
Nejčastější  problémy  při   vedení stájového registru koní   

na  Portálu farmáře. 

 

Vážení chovatelé,  

v letošním roce je nově požadováno vedení stájového registru koní   elektronicky  na Portálu 

farmáře za účelem doložení  intenzity  chovu (VDJ/ha) pro  podání žádostí o některé typy 

dotací  u  Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF)  : 

- AEKO –  Agroenviromentálně-klimatická opatření 

- LFA –  Oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 

- EZ – Ekologické zemědělství 

 

Při  elektronickém vedení evidence  o ustájených koních se objevují některé nejasnosti a 

problémy.   Zde  jsou uvedeny nejčastější  z nich  a  popsáno řešení -  někdy  nutné v  

součinnosti s ÚEK : 

  

1.  zadané UELN neexistuje, přestože je zadáno podle průkazu  vystaveného ÚEK 

- v průkaze  staršího typu  je uvedeno  kratší , pouze  9ti místné id.č., kdežto v databázi je již 

číslo doplněno  na 15ti místné. O správné celé podobě čísla je nutné se informovat na ÚEK 

(resp.Jockey Clubu nebo České  klusacké asociaci, v případě koní A 1/1 nebo klusáků). 

 

2.  u koně je uveden pouze rok narození   

 -  uveďte  celé  datum  v podobě  01.01. daného  roku   

 

3.  kůň nemá uvedeno v průkaze  žádné  datum narození 

-  je nutno nechat odhadnou věk koně veterinářem nebo některým pracovníkem pro 

označování koní a zaslat záznam o odhadu stáří  s průkazem na naši adresu.   

Všechny majitele těchto  koní  informujeme  písemně v průběhu měsíce  června t.r. 

 

4.  oranžový vykřičník u UELN  označuje duplicitu polohy  

- stejného koně ve stejném období vykazuje v elektronickém stájovém registru ještě jiný 

chovatel (např. původní majitel koně, který si  jej   dosud   v evidenci neodsunul 

z hospodářství). Podrobnosti zjistíte klikem na tlačítko „Duplicity polohy“, kde je uvedeno 

číslo druhého hospodářství  a  kontakt na jeho majitele -  s ním se musíte sami domluvit na 

odstranění duplicity. 

nebo 

- může se také jednat o 2 různé koně se stejným, tj. duplicitním  číslem UELN  - v tomto 

případě je třeba kontaktovat  přímo  ÚEK,  kde se s Vámi domluvíme na možné úpravě UELN, 

aby byla duplicita odstraněna. 

 

S dalšími případnými nejasnostmi  se  na nás můžete obrátit  telefonicky nebo emailem. Také 

můžete kontaktovat regionální poradce ČMSCH a.s. Hradištko (kontakty viz Pracoviště 

přidělující čísla hospodářství). 


