                                                                              
                                               
                                                         
                                                                                    
   Pořadové č.                        Registrační číslo CZ                    
                                                 
   Typ hospodářství nebo provozovny                                  
                                                 
     hospodářství chovatele      obchodník       asanační podnik     shromažďovací středisko   
                                                 
     provozovatel jatek        provozovatel líhně    uživatelské zařízení               
                                                 
   Ulice                                               č.p.(č.ev.) / č.or.         /           
                                                 
   Obec                                                                                 
                                                 
   Část obce                                                                               
                                                  
   Měst. obvod                                  Měst. část                                   
                                                 
   Okres                                                             PSČ             
                                                 
   Číselný kód katastrálního území                                             
                                                 
   Druh zvířat                                          
                                                 
     skot      tuři mimo skot      koně         prasata    ovce     kozy     
                                                 
     drůbež     ryby plemenné     ryby neplemenné    běžci     zvěř ve farmovém chovu   
                                                                                              
                                               
                                               
 Dne: ………………………………………………………..           podpis: .....................................………………..   

                                               



Pokyny k vyplnění registračního lístku 
 
A. Registrační lístek 
 

1. Typ osoby:  Označte křížkem  jednu z možností. 
 
2. Základní údaje fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatele: vyplní pouze fyzická osoba, nebo fyzická 

osoba – podnikatel. 
� Jméno a příjmení:  

Vyplňte vždy. Tituly se neuvádí. 
� IČ:  Vyplní fyzická osoba - podnikatel vždy. 

Pokud nemá fyzická osoba - podnikatel přiřazeno identifikační číslo, vyplní rodné číslo. Pokud nemá fyzická 
osoba - podnikatel přiřazeno rodné číslo, vyplní datum narození ve formátu: RRMMDD do prvních šesti políček 
kolonky rodné číslo.  

� Rodné číslo: Vyplní fyzická osoba vždy. 
Pokud nemá fyzická osoba přiřazeno, vyplní datum narození ve formátu: RRMMDD do prvních šesti políček 
kolonky rodné číslo. 

• adresu vyplňte podle místa trvalého bydliště! 
� Ulice:   

Název ulice či veřejného prostranství, pokud bylo přiřazeno. 
� Č.p. (č.ev.) / č.or. : 

č.p. – číslo popisné (červené), pokud bylo přiřazeno 
č.ev. – číslo evidenční, objekt určený k individuální rekreaci, prozatímnímu nebo občasnému bydlení nebo 
objekt jiného prozatímního rázu 
č.or. – číslo orientační (modré) 
Číselné údaje psát zleva. 

� Obec:  
Vyplňte vždy. Vyplňte podle úředního názvu. 

� Část obce, městský obvod, městská část:  
Vyplní se, pokud existuje. Vyplňte podle úředního názvu. 

� Okres:   
Vyplňte vždy. Vyplňte podle příslušnosti k již zaniklým okresním úřadům. 

� PSČ:  Vyplňte vždy. 
 

3. Základní údaje právnické  osoby: vyplní pouze právnická osoba 
� Název nebo obchodní firma: 

Vyplňte vždy, přesně podle obchodního rejstříku (zachovat velká a malá písmena, grafické znaky apod.). 
� IČ:  Vyplňte vždy. 
• adresu vyplňte podle sídla právnické  osoby! 
� Ulice: Název ulice či veřejného prostranství, pokud bylo přiřazeno. 
� Č.p. (č.ev.) / č.or. : 

č.p. – číslo popisné (červené), pokud bylo přiřazeno 
č.ev. – číslo evidenční, objekt určený k individuální rekreaci, prozatímnímu nebo občasnému bydlení nebo 
objekt jiného prozatímního rázu 
č.or. – číslo orientační (modré) 
Číselné údaje psát zleva. 

� Obec:   
Vyplňte vždy. Vyplňte podle úředního názvu. 

� Část obce, městský obvod, městská část:  
Vyplní se, pokud existuje. Vyplňte podle úředního názvu. 

� Okres:  
Vyplňte vždy. Vyplňte podle příslušnosti k již zaniklým okresním úřadům. 

� PSČ:  Vyplňte vždy. 
 
 



4. Kontaktní osoba  
• Adresa pro komunikaci Vyplňte vždy. 
� Jméno a příjmení:  

Vyplňte vždy. Tituly se neuvádí. 
� Ulice:  

Název ulice či veřejného prostranství, pokud bylo přiřazeno. 
� Č.p. (č.ev.) / č.or. : 

č.p. – číslo popisné (červené), pokud bylo přiřazeno 
č.ev. – číslo evidenční, objekt určený k individuální rekreaci, prozatímnímu nebo občasnému bydlení nebo 
objekt jiného prozatímního rázu 
č.or. – číslo orientační (modré) 
Číselné údaje psát zleva. 

� Obec: Vyplňte vždy. Vyplňte podle úředního názvu. 
� Část obce, městský obvod, městská část:  Vyplní se, pokud existuje. Vyplňte podle úředního názvu.. 
� Okres: Vyplňte vždy. Vyplňte podle příslušnosti k již zaniklým okresním úřadům. 
� PSČ:  Vyplňte vždy. 
� Telefon 1, telefon 2, mobil, fax:  Vyplňte, pokud je kontaktní osoba má. 
� E-mail:   Vyplňte pokud ho kontaktní osoba má. 

 
B. Informace o jednotlivých hospodářstvích nebo provozovnách 

 
Podle zákona č.154/2000 Sb., (plemenářský zákon) se hospodářstvím se rozumí jakákoli stavba, zařízení 
nebo místo na území jednoho katastrálního území obce, kde jsou evidovaná zvířata držena jedním 
chovatelem, včetně chovu pod širým nebem. 
 
Pokud máte více než 2 hospodářství nebo provozovny, uveďte je na kopiích stánky B jako přílohu. 
Počty příloh uveďte pod Váš podpis. 

� Pořadové číslo:  
Vyplňte vždy.  Číselné údaje psát zleva. 

� Registrační číslo:  Vyplní se, pokud je přiřazeno pověřenou osobou. Novým, dosud nezaregistrovaným 
hospodářstvím, ho přiřazuje pověřená osoba a bude sděleno. Číselné údaje psát zleva. 

� Typ hospodářství nebo provozovny: Označte křížkem  jednu z možností. 
� Ulice: Název ulice či veřejného prostranství, pokud bylo přiřazeno. 
� Č.p. (č.ev.) / č.or. : 

č.p. – číslo popisné (červené), pokud bylo přiřazeno 
č.ev. – číslo evidenční, objekt určený k individuální rekreaci, prozatímnímu nebo občasnému bydlení nebo 
objekt jiného prozatímního rázu 
č.or. – číslo orientační (modré) 
Číselné údaje psát zleva. 

� Obec:   
Vyplňte vždy. Vyplňte podle úředního názvu. 

� Část obce, městský obvod, městská část:    
Vyplní se, pokud existuje. Vyplňte podle úředního názvu. 

� Okres:  
Vyplňte vždy. Vyplňte podle příslušnosti k již zaniklým okresním úřadům. 

� PSČ:   
Vyplňte vždy. 

� Číselný kód katastrálního území:  
Vyplňte vždy. Číselné údaje psát zleva. Dostupné na obecním nebo katastrálním úřadu, nebo na internetových 
stránkách katastrálního úřadu (www.cuzk.cz). 

� Druh zvířat:   
Označte křížkem. U skotu vyplňte vždy. Nevztahuje se na chovatele, kteří chovají 1 prase  určené pro domácí 
porážku anebo nejvýše 3 ovce nebo kozy a kteří na tato zvířata nežádají o dotaci, případně jinou finanční 
podporu. U drůbeže se vztahuje pouze na chovatele, kteří chovají nad 100 ks drůbeže určené pro produkci 
násadových vajec nebo kura domácího u hejna většího než 350 ks. 

 


