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1. ÚVOD
Tyto pokyny vydává Národní hřebčín Kladruby nad Labem, 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 anglických plnokrevníků,
poskytne chovatelům Jockey Club ČR, informace o evidenci klusáků pak Česká klusácká asociace
(bližší údaje lze nalézt v kapitole 11. Kontakty).
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 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. 282/2003 Sb., č. 130/2006 Sb. a č. 32/2011 Sb., č. 64/2014 Sb.,
č. 250/2014 Sb., č. 168/2015 Sb., č. 60/2017 Sb., č. 183/2017 Sb. a č. 3/2019 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., č. 64/2013 Sb., č. 5/2016 Sb.).
Způsob označování a evidence koní stanovuje s účinností od 1. 1. 2016 nařízení Komise (EU)
2015/262, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/EHS, pokud jde o
metody identifikace koňovitých. Od 1.11.2018 platí Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
2017/1940, kterým se doplňuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o
obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné koňovité obsažených
v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité. Jedná se o přímo aplikovatelné
předpisy 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. Základní informace
a použité zkratky. 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 28.6.2019
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2. 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 MZe. Sběr a zpracování údajů zajišťuje ČMSCH. Na základě smluvního vztahu tuto činnost
v chovu koní vykonává Národní hřebčín Kladruby nad Labem.

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 první 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
Přemístěním zvířete se rozumí 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“).

Použité zkratky
ČMSCH
ČPI
EU
GT
IL
MZe

Českomoravská společnost
chovatelů, a. s.
Česká plemenářská inspekce
Evropská unie
Genetický typ
Imunogenetická laboratoř
Ministerstvo zemědělství

PK
PL
POP
PR
ÚEK
UCHS
ÚRP
ZO

Plemenná kniha
Připouštěcí lístek
Potvrzení o původu
Připouštěcí rejstřík
Ústřední evidence koní
Uznané chovatelské sdružení
Ústřední registr plemeníků
Zootechnické osvědčení

1. 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, ztrátu a kastraci.
a.2. Chovatelé koní jsou povinni:
- označit a zaevidovat narozené hříbě podle ustanovení vyhlášky,
- zaregistrovat u pověřené osoby (ČMSCH) všechna svá hospodářství spolu s identifikačními
údaji o své osobě a hlásit veškeré změny nastalé po dni zaevidování,
- ohlásit umístění objektu využívaného k chovu koní na místně příslušném pracovišti SZIF oddělení příjmu žádostí a LPIS ve smyslu zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů,
- 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, včetně údajů o léčení,
- při přemístění koně vždy předávat nebo přebírat průkaz koně,
- hlásit ÚEK vývoz, porážku, úhyn, utracení a kastraci způsobem uvedeným ve vyhlášce, pokud
tak neučinil majitel koně,
- nahlásit ÚEK skutečnost, že kůň byl z důvodu léčby veterinárním lékařem prohlášen
za neurčeného k lidské spotřebě.
- 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 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, připouštěcí 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, registr koní v hospodářství lze vést elektronicky pouze na Portálu farmáře.

2. 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.
Pro každé registrované hospodářství je přiděleno jedinečné osmimístné registrační číslo
hospodářství s předřazenými písmeny CZ. Oprávněný pracovník ČMSCH zaregistruje přidělená čísla
v ústřední evidenci 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.
Dva a více chovatelů může chovat zvířata v jedné stáji pouze se souhlasem MZe. Chovatelé svůj
záměr oznámí MZe nebo orgánům dozoru. MZe na základě doporučení orgánu dozoru vydá pověřené
osobě souhlasné stanovisko k zaevidování hospodářství společně v jedné stáji. Všechna taková
hospodářství tvoří z hlediska veterinárních předpisů jednu epizootologickou jednotku.
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3. 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 na hospodářství (datum příchodu)“. Poslední odchod do sloupce „Datum přemístění
z hospodářství (datum odchodu)“.
Příklady vyplnění BLOKU 1 a 2 jsou uvedeny v příloze.
Registr lze vést elektronicky na PORTÁLU FARMÁŘE (více na www.eagri.cz). Vedení koní
v tomto registru umožňuje automatické načítání průměrných stavů pro účely vedení pastevního deníku
a produkce statkových hnojiv (obdobně jako u skotu). Pro žadatele o dotace v rámci opatření LFA,
AEKO a EZ je elektronické vedení stájového registru koní na Portálu farmáře povinné.
Hlášení o přemísťování koní ani údaje o koních ustájených na hospodářství se ÚEK nezasílají.
ÚEK podle plemenářského zákona není povinna evidovat místo ustájení koní, eviduje jen koně a jejich
majitele. Hlášení podléhají pouze změny trvalé, uvedené v kapitole 7. Hlášení změn. Elektronické
vedení registru na Portálu farmáře umožňuje předpřipravovat tiskopisy „Hlášení změny“, které je však
nutné následně vytisknout a zaslat na ÚEK, resp. plemennou knihu. Elektronické zasílání změn, tak jako
u jiných hospodářských zvířat, není možné.

4. OZNAČOVÁNÍ A EVIDENCE KONÍ
Hříbě se označuje před odstavem tak, aby byl průkaz koně vydán před opuštěním hospodářství,
ve kterém se hříbě narodilo (s výjimkou přesunu před odstavem společně s matkou), nejpozději však
do 12 měsíců od narození.
Osoba provádějící registraci a označování koní má povinnost označit koně do 28 dnů ode dne, kdy
k tomu byla prokazatelně vyzvána.
Pokud dojde na koni ke změnám, které neodpovídají jeho slovnímu a grafickému popisu, zajistí
majitel opravu u osoby provádějících registraci a označování koní (viz výše). Změnu slovního
a grafického popisu zaznamená tato osoba do průkazu koně a zároveň zasílá hlášení o provedené změně
či doplnění identifikačních údajů na ÚEK.
Adresy a telefonická spojení na osoby provádějící registraci a označování jsou uvedeny v kapitole
12. Kontakty.
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6.a. Osoby provádějící registraci a označování koní
a.1. Uznaná chovatelská sdružení – zajišťují registraci a označení koní prostřednictvím smluvních
odborně způsobilých osob. Registrace a označení koní jsou prováděny podle pravidel
stanovených Řádem příslušné plemenné knihy schválené MZe.
a.2. Ústřední evidence koní – zajišťuje prostřednictvím smluvních odborně způsobilých osob
registraci a označení koní:
- bez plemenné příslušnosti, oslů a jejich kříženců s koňmi a ostatních koňovitých
- narozených v ČR, pro která se vede PK ve třetích zemích, kde se nevystavuje průkaz (např.
americká plemena, achaltekinští koně apod.)
- dovezených ze třetích zemí bez průkazu koně

6.b. Způsoby označování:
b.1. Slovní a grafický popis a elektronický identifikátor (dále jen „mikročip“), který musí splňovat
normu ISO 11784. Mikročip s národním kódem 203 může vydat jedině pověřená osoba,
tj. ČMSCH (tyto mikročipy mají k dispozici pracovníci určení k registraci koní PK nebo ÚEK,
nikoliv soukromí veterinární lékaři.). Pokud je kůň označen mikročipem s kódem 203, který
nepřidělila pověřená osoba, nebo je jinak nevyhovující, použije se jako alternativní způsob
označení stanovení genetického typu koně.
Tímto způsobem jsou označováni:
- koně evidovaní v plemenných knihách vedených v ČR, v jejichž Řádu PK není nařízeno
označení koně výžehem (anglický plnokrevník, huculský kůň, Irish cob, kůň Kinský, klusák,
Mini horse, shetlandský pony, slovenský teplokrevník, velšská plemena pony a kob),
- koně bez plemenné příslušnosti, osli a jejich kříženci s koňmi,
- koně narození v ČR, jejichž PK se vede ve třetích zemích (např. quarter horse, appaloosa, paint
horse, achaltekinský kůň apod.),
- koně dovezení ze třetích zemí bez průkazu koně.
b.2. Slovní a grafický popis, mikročip a výžeh. Tímto způsobem jsou označováni koně evidovaní
v plemenných knihách vedených v ČR, kteří se podle příslušného Řádu PK musí označovat
výžehem a čipem (český sportovní pony, český teplokrevník, hafling).
b.3. Slovní a grafický popis a výžeh. Tímto způsobem jsou označováni koně evidovaní
v plemenných knihách vedených v ČR, kteří se podle příslušného Řádu PK označují výžehem.
Tímto způsobem se označují plemena českomoravský belgický kůň, norický kůň, slezský
norický kůň, lipický kůň, moravský teplokrevník, Shagya-arab a starokladrubský kůň.
b.4. Koně narození v ČR, jejichž plemenná kniha se vede v ostatních zemích EU, se označují
podle pravidel této zahraniční PK, která rovněž označení zajišťuje (např. fríský kůň,
holštýnský kůň, hannoverský kůň, fjordský kůň, pura raza espaňola atd). Při povinném označení
koně mikročipem, je zapotřebí dodržet pravidla uvedená v bodě b.1. Průkaz koně vydá příslušná
zahraniční autorita. K registraci v ÚEK se předkládá do 28 dnů od vystavení průkazu „Hlášení
o registraci koně narozeného v ČR“ a originál průkazu koně.
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6.c. Postup označování a evidence koní narozených v ČR, evidovaných
v plemenných knihách vedených v ČR (za označení zodpovídají UCHS)
Koně se označují jedním ze způsobů uvedených v bodě 6.b, podle příslušného Řádu PK. Jejich
označení a evidence se provádí vždy po doložení PL, případně také osvědčení o ověření původu
testem DNA, pokud je hříbě narozeno po inseminaci nebo embryotransferu, pokud neodpovídá
délka březosti, pokud byla klisna připuštěna brzy po sobě dvěma různými hřebci anebo pokud hříbě
nebylo označeno pod matkou. Ověření původu testem DNA je nutné předložit i při označování těch
plemen, u kterých to vyžaduje Řád plemenné knihy.
c.1. Po narození hříběte, s výjimkou anglického plnokrevníka a klusáka, zašle majitel do 21 dnů ode
dne narození třetí (modrý) průpis PL osobě, která provádí pro příslušnou PK označování
a registraci koní, a ta na jeho základě hříbě zapíše do registrační knihy koní. Po stanovené době
přijede hříbě označit způsobem, který předepisuje řád PK pro příslušné plemeno.
Údaje o registraci, včetně slovního a grafického popisu, zaznamená do čtvrtého (zeleného) PL
a svým podpisem potvrdí jejich platnost. Majitel koně vyplní předepsané údaje na druhé straně
PL, zkontroluje správnost vyplnění celého PL a podepíše jej. Pokud je majitel hříběte odlišný
od chovatele, musí být PL podepsán chovatelem nebo je nutno doložit hlášení změny majitele.
Poté je PL (spolu s osvědčením o ověření původu, pokud je nutné) zaslán na ÚEK k vystavení
průkazu koně, jehož součástí je i potvrzení o původu.
c.2. Po narození hříběte anglického plnokrevníka zašle jeho majitel do 21 dnů po narození čtvrtý
připouštěcí lístek PK (Jockey Clubu ČR). PK ho vybaví identifikační kartou hříběte a majitel si
do ní zajistí zaznamenání slovního a grafického popisu a označení hříběte čipem. Vyplněnou
identifikační kartu, spolu s odebranými vzorky k ověření původu pak majitel zašle
do imunogenetické laboratoře, která zaznamená do karty laboratorní číslo testu a zašle kartu PK.
Ta provede kontrolu totožnosti koně a po kompletní registraci hříběte do PK vydá chovateli
průkaz koně.
c.3. Po narození hříběte klusáka zašle jeho majitel do 21 dnů po narození třetí připouštěcí lístek
na PK (Česká klusácká asociace). PK jej vybaví identifikační kartou, do které si majitel
u veterinárního lékaře zajistí zaznamenání slovního a grafického popisu a označení hříběte
čipem. Majitel zašle identifikační kartu zpět na PK a ta zajistí ověření původu. Po doručení
žádosti chovatele o kontrolu totožnosti koně pak PK tuto kontrolu provede a vydá chovateli
průkaz koně.
Pokud z jakéhokoliv důvodu není hříbě označeno tak, jak vyžaduje Řád PK, i když další
podmínky PK splňuje, obdrží průkaz koně bez uvedení plemenné příslušnosti a bez potvrzení
o původu.

6.d. Postup označování a evidence koní narozených v ČR, kteří nejsou evidováni
v žádné plemenné knize vedené v ČR (za označení zodpovídá ÚEK, která má tuto
činnost smluvně zajištěnou u firmy Equiservis Konzulent, s.r.o. a dalších smluvních pracovníků)
d.1. koně bez plemenné příslušnosti se označují slovním a grafickým popisem a mikročipem.
Pokud byla matka zapuštěna hřebcem zapsaným v ÚRP, předkládá se při registraci vždy PL,
do kterého osoba provádějící registraci zaznamená přidělené registrační číslo, grafický a slovní
popis včetně čísla mikročipu. Majitel koně vyplní datum narození a jméno koně, své osobní
údaje, resp. údaje o majiteli matky v době ohřebení a registrační číslo hospodářství, kde se kůň
narodil. Vyplněný PL majitel podepíše jako žádost o vystavení průkazu koně. Pokud je majitel
hříběte odlišný od chovatele, musí být PL podepsán rovněž chovatelem nebo je nutno doložit
hlášení změny majitele. Pokud dojde ke ztrátě PL, musí chovatel zajistit vystavení duplikátu PL
u držitele hřebce, resp. u příslušné PK, ve které hřebec působí.
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V případě, že klisna byla zapuštěna hřebcem, který není zapsán v ÚRP (tím došlo k tzv. černé
plemenitbě porušením § 15 plemenářského zákona – podnět bude předán České plemenářské
inspekci, otec nebude uveden), vyplní registrující pracovník „Hlášení o registraci koně
narozeného v ČR“ a majitel koně jej podepíše jako žádost o vystavení průkazu koně.
Na základě provedené registrace koně vystaví ÚEK majiteli průkaz koně, a to do 28 dnů ode dne
doručení PL nebo „Hlášení o registraci koně narozeného v ČR“.
d.2. koně, jejichž plemenná kniha se vede ve třetí zemi (mimo EU) - např. quarter horse,
appaloosa, paint horse, achaltekinský kůň apod. - se označují slovním a grafickým popisem
a mikročipem.
Koně se označují a registrují po předložení PL a kopie certifikátu vydaném zahraniční PK
(postup je shodný jako v bodě d. 1.). O certifikát je nutné požádat osobu, která vede PK,
co nejdříve, aby byl dodržen termín vystavení průkazu do 12 měsíců od narození. Pokud kopie
certifikátu nebude při registraci předložena, kůň nebude mít v průkazu uvedenu plemennou
příslušnost.
d.3. koně, jejichž plemenná kniha se vede v jiných zemích EU (např. fríský kůň, holštýnský kůň,
hannoverský kůň, fjordský kůň, welsh pony, pura raza espaňola atd.) označuje, registruje
a zároveň jim vystavuje průkaz koně příslušná zahraniční PK.
K registraci do ÚEK zasílá majitel koně „Hlášení o registraci koně narozeného v ČR“ společně
s originálem zahraničního průkazu koně do 28 dnů od jeho vystavení.

6.e. Evidence a označování koní přemístěných z jiných členských států nebo
dovezených z třetích zemí (pokud je nutné označení koně, zajišťuje jej ÚEK prostřednictvím
smluvních osob)
Evidence a případné označení se týká pouze trvale dovezených koní, tedy těch, kteří jsou
dovezeni na dobu přesahující 90 dnů. Na koně dovezené k účasti na soutěžích, dostizích,
přehlídkách či výcviku na dobu nepřesahující 90 dnů se povinná evidence nevztahuje. Výjimku
mají rovněž plemenní hřebci dovezení na připouštěcí sezónu a klisny dovezené pro účely
plemenitby na dobu nepřesahující 90 dní, dále koně určení k porážce do 10 dnů od vstupu a koně
umístění ve veterinárních zařízeních.
Evidenci trvale dovezených koní zajistí majitel nejpozději do 30 dnů od dokončení celního
postupu, nebo jakmile dočasný dovoz přesáhne 90 dní a změní se na trvalý.
e.1. Pokud trvale dovezeného koně doprovází průkaz koně vystavený v souladu s přímo
použitelnými předpisy EU, zašle majitel na ÚEK „Hlášení o trvalém dovozu“ společně
s průkazem koně vystaveným zahraniční chovatelskou organizací (ne s FEI pasem). ÚEK koně
zaeviduje, zaznamená do průkazu změnu majitele a vlastní kód začínající čísly 203 011, pokud
průkaz vydala jiná vydávající organizace. Průkaz vrátí do 7 dnů ode dne doručení majiteli.
V případě, že trvale dovezený kůň zůstává v majetku zahraničního majitele, zasílá hlášení
o dovozu a originál průkazu chovatel, u něhož je kůň ustájen.
U anglického plnokrevníka je nutno zaslat na Jockey Club ČR hlášení o dovozu, originál
průkazu koně a doložit kontrolu totožnosti inspektorem (kontrola je buď zapsána v průkazu
koně, nebo je přiložen samostatný popisový list).

e.2. Pokud koně trvale dovezeného ze třetích zemí nedoprovází průkaz koně vystavený v souladu
s přímo použitelnými předpisy EU, zajistí majitel koně označení a registraci koně u některé
smluvní osoby ÚEK (Equiservis konzulent, s.r.o., nebo dalších smluvních osob). Tato osoba
označí koně do 28 dnů ode dne, kdy k tomu byla majitelem prokazatelně vyzvána. Registrace je
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zaznamenána na „Hlášení o trvalém dovozu koně“ vyplněné registrující osobou a podepsané
majitelem koně. Pokud je k dispozici certifikát ze zahraniční PK, přikládá se jeho kopie.
V případě, že trvale dovezený kůň zůstává v majetku zahraničního majitele, zajišťuje vystavení
průkazu koně chovatel, u něhož je kůň ustájen. Pokud kůň nebyl označen v zemi původu
mikročipem, bude mu při registraci mikročip aplikován. Na základě registrace vystaví ÚEK
průkaz koně do 28 dnů ode dne obdržení Hlášení o trvalém dovozu.
Podmínkou k vystavení FEI pasu je od 1. 1. 2013 označení koně mikročipem.
7. HLÁŠENÍ ZMĚN
Dojde – li ke změně majitele, k porážce, úhynu, utracení, ztrátě koně nebo k jeho přemístění
do EU nebo vývozu (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 30 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 30 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.
7.c. Nový majitel koně, jemuž byl vydán průkaz koně v zahraničí, zasílá ÚEK „Hlášení změny“ spolu
s průkazem koně do 30 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Pokud nový majitel zasílá
průkaz koně k zaznamenání změny majitele vydávajícímu orgánu v zahraničí, zašle následně ÚEK
hlášení změny doložené kopií průkazu koně, kde je 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
zneplatní a po poražení koně nebo zpracování těla koně zasílají ÚEK k archivaci. Majitel koně si
může zneplatněný průkaz následně vyžádat na památku.
7.e. Dojde-li k úhynu nebo utracení koně, kdy kadáver nebyl předán do asanačního podniku, nebo
dojde-li ke ztrátě koně, zasílá majitel koně ÚEK „Hlášení změny“ a průkaz koně. Majitel si může
zneplatněný průkaz uhynulého koně následně vyžádat na památku.
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 ČR, 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 30 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 povinným 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 léčba veterinárními přípravky.
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Podle Nařízení Komise (EU) č. 2015/262, které nabylo účinnosti dnem 1.1.2016, musí být každý
kůň narozený v EU identifikován vystavením průkazu koně před opuštěním hospodářství, v němž
se narodil, nejpozději do 12 měsíců od narození. V případě, kdy bude průkaz koně vystaven po tomto
termínu, bude průkaz označen jako duplikát (při doložení původu) nebo jako náhradní identifikační
doklad (u koní bez původu). V každém případě bude bez výjimky vyloučen z porážky k lidské
spotřebě.
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.
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. 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 ČR, resp. Česká klusácká asociace.
Při ztrátě průkazu vystaví na žádost majitele duplikát průkazu vydávající organizace,
která vystavila originál průkazu. Žádost o duplikát musí být písemná a vždy musí být uveden důvod,
proč se o duplikát žádá. Totožnost koně musí být prokázána. 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
identifikační doklad, který musí být takto zřetelně označen.
U vydaného duplikátu a náhradního identifikačního dokladu v oddíle „Podávání
veterinárních přípravků“ uvede vydávající organizace status koně jako neurčeného na porážku
pro lidskou spotřebu. V případě, že majitel koně požádá o vystavení duplikátu průkazu koně
a uspokojivě prokáže do 30 dnů od ohlášeného data ztráty průkazu koně, že status koňovitého jako
určeného na porážku k lidské spotřebě nebyl ohrožen žádnou léčbou, může být pozastaven status
koňovitého jako určeného na porážku k lidské spotřebě na dobu 6 měsíců.

9. ZOOTECHNICKÉ OSVĚDČENÍ
Zootechnické osvědčení podle kapitoly VII nařízení (EU) 2016/1012 vydává uznané chovatelské
sdružení. ZO doprovází plemenná zvířata nebo jejich zárodečné produkty, pokud jsou uváděna do
oběhu jako plemenná. Obsah a formu ZO pro koňovité stanoví Nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2017/1940, kterým se doplňuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud
jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné koňovité obsažených
v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité.

10. 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,
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- osvědčením o ověření původu, pokud se jedná o hřebce zařazeného do inseminace
- 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*,
- osvědčením o ověření původu, pokud se jedná o hřebce zařazeného do inseminace*
- 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 12. Kontakty.

*

9.b. Pokud je genetický typ stanoven v zahraničí, majitel zajistí jeho přepsání do databáze české
akreditované imunogenetické laboratoře a zašle na ÚEK potvrzení o přidělení laboratorního čísla.

Poznámka: Dojde-li k vyřazení hřebce ze všech PK hřebců, není dále zapsán ani v ÚRP, je již v tomto
registru pouze evidován.

11. 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 hřebce nebo chovatel.
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12. KONTAKTY
OSOBY ZAJIŠŤUJÍCÍ VEDENÍ ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ ČR
všechna plemena, kromě plemene anglický plnokrevník a klusák
www.uek.cz

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
ÚEK ČR
Hřebčín Slatiňany
Zámecký park 169
538 21 Slatiňany

Telefon:

469 681 135-7 1inka 1
469 319 876 (+ fax)
608 835 665
info@uek.cz

e-mail:

JOCKEY CLUB ČR
anglický plnokrevník
www.dostihyjc.cz
Telefon:

Jockey Club ČR
Radotínská 69
159 00 Praha 5

257 941 177
257 941 173
257 941 171
257 310 088
sekretariat@dostihy.cz

Fax.:
e-mail:
ČESKÁ KLUSÁCKÁ ASOCIACE
klusák

www.czetra.cz
Česká klusácká asociace, z.s.
Radotínská 69
159 00 Praha 5

Telefon:
257 940 250
Fax:
257 941 087
e-mail: klusackaasociace@seznam.cz
trotting@czetra.cz

OSOBA POVĚŘENÁ VEDENÍM ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE
ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST
CHOVATELŮ, a. s. (ČMSCH)
Benešovská 123
252 09 Hradištko pod Medníkem
Kontaktní osoba:
Libor Nožina
vedoucí odboru ústřední evidence

www.cmsch.cz
Telefon.: 257 896 444 (ústř.)
info služba ÚE:
724 277 447 (mob.)
257 896 335
257 896 212
257 896 264
257 896 344 (L. Nožina)
Fax:
257 740 491
e-mail: nozina@cmsch.cz
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Regionální pracoviště ÚE přidělující čísla hospodářství
PRAHA (11) A STŘEDOČESKÝ KRAJ (21)
ČMSCH, a.s., regionální pracoviště Praha
k 1.7.2015 bylo pracoviště ZRUŠENO – obracejte se kterékoliv jiné regionální pracoviště nebo
ČMSCH a.s., Benešovská 123, 252 09 Hradištko pod Medníkem

Věra Vojtěchovská

tel. 257 896 427

e-mail: registrace@cmsch.cz

JIHOČESKÝ KRAJ (31), VYSOČINA (61)
ČMSCH a. s., pracoviště ÚE
U Stínadel 1317
393 01 Pelhřimov
Mgr. Hana Jiráková

Telefon:

565 333 527
724 029 680
vysocina@cmsch.cz

e-mail:

PLZEŇSKÝ KRAJ (32), KARLOVARSKÝ KRAJ (41), ÚSTECKÝ KRAJ (42),
LIBERECKÝ KRAJ (51))
ČMSCH, a. s., pracoviště ÚE
Slovanská alej 28
326 00 Plzeň
Šimon Kotora

Telefon:

377 918 734
724 149 619
plzen@cmsch.cz

e-mail:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ (52), PARDUBICKÝ KRAJ (53)
ČMSCH, a. s., pracoviště ÚE
Zemědělská 897
500 03 Hradec Králové
Naďa Knajflová

Telefon:
e-mail:

495 404 157
724 171 227
hradeckralove@cmsch.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ (62), ZLÍNSKÝ KRAJ (72)
ČMSCH, a. s., pracoviště ÚE
Popelova 53
620 00 Brno - Tuřany
Ing. Michaela Švestková

Telefon:
e-mail:

541 214 047
602 292 572
brno@cmsch.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ (71)
ČMSCH, a. s., pracoviště ÚE
Wurmova 606/2
750 02 Přerov
Mgr. Martina Dorňáková

Telefon:
e-mail:

581 735 068
606 720 963
prerov@cmsch.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ (81)
ČMSCH, a. s., pracoviště ÚE
Slavkovská 39
747 07 Opava
Ing. Dana Dratvová

Telefon:
e-mail:
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553 777 468
602 132 615
opava@cmsch.cz

www.mze.cz

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Odbor zemědělských komodit
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Kontaktní osoba: Pavel Hakl
vedoucí Oddělení živočišných komodit a ústředního registru

Telefon: 221 812 779
e-mail: pavel.hakl@mze.cz

OSOBY OPRÁVNĚNÉ KE STANOVOVÁNÍ GENETICKÉHO TYPU
A OVĚŘOVÁNÍ PŮVODU
www.cmsch.cz

ČMSCH, a. s.
Laboratoř imunogenetiky
Benešovská 123
252 09 Hradištko pod Medníkem

Telefon:
Fax:

Kontaktní osoba
Ing. Michaela Pribáňová
vedoucí laboratoře

e-mail:

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
v Brně
Laboratoř agrogenomiky
Zemědělská 1
613 00 Brno

Telefon:
Fax:

Kontaktní osoba
Ing. Bc. Irena Vrtková, vedoucí laboratoře

e-mail:

257 896 329
257 896 226
257 740 491
priban@cmsch.cz

545 133 187
607 753 219
545 133 176

irena.vrtkova@mendelu.cz

Telefon:

541562186
541562187
604 206 758
723 872 071
Fax:
541562187
e-mail:
genservice@volny.cz
e-mail: alenahovorka@seznam.cz
Telefon:
724 028 493
777 907 952
373 749 999

GENSERVICE, s.r.o.
Palackého 1-3, 612 42 Brno
Kontaktní osoba
Mgr. Kateřina Rosenbergová, Ph. D.
MVDr. Alena Hovorková

GENOMIA s.r.o.
Janáčkova 51, 330 13 Plzeň

e-mail:
laborator@genomia.cz
marketa.dajbychova@genomia.cz

Kontaktní osoba
Mgr. Markéta Dajbychová

http://www.facebook.com/genomia
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UZNANÁ CHOVATELSKÁ SDRUŽENÍ V ČR
včetně kontaktů na pracovníky zajišťující registraci a označování koní
ANGLICKÝ PLNOKREVNÍK
Jockey Club ČR
Radotínská 69
159 00 Praha 5 - Velká Chuchle

www.dostihyjc.cz
e-mail:

Kontaktní osoby: Ing. Ondřej Plachý
Markéta Pínová

Telefon:

studbook@dostihy.cz
pinova@dostihy.cz
sekretariat@dostihy.cz
725 934 323
725 934 322

KLUSÁK
www.czetra.cz

Česká klusácká asociace, z.s.
Radotínská 69
159 00 Praha 5 - Velká Chuchle

e-mail:

trotting@czetra.cz

klusackaasociace@seznam.cz
Telefon:
257 940 250
Fax
257 941 087

Kontaktní osoba: MVDr. Helena Pokorná
STAROKLADRUBSKÝ KŮŇ
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
533 14 Kladruby nad Labem 1

www.nhkladruby.cz
e-mail: pkslatinany@nhkladruby.cz
sancova@nhkladruby.cz

Kontaktní osoba:
Ing. Zuzana Šancová

Telefon:

724 749 565

Označování koní pro PK STKL: Informace podá kontaktní osoba - viz výše
ČESKÝ TEPLOKREVNÍK
www.aschk.cz
Telefon: 382 210 644
383 134 735
731 482 476
602 625 025
e-mail:
info@aschk.cz

Asociace svazů chovatelů koní ČR, z.s.
U Hřebčince 479, 397 01 Písek
Kontaktní osoba: Blahoslav Políček – tajemník
Označování koní pro PK ČT:
Equiservis konzulent s.r.o. (viz str. 19)

Ing. Jiří Holík, Semovická 483, 257 51 Bystřice u Benešova Telefon: 777 964 490
e-mail: holik.kone@seznam.cz
Karel Růžička, Brněnská 346, 691 63 Velké Němčice

Telefon: 775 077 641
e-mail: ruzicka.kone@seznam.cz

Zemský hřebčinec Tlumačov
Kontaktní osoba: Ing. Roman Klos, Starojická Lhota 116, 741 01 Starý Jičín
Telefon: 604 693 662
e-mail: klosroman@seznam.cz
Stanislav Hošák, Komenského 1350/73, 741 01 Nový Jičín Telefon: 606 704 114
e-mail: standa.hosak@seznam.cz
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KŮŇ KINSKÝ
Svaz chovatelů koní Kinských
Hradištko 126
289 12 Sadská
Kontaktní osoby:
RNDr. Petr Dvořák
Petr Půlpán
Libuše Půlpánová

www.schkk.cz
e-mail: schkk@equus-kinsky.cz
Telefon:
603 435 447
e-mail: p.dvorak@i-minerva.cz
Telefon:
777 247 110
776 057 706

Označování koní pro PK KK:
Čechy: MVDr. Jindřich Müller
Mnětice 126
530 02 Pardubice
Morava: MVDr. Vít Holý
Borová 115
747 23 Bolatice

Telefon: 603 579 583
e-mail: ercjindrich@seznam.cz

Telefon: 777 269 849
e-mail: vit.holy@email.cz

MORAVSKÝ TEPLOKREVNÍK
Svaz chovatelů a příznivců moravského
teplokrevníka, z.s.
Wolkerova 178
683 23 Ivanovice na Hané

www.moravskyteplokrevnik.cz
Telefon:

732 206 628

e-mail:
moravskyteplokrevník@seznam.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jana Burešová
Označování koní pro PK MT:
Ing. Roman Klos
Starojická Lhota 116, 741 01 Starý Jičín

Telefon:
e-mail:

604 693 662
klosroman@seznam.cz

SLOVENSKÝ TEPLOKREVNÍK (CS)
Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka (CS)
U kapličky 14, Mnětice, 530 03 Pardubice

www.studbookcs.cz

Kontaktní osoby:
Ing. Zdeněk Müller, CSc - předseda

Telefon:

466 670 861
603 501 056

MVDr. Jindřich Müller
Telefon:
e-mail:
Telefon:
e-mail:

Martina Bečková - tajemnice
Kont. adresa: SCHCS, Martina Bečková,
Heřmánkovice 162, 549 84
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603 579 583
ercjindrich@seznam.cz
603 525 377
schcs@studbookcs.cz

Označování koní pro PK CS:
Čechy:
MVDr. Jindřich Müller, Mnětice 126, 530 02 Pardubice
Morava
MVDr. Pavel Havelka, Zálesná Zhoř 33, 664 84

Telefon: 603 579 583
e-mail: ercjindrich@seznam.cz
Telefon: 603 539 455
e-mail: horses@volny.cz

ČESKOMORAVSKÝ BELGICKÝ KŮŇ, ČESKÝ TEPLOKREVNÍK, NORIK,
SLEZSKÝ NORIK, HAFLING, ČESKÝ SPORTOVNÍ PONY,
SHETLANDSKÝ PONY, VELŠSKÁ PLEMENA PONY A KOB, ARABSKÝ KŮŇ,
MINI HORSE, IRISH COB, OSEL DOMÁCÍ
Asociace svazů chovatelů koní ČR, z.s.
U Hřebčince 479, 397 01 Písek

www.aschk.cz
Telefon:

Kontaktní osoba: Bc. Blahoslav Políček - tajemník

e-mail:

382 210 644
731 482 476
info@aschk.cz

Označování koní pro výše uvedené PK:
 Equiservis konzulent, s.r.o.
U Hřebčince 479
397 01 Písek
Jan Chýle
Mimoňská 207, 471 23 Zákupy
Okresy: BN, BE, CL, DC, KL, KO, KH, LT, ME,
MB, NB, PY, PZ, RA, UL
Luboš Kozák
Masarykova 983, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Okresy: CB, CK, JI, JH, PE, PI, PB, PT, ST, TA
Ing. Jan Šíma
Šumavská 3, 350 02 Cheb
Okresy: CH, KV, KT, PJ, PS, RO, SO, TA, LN,
CV, MO, TP
Michaela Kodadová
Svržno 20, 345 25 Hostouň,
Okresy: DO a po dohodě s Ing. Šímou část okresu
TC a KT
Ing. Otakar Vondrouš
Kosice 44, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Okresy: HB, HK, CR, JI, PU, NA, RK, SM, SY,
TU, UO, JN, LB
Ing. Lubomír Procházka
S. K. Neumanna 10/11, 672 01 Moravský Krumlov
Okresy: BK, BO, BV, HO, PR, TR, VY, ZN, ZR
Ing. Petr Rydval
Pšeník 11, Brno, 639 00
Okresy: BR, FM, JE, OP, OC, KI, KM, OL, PR,
SU, UH, VS, ZL

Telefon:
e-mail:

774 690 265
equi.k@seznam.cz

Telefon:
e-mail:

725 384 531
janchyle@seznam.cz

Telefon:
e-mail:

777 891 367
kozak.lubos@email.cz

Telefon:
e-mail:

777 242 685
simovi.kone@seznam.cz

Telefon:
e-mail:

777 231 549
kone.svrzno@seznam.cz

Telefon:
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777 953 637

Telefon:
e-mail:

776 264 490
prochlub.rak@seznam.cz

Telefon:
e-mail:

608 861 516
rydval.petr@seznam.cz

MVDr. František Horník
Beskydská 475, 741 01 Nový Jičín - Žilina,
Okres: NJ

Telefon:
602 524 866
e-mail: hornik.frantisek@seznam.cz

 Ing. Jiří Holík, Semovická 483, 257 51 Bystřice u Benešova
Telefon: 777 964 490
e-mail: holik.kone@seznam.cz
 Zemský hřebčinec Tlumačov
Kontaktní osoba: Ing. Roman Klos, Starojická Lhota 116, 741 01 Starý Jičín
Telefon: 604 693 662
e-mail: klosroman@seznam.cz
 Karel Růžička, Brněnská 346, 691 63 Velké Němčice Telefon: 775 077 641
e-mail: ruzicka.kone@seznam.cz
 Stanislav Hošák, Komenského 1350/73, 741 01 Nový Jičín Telefon: 606 704 114
e-mail: standa.hosak@seznam.cz
HUCULSKÝ KŮŇ
Asociace chovatelů huculského koně ČR
Pražská 607 , P.O.Box 145, 530 02 Pardubice

www.hucul-achhk.cz
Telefon: 777 855 006
e-mail: jelineking@seznam.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Jelínek, CSc

Označování koní pro PK huculského koně: Equiservis konzulent s.r.o. (viz str. 19)
SHAGYA-ARAB
Svaz chovatelů Shagya Araba v ČR, z.s.

www.shagyaarab.org

Předseda: Ing. Adam Zagóra
Luční 203, Dolní Žukov, 737 01 Český Těšín

Telefon:

774 939 112

e-mail: shagyaarab.org@seznam.cz
Kontaktní osoby:
Radomír Kavka
Hřbitovní 537, 687 22 Ostrožská Nová Ves
Ing. Petra Teperová
Třebihošť 115, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Telefon:
725 401 441
e-mail:
kavka@sharr.cz
Telefon:
725 040 645
e-mail: hrebcin.jenikov@wo.cz
Telefon:

Označování koní pro PK Shagya-araba:
Petr Hájek, 382 83 Pohorská Ves 34

Telefon: 607 726 785
e-mail: fanklubshagya@fanklubshagya.cz

Ing. Jan Navrátil, CSc., Panenské Břežany 111, 250 70 Odolena Voda
Telefon: 603 331 613, 739 336 223
e-mail: navratil.af.czu@seznam.cz
Ing. Aleš Musil, Tetětice 113,768 33 Morkovice Telefon: 777 315 931
e-mail: alesmusil113@gmail.com
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LIPICKÝ KŮŇ
www.schlk.wbs.cz

Svaz Chovatelů Lipického koně ČR
Český Šternberk 47, 257 26 Český Šternberk
Kontaktní adresa:
SCHLK ČR, P.O.Box 8, 257 26 Divišov
Kontaktní osoby:
Ing. Jan Tupý (předseda svazu)
Označování koní pro PK lipických koní.
Ing. Jiří Holík
Semovická 483, 257 51 Bystřice u Benešova

e-mail:

schlk@seznam.cz

Telefon:
e-mail:

603 832 346 (9-15 hod.)
ing.jantupy@seznam.cz

Telefon:
e-mail:

777 964 490
holik.kone@seznam.cz

ARABSKÝ PLNOKREVNÝ KŮŇ
www.achpak.cz
Asociace chovatelů plnokrevných arabských
koní
Nová Víska 23, 463 31 Nová Ves
Kontaktní adresa: P.O.Box 60, 460 01 Liberec 1

e-mail:

achpak.cr@tiscali.cz

e-mail:

achpak@seznam.cz

Tel./Fax:

Kontaktní osoby: Jaroslav Lacina
Alena Vondráková

Telefon:
e-mail:

485 133 828
602 411 186
603 159 482
achpak@seznam.cz

Označování koní pro PK arabského koně: Informace podá Jaroslav Lacina – viz výše
TRAKÉNSKÝ KŮŇ
Svaz chovatelů českého trakéna, o.s.
Hlavní 115, Borová, 747 23 Bolatice

www.ceskytraken.cz

Kontaktní osoby:
MVDr. Vít Holý – předseda, označování koní
pro PK

Telefon: 777 269 849
e-mail: vit.holy@email.cz

Ing. Lucie Zavadilová – tajemnice
Sendražice 18, 503 03 Smiřice

Telefon: 725 906 098
e-mail: zavadilova.lucie@post.cz
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OSOBY ZAJIŠŤUJÍCÍ OZNAČOVÁNÍ A REGISTRACI KONÍ,
PRO KTERÉ V ČR NENÍ VEDENA PLEMENENNÁ KNIHA, OSLŮ
A JEJICH KŘÍŽENCŮ S KOŇMI - smluvní osoby ÚEK
Equiservis konzulent, s.r.o. – kontakty viz str. 19
Další smluvní osoby s celostátní působností:
MVDr. Jindřich Müller
Mnětice 126, 530 02 Pardubice

Telefon:
e-mail:

603 579 583
ercjindrich@seznam.cz

Ing. Stanislav Hošák
U Jičínky 385/12, 741 01 Nový Jičín

Telefon:
e-mail:

602 540 056
s.hosak@tiscali.cz

MVDr. Vít Holý
Hlavní 115, Borová, 747 23 Bolatice

Telefon:
e-mail:

777 269 849
vit.holy@email.cz

Ing. Jiří Holík
Semovická 483, 257 51 Bystřice u Benešova
Oblast Čechy

Telefon:
e-mail:

777 964 490
holik.kone@seznam.cz

Ing. Roman Klos
Starojická Lhota 116, 741 01 Starý Jičín
Oblast Morava a Vysočina

Telefon:
e-mail:

604 693 662
klosroman@seznam.cz

JINÉ DŮLEŽITÉ KONTAKTY
ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6

www.cjf.cz
e-mail:
Fax:
Telefon:
e-mail:

Kontaktní osoba:
Mgr. Lenka Haderková

info@cjf.cz
724 394 258
lenka.haderkova@cjf.cz
www.cpinsp.cz

ČESKÁ PLEMENÁŘSKÁ INSPEKCE
Slezská 100/7
120 00 Praha 2

Telefon:
e-mail:
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296 326 221
linka 101 (sekretariát)
podatelnacpi@cpinsp.cz

13. PŘÍLOHY
13.a.

23

24

13.b.

25

13.c. Registr koní v hospodářství - vzory vyplnění

26
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13.d.

HLÁŠENÍ O REGISTRACI KONĚ NAROZENÉHO V ČR

(Je-li kůň vybaven průkazem koně vystaveným v souladu s předpisy Evropských společenství příslušným zahraničním uznaným chovatelským sdružením, vyplňuje se
pouze přední strana a údaje označené )

Údaje o majiteli koně









Obchodní firma nebo název
Jméno, případně jména

Příjmení

RČ

IČ

/

Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec,PSČ

Okres

Městský obvod

Část obce, městská část

Telefon

E - mail

Údaje o chovateli koně
Jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní
firma anebo název

Trvalý pobyt nebo sídlo
2

Údaje o koni



Jméno koně
Pohlaví

Druh/plemeno/typ

Registrační číslo hospodářství
Místo narození
CZ

Otec
Matka
Otec matky
Výžeh



Průkaz koně vystavila autorita ……………………………..….

s identifikačním číslem koně …………………….

Údaje pro přidělení identifikačního čísla



..

Registrován podle registrační knihy číslo:

Pořadové číslo v registrační knize:

Datum narození:



Podpis, popř. razítko majitele koně: ……………………….……………….……… dne: ………………….…….…..
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Slovní popis
Základní barva:
Hlava:
Levá přední končetina:
Pravá přední končetina:
Levá zadní končetina:
Pravá zadní končetina:
Tělo:

Grafický popis

Registraci koně provedl …………………………………..…dne ……………….
v …………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
(Podpis a razítko osoby provádějící registraci koně)
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HLÁŠENÍ O TRVALÉM DOVOZU

13.e

Údaje o majiteli koně
Obchodní firma
nebo název
Jméno, případně
jména

Příjmení

RČ

IČ

/

Ulice

Číslo
popisné

Číslo
orientační

Obec,PSČ

Okres

Městský
obvod
Telefon

Část obce,
městská část
E - mail
Údaje o koni

Identifikační číslo
(vyplnit tehdy, pokud bylo v zemi původu přiděleno)

Jméno koně
Pohlaví
Příslušnost k plemenné knize
(popřípadě typ)

Země původu
Otec
Matka
Otec matky
Výžeh
Datum narození

Údaje pro přidělení identifikačního čísla*)





Registrován podle registrační knihy číslo:
Pořadové číslo v registrační knize:
Rok narození:
*)

U koně, kterému bylo identifikační číslo přiděleno již v zahraničí, se tato část hlášení o trvalém dovozu koně nevyplňuje.

Podpis, popř. razítko majitele koně: ……………………….……………….……… dne: …………………….…….…..
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HLÁŠENÍ ZMĚNY – přední strana

13.f.
 změna majitele

 vývoz

 porážka

 úhyn, utracení

 ztráta

 kastrace

(poznámka: křížkem označte příslušný druh změny)

Údaje o koni

Identifikační číslo koně
Jméno koně

Z matky

Výžeh
Příslušnost k plemenné
knize
Pohlaví
Datum narození





při ZMĚNĚ MAJITELE uveďte předchozího majitele
při VÝVOZU uveďte posledního majitele v ČR, při vývozu beze změny majitele uveďte současného majitele
při PORÁŽCE uveďte posledního majitele (před vykoupením provozovatelem jatek)
při ÚHYNU, UTRACENÍ, ZTRÁTĚ či KASTRACI uveďte posledního majitele

Obchodní firma
nebo název
Jméno, případně
jména
RČ

Příjmení
IČ

/

Ulice

Číslo
popisné

Obec,PSČ

Okres

Městský obvod

Část obce, městská část






Číslo
orientační

při ZMĚNĚ MAJITELE uveďte nového majitele
při VÝVOZU uveďte nového zahraničního majitele, při vývozu beze změny majitele údaje nevyplňujte
při PORÁŽCE uveďte údaje o provozovateli jatek
při ÚHYNU, UTRACENÍ, ZTRÁTĚ či KASTRACI údaje nevyplňujte

Obchodní firma
nebo název
Jméno, případně
jména
RČ

Příjmení
IČ

/

Ulice

Číslo
popisné

Obec,PSČ

Okres

Městský obvod

Část obce, městská část

Telefon

E - mail

Země vývozu:……………………………………………..……

Číslo
orientační

Přiložen průkaz koně č.: ……………….……………………….

(při vývozu)

Změna proběhla dne:

.. (den/měsíc/rok)

Podpis, popř. razítko: ………………………………………….

při ZMĚNĚ MAJITELE podpis předchozího majitele

při VÝVOZU podpis posledního majitele v ČR, při vývozu beze změny majitele podpis současného
majitele

při PORÁŽCE podpis posledního majitele (před vykoupením provozovatelem jatek)

při ÚHYNU, UTRACENÍ, ZTRÁTĚ či KASTRACI nevyplňovat
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Podpis, popř. razítko: ……………………………………….

při ZMĚNĚ MAJITELE podpis nového majitele

při VÝVOZU podpis nového majitele, při vývozu beze změny majitele nevyplňovat

při PORÁŽCE podpis a razítko provozovatele jatek

při ÚHYNU, UTRACENÍ, ZTRÁTĚ či KASTRACI podpis posledního majitele

Hlášení změny – zadní strana

POKYNY PRO PROVÁDĚNÍ ZMĚN
1.

Hlášení o změně majitele u koně evidovaného v plemenné knize (PK) se zasílá společně
s průkazem koně na adresu uznaného chovatelského sdružení (dále jen UCHS), které
vede příslušnou plemennou knihu. UCHS změnu potvrdí do průkazu a zašle zpět majiteli.
Zároveň zajistí předání této informace na Ústřední evidenci koní (dále jen ÚEK). Pokud kůň
nemá průkaz vystaven, musí majitel požádat ÚEK o jeho vystavení (od 1.1.2005 musí mít
průkaz každý kůň). Změnu hlásí nový majitel do 30 pracovních dnů ode dne, kdy
ke změně došlo.

2.

Nový majitel koně, který není registrován v žádné v ČR vedené plemenné knize zašle
hlášení o změně spolu s průkazem koně přímo na ÚEK, která změnu potvrdí a průkaz vrátí
do 5 pracovních dnů ode dne doručení zpět majiteli.
Změnu hlásí nový majitel
do 30 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3.

Při vývozu koně (s výjimkou přemístění nebo vývozu k účasti na svodu zvířat), zašle majitel
hlášení změny do 30 pracovních dnů ode dne změny přímo na ÚEK (s výjimkou A 1/1
a klusáka - informace podají příslušná UCHS). Průkaz koně se s hlášením neposílá, předá se
novému majiteli.

4.

Při přemístění koně na jatka zašle majitel hlášení změny přímo na ÚEK do 30 pracovních
dnů ode dne přemístění. Průkaz koně majitel předá jatkám, které jej po poražení koně
zneplatní a zašlou na ÚEK k archivaci.

5.

Dojde-li k úhynu nebo utracení koně, zašle majitel do 30 pracovních dnů na ÚEK hlášení
o úhynu. Průkaz koně předá asanačnímu podniku, který jej po zpracování těla zašle na ÚEK.

6.

V případě kastrace zasílá majitel na ÚEK hlášení změny o kastraci do 30 pracovních dnů.
Kastraci do průkazu koně potvrdí veterinární lékař, na ÚEK se průkaz koně neposílá.
V případě anglických plnokrevníků a klusáků se všechny změny hlásí vždy Jockey Clubu, resp.
České klusácké asociaci.

Adresa Ústřední evidence koní ČR:
ÚEK ČR
Hřebčín Slatiňany
Zámecký park 169
538 21 Slatiňany
tel.: 469 681 135-7 – linka 1, 469 319 876 (i fax)
mobil: 608 835 665
e-mail: info@uek.cz
www.uek.cz
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