
Vzor vyplnění registru koní, oslů a jejich kříženců držených v hospodářství – BLOK 1  
– hospodářství Jana Nováka, Chrudimská 556, Pardubice 

 

 
*)    kůň, osel, kříženec osla s koněm (mula, mezek) 
 **) p říslušnost k plemenné knize 
 

Příklady: 

Pohyb koně 
z á p i s  
v bloku 1. 

z á p i s  
v bloku 2. 

Přísun na hospodářství – nákup 1. řádek 1. řádek 

Přísun na hospodářství – ustájení cizího koně 2. řádek 2. řádek 

Přísun osla na hospodářství – nákup (import) 3. řádek 3. řádek 

Narození koně na hospodářství 4. řádek nevyplňuje se 

Odsun – trvalý 
2. řádek 

u příslušného koně doplnit 
datum konečného odchodu 

4. řádek 

Odsun – dočasný včetně návratu nevyplňuje se 5.-7. řádek 

 
pořad. 
číslo 

identifikační číslo Jméno pohlaví 
Druh *)                      
               PK**) 

Majitel 
Datum 

příchodu 

Datum 
konečného 
odchodu 

1. řádek 1 203001554588096 JITKA klisna 
kůň                                 
                ČMB 

Jan Novák, Chrudimská 556, Pardubice 12.6.2010  

2. řádek 2 203011994528989 TRIK valach 
kůň                   
                   ČT 

Pavel Novotný, Sečská 26, Pardubice 20.6.2010 21.7.2010 

3. řádek 3 203011996656310 BURRO hřebec osel Jan Novák, Chrudimská 556, Pardubice 17.7.2010  

4. řádek  4 203001554588001 JURÁŠ hřebec 
kůň                               
                ČMB 

Jan Novák, Chrudimská 556, Pardubice 
14.3.2011 
(narozen) 

 

         

 

Koně, osli a jejich kříženci držení v hospodářství 



Vzor vyplnění registru koní, oslů a jejich kříženců držených 
v hospodářství – BLOK 2 
 

 

 

 

 Pořad. 
číslo 
koně 

z bloku 
č.1 

Jméno 

Registrační číslo hospodářství, obchodníka, 
provozovny jatek, provozovny asanačního ústavu, 

popř. místo, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, 
nebo místo svodu, popř. kód země, jde-li o koně 

dovezeného nebo vyvezeného 

Datum 
přemístění 

z hospodářství 
(datum odchodu) 

Datum  
přemístění  

zpět na  
hospodářství 

(datum příchodu) 

1. řádek 1 JITKA CZ 21002123          nákup ─ 12.6.2010 

2. řádek 2 TRIK CZ 61020109 přísun ─ 20.6.2010 

3. řádek 3 BURRO Španělsko import ─ 17.7.2010 

4. řádek 2 TRIK CZ 32087621 odsun 21.7.2010 ─ 

5. řádek 1 JITKA CZ 21001643 závody 23.7.2010 23.7.2010 

6. řádek 1 JITKA CZ 21003289 výstava 21.10.2010 21.10.2010 

7. řádek 1 JITKA CZ 31001287 připouštění 20.3.2011 29.3.2011 

       

  Přemístění koní, oslů a jejich kříženců držených v hospodářství 


