
   Oddíl V / Section V                      
Zootechnické osvědčení pro obchod s čistokrevnými plemennými koňovitými (Equus caballus a Equus asinus)  

v souladu s přílohou V částí 2 kapitolou I nařízení (EU) 2016/1012 
Zootechnical certificate for trade in purebred breeding animals of the equine species (Equus caballus and Equus asinus), in accordance with Chapter 

I of Part 2 of Annex V to Regulation (EU) 2016/1012/  Certificat zootechnique pour les échanges de reproducteurs de race pure de l’espèce équine 

(Equus caballus et Equus asinus), conformément à l’annexe V, partie 2, chapitre I, du règlement (UE) 2016/1012 
 
 

ČÁST I  
 

1. Název vydávajícího plemenářského spolku nebo příslušného orgánu 

2.Název plemenné knihy 
 
 
 
 

3. Název plemene 

4.Jméno a komerční jméno zvířete(1) a kód země narození (2) 5.1. Individuální identifikační číslo (3) 
 
 
 
5.2.  Jedinečné životní číslo (4) 6. Číslo v plemenné knize 

7. Identifikace zvířete (1) (6) 
 
7.1. Kód odpovídače (1)   
Čtecí systém (pokud nejde o ISO 11784) (1) 
Čárový kód (1) 
 

7.2. Alternativní metoda ověřování totožnosti (1) 
 

 
8. Datum narození zvířete 9. Země narození zvířete 

 
 

10. Jméno, adresa a e-mailová adresa (1) chovatele 
 
 

 
 



11. Původ (7)(8) 
11.1. Otec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1.1. Otec otce 
 

11.1.1.1 Otec otcova otce  

 

11.1.1.2 Matka otcova otce  

 

11.1.2.  Matka otce 11.1.2.1 Otec otcovy matky  

 

11.1.2.2  Matka otcovy matky  

 

11.2.  Matka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1.1. Otec matky 
 

11.1.1.1 Otec matčina otce  

 

11.1.1.2 Matka matčina otce  

 

11.1.2.  Matka matky 11.1.2.1 Otec matčiny matky  

 

11.1.2.2  Matka matčiny matky  

 

 
12.1. V  ………………………………….   12.2. Dne ………………………… 
 
12.3. Jméno a funkce podepisující osoby………………………………………………………….      12.4. Podpis ………………………… 



ČÁST  I I  
 
1.1. Individuální identifikační číslo (1) 

 
1.2. Jedinečné  životní číslo (2) 
 

2. Identifikace zvířete (3) 
 
2.1. Kód odpovídače (4)   
Čtecí systém (pokud nejde o ISO 11784) (4) 
Čárový kód (4) 
2.2. Alternativní metoda ověřování totožnosti (3) 
 

3. Pohlaví 

4. Třída hlavního oddílu plemenné knihy (4) 
4.1. Název plemenné knihy (5) 

 
4.2. Třída hlavního oddílu (6) 
 

5. Jméno, adresa a e-mailová adresa (4) majitele (7) 

6. Doplňkové informace (4) (8) (9) 
6.1. Výsledky testování užitkovosi  
6.2. Aktuální výsledky genetického hodnocení provedeného naposledy dne (6) 
6.3. Dědičné vady a dědičné zvláštnosti zvířete ve vztahu k příslušného šlechtitelskému programu 
6.4. Systém ověření totožnosti a výsledek (4) (10) (11)                            6.5.  Výsledky kontroly rodičovství (4) (10) (12) 
 
 
7. Inseminace / přirozená plemenitba (13) (14)  
7.1. Datum 

 
7.2. Číslo potvrzení o zapuštění (15)  
 
7.3. Identifikace samce-dárce 
7.3.1. Individuální identifikační číslo(1) 
7.3.2. Jedinečné životní číslo (2)  

 
7.3.3. Systém ověření totožnosti a výsledek (4) (10) (11)                     7.3.4.  Výsledky kontroly rodičovství (4)  

 
 

 
8.1. V  ………………………………….   8.2. Dne ………………………… 
 
8.3. Jméno a funkce podepisující osoby………………………………………………………….      8.4. Podpis ………………………… 
 
 
 



Poznámky : 

(1)  Není-li relevantní, nevyplňujte. 

(2)  Uveďte kód země, je-li vyžadován mezinárodními dohodami týkajícími se daného plemene. 

(3)  Individuální identifikační číslo podle přílohy II části 1 kapitoly I bodu 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, na něž se 

v čl. 114 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 odkazuje jako na „jedinečný kód“ a které se zaznamená v souladu 

s čl. 8 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2021/963. 

(4)  Jedinečné životní číslo podle definice v čl. 2 písm. o) prováděcího nařízení (EU) 2015/262, je-li přiděleno v souladu s uvedeným prováděcím 

nařízením. 

(5)  Vyžaduje se, pokud se liší od individuálního identifikačního čísla nebo jedinečného životního čísla přiděleného v souladu s prováděcím 

nařízením (EU) 2015/262. 

(6)  Nevyžaduje se, pokud je část I zootechnického osvědčení nedílnou součástí jednotného celoživotního identifikačního dokladu vydaného 

plemenářským spolkem. Pokud byl jednotný celoživotní identifikační doklad vydán v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2015/262, uvede se 

jedinečné životní číslo podle definice v čl. 2 písm. o) uvedeného prováděcího nařízení. 

(7)  V případě potřeby uveďte další generace. 

(8)  Uveďte individuální identifikační číslo podle přílohy II části 1 kapitoly I bodu 3 nařízení (EU) 2016/1012, na něž se v čl. 114 odst. 1 písm. a) 

nařízení (EU) 2016/429 odkazuje jako na „jedinečný kód“. Pokud není individuální identifikační číslo k dispozici nebo pokud se liší od čísla, pod 

nímž je zvíře zapsáno v plemenné knize, uveďte číslo zapsané v plemenné knize. 

(9)  Uvedená osoba musí být zástupcem plemenářského spolku nebo příslušného orgánu uvedeného v čl. 30 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 

2016/1012. 

(10)  Individuální identifikační číslo podle přílohy II části 1 kapitoly I bodu 3 nařízení (EU) 2016/1012, na něž se v čl. 114 odst. 1 písm. a) nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 odkazuje jako na „jedinečný kód“ a které se zaznamená v souladu s čl. 6 odst. 2 prováděcího 

nařízení (EU) 2021/963. 

(11)  Jedinečné životní číslo podle definice v čl. 2 písm. o) prováděcího nařízení (EU) 2015/262, je-li přiděleno v souladu s uvedeným prováděcím 

nařízením. 

(12)  Nevyžaduje se, jestliže informace odpovídají informacím v části I bodě 7 a části I a II tvoří nedělitelný celek a jsou obsaženy v jednotném 

celoživotním identifikačním dokladu nebo k němu připojeny. Pokud byl jednotný celoživotní identifikační doklad vydán v souladu s prováděcím 

nařízením (EU) 2015/262, uvede se jedinečné životní číslo podle definice v čl. 2 písm. o) uvedeného nařízení. 

(13)  Není-li relevantní, nevyplňujte. 

(14)  Vyžaduje se, pokud se liší od části I bodu 2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc1-L_2021213CS.01003801-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc2-L_2021213CS.01003801-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc3-L_2021213CS.01003801-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc4-L_2021213CS.01003801-E0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc5-L_2021213CS.01003801-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc6-L_2021213CS.01003801-E0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc7-L_2021213CS.01003801-E0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc8-L_2021213CS.01003801-E0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc9-L_2021213CS.01003801-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc10-L_2021213CS.01003801-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc11-L_2021213CS.01003801-E0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc12-L_2021213CS.01003801-E0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc13-L_2021213CS.01003801-E0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc14-L_2021213CS.01003801-E0014


(15)  Nevyžaduje se, jestliže je tato informace uvedena v oddíle V identifikačního dokladu vydaného v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 

2015/262. 

(16)  Nevyžaduje se, jestliže je informace o majiteli dostupná a aktualizovaná v jiných částech jednotného celoživotního identifikačního dokladu. 

(17)  V případě potřeby připojte další listy. 

(18)  Jsou-li uvedené genetické informace dostupné na internetových stránkách, lze místo toho uvést odkaz na zmíněné internetové stránky, pokud to 

povolí příslušný orgán v souladu s čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1012. 

(19)  Na základě analýzy DNA nebo analýzy krevní skupiny. 

(20)  Vyžaduje se podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1012 u čistokrevných plemenných koňovitých používaných k odběru spermatu pro umělou 

inseminaci. Podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012 to může být vyžadováno plemenářskými spolky u čistokrevných plemenných koňovitých 

používaných k odběru oocytů a embryí. Uveďte podrobnosti nebo referenční číslo odkazující na databázi, v níž jsou tyto údaje k dispozici. 

(21)  Pokud to vyžaduje šlechtitelský program. 

(22)  Vyžaduje se u březích samic. Informace lze uvést v samostatném dokladu. 

(23)  Nehodící se vymažte. 

(24)  Není-li relevantní, uveďte výsledky kontroly rodičovství v bodě 7.3.4. 

(25)  Uvedená osoba musí být zástupcem plemenářského spolku nebo příslušného orgánu uvedeného v čl. 30 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 

2016/1012. 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc15-L_2021213CS.01003801-E0015
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc16-L_2021213CS.01003801-E0016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc17-L_2021213CS.01003801-E0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc18-L_2021213CS.01003801-E0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc19-L_2021213CS.01003801-E0019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc20-L_2021213CS.01003801-E0020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc21-L_2021213CS.01003801-E0021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc22-L_2021213CS.01003801-E0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc23-L_2021213CS.01003801-E0023
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc24-L_2021213CS.01003801-E0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&qid=1650962916790&from=EN#ntc25-L_2021213CS.01003801-E0025

