
 

 

O B S A H                                                                                                                 str. 

 

1.  ÚVOD                                                                                                    2 

2.  POUŽITÉ ZKRATKY           2 
 
3.  STÁTNÍ REGISTR PLEMENÍKŮ          3 
 
4.  PLEMENITBA - PŘIPOUŠTĚCÍ REJSTŘÍKY       3  
  
5.  OZNAČOVÁNÍ  A REGISTRACE KONÍ, OSLŮ A JEJICH              4          
     KŘÍŽENCŮ S KOŇMI 
5.1.  Označování a registrace koní zapsaných v ČR vedených        4 
        plemenných knihách (doložen PL) 
5.2.  Označování a registrace  koní,  oslů a jejich kříženců s koňmi,      5 
        kteří  nejsou evidováni v žádné v ČR vedené plemenné knize  
5.3.  Označování a registrace koní, oslů a jejich kříženců s koňmi      6 
        přemístěných z jiných členských států nebo dovezených z 
        třetích zemí 
 
6.  PRŮKAZ KONĚ                          7 
6.1. Průkaz koně-hříběte           7 
 
7.  HLÁŠENÍ ZMĚN           7 
 
8.  EVIDENCE CHOVATELŮ - REGISTRAČNÍ ČÍSLA       8 
     HOSPODÁŘSTVÍ 
8.1. Pracoviště přidělující čísla hospodářství     8-10 
 
9.  REGISTR KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ DRŽENÝCH   11 
     V  HOSPODÁŘSTVÍ 
 
10.  KONTAKTY                                       12-17 
 
11.  PŘÍLOHY                     
11.1.  Hlášení o registraci koně narozeného v ČR 
11.2.  Hlášení o trvalém dovozu 
11.3.  Hlášení změny 
11.4.  Registrační  lístek chovatele včetně pokynů k jeho vyplnění 
11.5.  Oznámení o ukončení činnosti chovatele 
 
 

 

 

 

 

 



 

1. ÚVOD 

Tyto informace  vydává NH Kladruby nad Labem, s.p. - Ústřední evidence koní  ČR  

Slatiňany, který pro Českomoravskou společnost chovatelů a.s., jako osobu pověřenou 

vedením ústřední evidence  všech 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, Radotínská 69, 159 00 

Praha 5,  tel.:  257941177, 257941173, o evidenci klusáků pak Česká klusácká asociace, 

Radotínská 69, 159 00 Praha 5, tel.: 257940250,  257941087. 

Informace  podávají  stručnou   formou   popis   vedení  státního registru  plemeníků, 

označování, registraci a  evidenci koní, oslů a jejich kříženců s koňmi, včetně všech 

nezbytných podkladů, které jsou chovatelé a ostatní osoby povinni  předkládat ÚE k zajištění 

její činnosti. Rozsah těchto podkladů vyplývá ze zákona č.154/2000 Sb.,o šlechtění, 

plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, ve znění zákona č. 282/2003 Sb., včetně jeho 

prováděcích vyhlášek - č.471/2000 Sb. (šlechtění a plemenitba) a č. 136/2004 Sb. (označování 

a evidence). 

 Všechny potřebné informace  včetně kontaktů a formulářů  lze najít  na naší 

internetové adrese    www.uek.cz .  

 

          

 

 

                                                 

2. POUŽITÉ ZKRATKY 
  
ÚE      - ústřední evidence                                                PR   -  připouštěcí rejstřík 
UCHS - uznané chovatelské sdružení                              PL   -  připouštěcí lístek    
              (organizace, která má  od MZe                          POP -  potvrzení o původu  
              pověření k vedení plemenné knihy)                   GT   -  genetický typ  
PK      - plemenná kniha                                                   SRP  - Státní registr plemeníků 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  STÁTNÍ REGISTR PLEMENÍKŮ 

Jak vyplývá z plemenářského  zákona (§ 15, zákona č. 154/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů),  

k plemenitbě se  mohou používat pouze plemeníci, nebo jejich sperma, kteří  jsou evidováni v tzv. 

státním registru plemeníků (dále jen SRP), který vede ústřední evidence (dále jen ÚE).  Do registru 

je plemeník zapsán na základě žádosti majitele  adresované ÚE,  která musí být doložena: 

 

a)  u plemeníků z tuzemského chovu 

- dokladem o zápisu do PK, včetně hodnocení hřebce 

- osvědčením o ověření původu nebo genetickém typu 

- potvrzením o původu  (4 generace).Pro pony, pokud to řád PK připouští, stačí 2 generace. 

    

b)  u plemeníků dovezených ze zahraničí, příp.dovezených inseminačních dávek 

-  dokladem o zápisu plemeníka do PK, včetně hodnocení hřebce 

-  osvědčením o genetickém typu 

- potvrzením o původu (4 generace). Pro pony, pokud to řád PK připouští, stačí 2 generace. 

 

c)  na plemeníky  málopočetných plemen  (např. amerických), pro která  v ČR  není vedena     

 samostatná PK, se vztahují pravidla stanovená řádem PK v zahraničí. Žádost  majitele,   

 adresovaná ÚE,  musí být  doložena: 

      - dokladem o zápisu plemeníka do PK v zahraničí 

 - osvědčením o genetickém typu 

 - potvrzením o původu 

Po posouzení těchto dokumentů  (§ 8, odst. 3, písm. e) zákona 154/2000 Sb a § 13,  

      odst. 7 vyhlášky MZe č. 471), bude hřebci  přiděleno číslo státního registru a hřebec  

      bude vybaven připouštěcím rejstříkem. 

 

Každoročně  před zahájením připouštěcí sezony  bude ÚE od uznaných chovatelských  

sdružení  vedoucích příslušnou PK  (dále jen UCHS)  vyžadovat  aktuální seznam plemeníků, kteří 

byli vybráni  pro následující připouštěcí sezonu a jsou zapsáni v PK.   Na jeho základě bude vydán 

Seznam hřebců působících v plemenitbě. Pokud nebude hřebec akceptován žádnou PK, bude  z 

aktuálního  SRP vyřazen. Jeho opětovné zařazení  je podmíněno souhlasem příslušné PK. 

 

4. PLEMENITBA - PŘIPOUŠTĚCÍ REJSTŘÍKY 
 

     Před začátkem připouštěcí sezony jsou všichni držitelé plemenných hřebců zapsaných ve SRP, 
včetně majitelů  inseminačních dávek hřebců, vybaveni připouštěcím  rejstříkem (dále jen PR). PR 
vydává ÚE a je distribuován obvyklou formou, tzn. prostřednictvím  organizací, které vedou 
příslušnou plemennou knihu.  V případě plemen, pro která se v ČR nevede plemenná kniha, majitel 
hřebce požádá o připouštěcí rejstřík přímo ÚE.   PR jsou průpisové,   prvopis a   první kopie  zůstávají 
v PR pro potřeby ÚE a PK,  další dva průpisy (modrý a zelený) obdrží majitel  klisny, který  je přinese 
ke každému  dalšímu připuštění klisny. Držitelé plemenných hřebců vyplňují předepsané údaje o 
připouštěné klisně  na základě údajů v potvrzení o původu (dále jen POP), průkazu koně, u starších 
klisen Výpisu z PK,  nebo dokladu o registraci v ÚE a jsou povinni zkontrolovat totožnost klisny 
podle předloženého dokladu. Prvopis PR je po ukončení připouštěcí sezony,  nejpozději však do konce 
roku, vrácen prostřednictvím PK  (inspektorů chovu koní),  na ÚE.   
 
 
 



5. OZNAČOVÁNÍ A REGISTRACE KONÍ, OSLŮ A JEJICH   KŘÍŽENCŮ S KOŇMI  
   (§ 22  zákona   č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších  předpisů, prováděcí vyhláška   č. 136/2004 Sb.) 
 
Koně se označují do 8 měsíců po narození a pod matkou jedním z níže uvedených způsobů 

 
- slovním a grafickým popisem se stanovením genetického typu 
- slovním a grafickým popisem a výžehem 
 

Osli a jejich kříženci s koňmi se označují do 8 měsíců po narození a pod matkou 
 
- slovním a grafickým popisem 

 
 

Označování koní, oslů a jejich kříženců a jejich registraci  v  registračních  knihách   
 zajišťují: 
 

a) UCHS  - PK starokladrubského koně, PK lipického koně, PK shagya-araba (pálí se     
                     kmenovými výžehy) 

                         -  PK anglického plnokrevníka, PK klusáka, PK plnokrevného arabského koně –  
                            označují se slovním a grafickým popisem s doložením genetického typu (ověřením   
                            původu).    

                  -  PK slovenského teplokrevníka v ČR  (PK CS) využívá obě možnosti označování.  
                            Pokud se koně PK CS označují koně  výžehem, využívá PK CS  služby společnosti   
                            jmenované  v bodě   b). 
 

b) společnost Equiservis Konzulent s.r.o. (označování  ostatních plemen koní, oslů a jejich 
kříženců s koňmi a koní bez původu). 

 
Adresy  a telefonická spojení na osoby zajišťující označování a registraci koní, oslů a jejich 
kříženců s koňmi jsou uvedeny v kap. KONTAKTY.  
 

Pokud   časem  dojde  na  koni (oslu, jejich kříženci)  ke  změnám, které neodpovídají   
jeho   slovnímu  a grafickému popisu, zajistí majitel opravu u pracovníků výše zmíněných organizací.. 
Změna  slovního a grafického popisu se zaznamenává do „Hlášení o registraci koně narozeného v 
ČR“,  a toto hlášení se zasílá  do 7 dnů ode dne opravy na adresu ÚE. 
 
 
5.1. OZNAČOVÁNÍ A REGISTRACE KONÍ ZAPSANÝCH V ČR VEDENÝCH  
       PLEMENNÝCH KNIHÁCH   (DOLOŽEN PL) 
 
        Tito koně  se označují podle jednotlivých řádů PK. Jejich registrace v registrační  knize  a   v 
ÚE se provádí po doložení  PL a pokud je to nutné, také osvědčením o ověření správnosti  původu 
koně. To je požadováno v případě, že je hříbě narozeno z  inseminace a embryotransferu.   Ověření  
správnosti původu může být  nařízeno  i  v případech, kdy neodpovídá délka  březosti,  příp. byla 
klisna připuštěna brzy po sobě dvěma různými hřebci, nebo hříbě nebylo  označeno pod  matkou.         
 

Po  narození  hříběte, s výjimkou anglických plnokrevníků a klusáků, zašle majitel  do 14 
dnů ode dne narození modrý  průpis PL  osobě, která  provádí  pro  plemennou knihu  označování a 
registraci  koní  a  ta  na jeho základě  hříbě zapíše do  registrační knihy  koní a ve stanovené době (do 
8 měsíců po narození a  pod  matkou), přijede hříbě označit způsobem, který předepisuje řád PK pro 
příslušné  plemeno. Údaje o  registraci,  včetně slovního a grafického popisu, zaznamená do 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. Poté   je PL (spolu s osvědčením o  ověření 
správnosti původu,  pokud je  nutné),  prostřednictvím osoby provádějící označování,  zaslán na ÚE k  
vystavení    potvrzení  o  původu (POP) a průkazu koně.  
 
 



 Při narození hříběte anglického plnokrevníka zašle jeho majitel do 21 dnů po narození třetí 
připouštěcí lístek na plemennou knihu (Jockey Club). Plemenná kniha ho vybaví identifikační kartou 
hříběte a majitel si do ní zajistí zaznamenání slovního a grafického popisu. Vyplněnou identifikační 
kartu, spolu s odebranými vzorky k ověření původu pak majitel zasílá do imunogenetické laboratoře, 
která zaznamená do karty laboratorní číslo testu a zašle kartu organizaci, která vede plemennou knihu. 
Po doručení žádosti chovatele o kontrolu totožnosti koně pak plemenná kniha do 2 měsíců tuto 
kontrolu provede a do 14 dnů po provedené kontrole vydá chovateli průkaz koně. 
 
 Při narození klusáka zašle jeho majitel do 21 dnů po narození třetí připouštěcí lístek na 
plemennou knihu (Česká klusácká asociace).  Plemenná kniha ho vybaví identifikační kartou, do které 
si majitel u veterinárního lékaře zajistí zaznamenání slovního a grafického popisu. Majitel zašle 
identifikační kartu zpět na plemennou knihu a ta zajistí ověření původu. Po doručení žádosti chovatele 
o kontrolu totožnosti koně pak plemenná kniha do 2 měsíců tuto kontrolu provede a do 14 dnů po 
provedené kontrole vydá chovateli průkaz koně. 
 
          Pokud z jakéhokoliv důvodu není hříbě označeno tak, jak vyžaduje řád PK, i když další  
podmínky  PK splňuje, není mu vystaveno potvrzení o původu, obdrží pouze průkaz koně s  
uvedením typu a původu.  V každém případě však musí být  označeno jedním  z předepsaných 
způsobů a zapsáno do registrační knihy koní (kromě anglických plnokrevníků a klusáků). Jsou  
to případy, kdy majitel odmítá označení koně ožehem, ale přistoupí na druhý  způsob, který 
však neodpovídá  řádu PK.                    
 
5.2. OZNAČOVÁNÍ A REGISTRACE KONÍ,  OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ, KTEŘÍ  
        NEJSOU EVIDOVÁNI V ŽÁDNÉ V ČR VEDENÉ  PK  -  americká plemena koní, koně  
        bez původu, kříženci apod.  
 
a) Koně se   označují  buď  slovním  a  grafickým  popisem a  výžehem  v pravém  sedle,  nebo  
    slovním a grafickým popisem se stanovením genetického typu, pokud  si  majitel nepřeje označit  
    koně výžehem. Většinou se jedná o bezpůvodové koně (kromě amerických plemen), kteří  pocházejí  
    z připuštění nelicentovanými  hřebci, není tedy k dispozici připouštěcí lístek vystavený na stanici  
    hřebců. Pro tyto případy mají pracovníci zajišťující označování a registraci k dispozici  formulář  
    „Hlášení o registraci koně  narozeného v ČR“. Chovatel si   musí označení a registraci  u této osoby    
    zajistit. Adresy a telefonické spojení na pracovníky provádějící registraci a označování jsou v kap.  
    KONTAKTY.  Ze seznamu si chovatel vybere pracovníka  nejbližšího svému bydlišti. Ten  koně   
    označí,  zapíše jej do registrační knihy  koní, vyplní hlášení o  registraci a to zašle, příp. i   
    s osvědčením o  stanovení genetického typu, nebo s osvědčením o ověření původu, pokud je nutné      
    (inseminace, embryotransfer, pozdní pálení)  neprodleně na adresu ÚE k zaregistrování.  Na základě  
    této registrace ÚE vystaví majiteli průkaz koně. 
   
b) Osli a jejich kříženci s koňmi se označují  pouze slovním a grafickým popisem. Osoby  
     provádějící označování jsou stejné, jako u koní – viz výše. 

 
c) Koně, narození v ČR, pro které je vedena PK v zahraničí  se registrují  způsobem popsaným  
    v bodě a)   až po obdržení  dokladů ze zahraničí, nejdéle však do 18 měsíců stáří koně. Pro potřeby  
    přemísťování  hříbat  v období od odstavu do vydání  oficiálního  Průkazu koně, ÚE  na   požádání  
    vydá   Průkaz koně –  hříběte  ( viz kapit. Průkaz koně-hříběte).  K vystavení  oficiálního průkazu  
    koně (pokud nebyl vystaven  zahraniční PK) zašle majitel na ÚE  „Hlášení o registraci koně  
    narozeného v ČR“, certifikát o původu a  genetický typ,  pokud koně nejsou označeni výžehem.  
    Pokud byl na koně narozeného  v ČR   vystaven zahraniční plemennou knihou průkaz koně  
    v souladu s předpisy Evropských  společenství,  vyplní majitel koně „Hlášení o registraci koně  
    narozeného v ČR“ a zašle  jej společně s průkazem do 14 dnů ode  dne jeho vystavení  na ÚE.  
    Ta koně  zaregistruje a průkaz do 7 dnů vrátí doporučeně majiteli, spolu s dokladem o  
    registraci koně  v ÚE. 
 
 
 
 



5.3. OZNAČOVÁNÍ A REGISTRACE KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ     
       PŘEMÍSTĚNÝCH Z  JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ  NEBO  DOVEZENÝCH  
      Z TŘETÍCH ZEMÍ 
               Označování a registrace se týká pouze trvale dovezených zvířat, ne tedy těch, kteří jsou  

dovezeni krátkodobě, např.k účasti na svodu zvířat. Pokud však dojde k dalšímu přemístění  těchto 

zvířat, pak i ti se musí označit a zaregistrovat dále popsaným způsobem pracovníkem  

provádějícím označování a registraci,  nejpozději do doby skončení izolace. V případě bodu c) , 

pokud je v průkaze zaznamenán grafický popis, majitel zašle na ÚE hlášení  o trvalém dovozu  a  

průkaz koně.    

 

a)  Trvale dovezení  koně (osli,  jejich kříženci), které nedoprovází průkaz  koně   

      obsahující slovní a  grafický  popis ani potvrzení o původu   se označují  

- slovním a grafickým popisem se  stanovením  genetického  typu 

- slovním a grafickým popisem, pokud jsou  již označeni  výžehy 

- slovním a grafickým popisem a výžehem 

    Kůň (osel, jejich kříženec)  musí být vždy zapsán do  registrační knihy koní a musí mu  

    být přiděleno v této knize číslo, ze kterého se  sestavuje  jeho identifikační číslo.  Po  

    skončení  izolace (do 21 dnů po dovozu koně)  zašle majitel sám, nebo  prostřednictvím   

    osoby  provádějící  označování   koní na ÚE   „Hlášení o trvalém dovozu“,   příp. spolu s    

    osvědčením o  genetickém  typu,  pokud kůň není označen  výžehy  Na   základě  této    

    registrace  ÚE  vystaví  průkaz koně. 

 

 b) Pokud trvale dovezený kůň  (osel, jejich kříženec) nemá průkaz, vystavený v souladu s  

      předpisy   Evropského společenství,  ale má potvrzení o původu,  zašle majitel na ÚE  

     „Hlášení o  trvalém dovozu“ vyplněné pracovníkem označujícím a registrujícím koně  a  

      kopii   potvrzení o původu (do 21 dnů po dovozu koně).  Na základě těchto dokladů  pak  

      ÚE  vystaví  průkaz koně. Pokud  kůň nemá přiděleno identifikační číslo  v zahraničí,      

     musí být  vždy zapsán do   registrační knihy koní. I v tomto případě platí, že  pokud   

     kůň není   označen výžehy   ze země původu,   je  nutno doložit jeho  genetický typ,   

     příp. ho nechat označit výžehem. 

 

c)  Pokud  trvale dovezeného koně (osla, příp.jejich křížence)  doprovází průkaz   

     vystavený v souladu s  předpisy   Evropského společenství, který obsahuje slovní a  

     grafický popis a identifikační  číslo, zašle majitel  na ÚE „Hlášení o  trvalém dovozu“  

     spolu s průkazem.  ÚE    koně  (osla, jejich křížence)  zaregistruje a  průkaz vrátí do 7 dnů  

     ode dne doručení majiteli. 

 

!!V souvislosti s výše uvedenými  skutečnostmi upozorňujeme, že před  podáním  žádosti o 

vydání  sportovní licence je  povinností  majitele zaregistrovat  trvale dovezeného  koně v ÚE!! 

 
 
 
 
 
 
 
 



6.  PRŮKAZ KONĚ 
 
    Tento doklad vydá ÚE všem koním, a to do 30 dnů ode  dne   doručení   zeleného   PL,     
   „Hlášení   o    registraci   koně narozeného v ČR“  (u koní registrovaných bez připouštěcího  
    lístku), nebo „Hlášení o trvalém dovozu koně“, pokud  kůň nemá průkaz koně vystavený  
    v zahraničí.  Anglickým plnokrevníkům a klusákům je průkaz vydán do 14 dnů ode dne  
    kontroly totožnosti koně. Průkazy pro tato dvě plemena vydává Jockey Club a Česká  
    klusácká asociace. 
    Průkaz  je základním  identifikačním dokumentem  a slouží k zaznamenávání veškerých  
    preventivních,  diagnostických, příp.  léčebných veterinárních opatření. Nahrazuje  v  
    současné době  používané “zdravotní  průkazy koní“. Je to dokument pouze evidenční,  v  
    žádném případě  nenahrazuje potvrzení  o původu koně (kromě anglických plnokrevníků a  
    klusáků), které vydává uznané chovatelské sdružení  spravující příslušnou PK.  S účinností  
    od 1.1.2005 bude průkaz povinný pro všechny koně, na  žádost majitele  tedy ÚE  vystaví   
    průkaz i  na  koně  starší, vždy  však   po  dodání  aktuálního  slovního a  grafického   
    popisu. Samozřejmostí je  i  splnění dalších   náležitostí - označení koně a  ověření původu,  
    pokud je to nutné. Při   ztrátě  průkazu je nutné tuto skutečnost nahlásit na ÚE   a ta vydá  
    duplikát. 
 
 
6.1.  PRŮKAZ KONĚ – HŘÍBĚTE 
 
   Pokud jde o plemenné koně,  narozené v ČR a zapsané v  PK v zahraničí,  lze do doby, než bude  
   vystaveno oficiální  potvrzení o původu koně, příp. průkaz koně zahraniční plemennou knihou, 
   vydat  tzv. průkaz   koně - hříběte. S  tímto průkazem se mohou hříbata přemísťovat od odstavu  do  
   stáří   18 měsíců. Tiskopis  vydá ÚE na požádání chovatele.  Registrace v ÚE je  provedena po   
   obdržení  dokladů ze zahraničí. Pro anglické plnokrevníky vydá průkaz koně -  hříběte Jockey Club,  
   pro klusáky pak Česká  klusácká   asociace. 
 
 Výše uvedené platí obdobně i pro osly a jejich křížence s koňmi. 
 
 
     
7.  HLÁŠENÍ ZMĚN 
 
    Dojde-li      - ke  změně majitele koně, osla, jejich křížence 
                        - k nutné porážce 
                        - k vývozu  (s výjimkou k účasti na svodu zvířat) 
                        - k úhynu, ztrátě 
                        - ke kastraci 
 
      je  majitel povinen tuto skutečnost nahlásit: 
 

a) v případě změn majitelů koní, pro které se v ČR vede plemenná kniha  na organizaci,  
      která  vede příslušnou plemennou knihu – adresy jsou uvedeny v pokynech na zadní  
      straně  hlášenky.  
 
b) u ostatních uvedených  změn, včetně změn majitelů koní nespadajících do žádné v ČR vedené 

plemenné knihy,  oslů  a jejich kříženců s koňmi,  na ÚE 
 
Hlášení se zasílá  do 7 dnů ode dne,  kdy  k rozhodné události došlo. Formulář „Hlášení změny“, 
včetně pokynů, jak postupovat,  naleznete v   tiskopisech ke  stažení.           
 
                           

       
 
 



8.  EVIDENCE CHOVATELŮ - REGISTRAČNÍ ČÍSLA HOSPODÁŘSTVÍ 
       
        Každý chovatel, který drží koně ve vlastní stáji, nebo ve stáji v pronájmu (netýká  
 se to tedy těch, kteří mají pouze u někoho koně ustájeného)   zaregistruje na předepsaném 
tiskopise u pověřené osoby všechna svá hospodářství, na kterých chová zvířata.  

Ukončení   činnosti  se  oznamuje na formuláři „Oznámení o ukončení  činnosti  chovatele“. 
Tiskopisy jsou k dispozici na ÚE a jejich vzor je u veden v příloze.  
 
 
8.1.  PRACOVIŠTĚ PŘIDĚLUJÍCÍ ČÍSLA HOSPODÁŘSTVÍ 
(V nezbytných případech je možné uvedené pracovníky navštívit na jejich pracovištích, návštěvu je 
však nutné předem telefonicky dohodnout.) 

 
 
 
 

Pracoviště přidělující čísla hospodářství v rámci krajů 
 

PRAHA  (11)  A  STŘEDOČESKÝ KRAJ (21) 
 

ČMSCH a.s. 
Ing.Šimšík                            tel.: 283 870 257            e-mail: simsik@cmsch.cz 
U Topíren 2                                 602 160 542 
170 41 Praha 7 

 
JIHOČESKÝ  KRAJ  (31) 

 
Reprogen Pelhřimov a.s.. 
Ing.Vondruška                    tel.: 565 333 527            e-mail:vondruska@cmsch.cz 
Nádražní 461                                724 029 680 
393 01 Pelhřimov 

 
PLZEŇSKÝ  KRAJ  (32) 

 
Holding ČMPU, k.s. 
oblastní středisko 
Ing.Kašparová                    tel. 377 244 584            e-mail:  kasparova@cmsch.cz 
K cihelnám 100                          724 149 619  
317 65 Plzeň-Černice 
 
 

KARLOVARSKÝ  KRAJ  (41) 
 

Holding ČMPU, k.s. 
oblastní středisko 
Ing.Kašparová                     tel. 377 244 584            e-mail:  kasparova@cmsch.cz 
K cihelnám 100                           724 149 619 
317 65 Plzeň-Černice 
 
 
 
 
 



ÚSTECKÝ  KRAJ (42) 
 
Holding ČMPU, k.s. 
oblastní středisko 
Ing.Kašparová                      tel. 377 244 584            e-mail:  kasparova@cmsch.cz 
K cihelnám 100                            724 149 619 
317 65 Plzeň-Černice 

 
 

LIBERECKÝ  KRAJ (51)  
 
Holding ČMPU, k.s. 
oblastní středisko 
Ing.Kašparová                       tel. 377 244 584            e-mail:  kasparova@cmsch.cz 
K cihelnám 100                             724 149 619 
317 65 Plzeň-Černice 

 
KRÁLOVEHRADECKÝ  KRAJ (52) 

 
Chovservis a.s.    
pí Knajflová                           tel. 495 404 157            e-mail: knajflova@cmsch.cz 
Zemědělská 897                             724 171 227    
500 03 Hradec Králové 
 
 

PARDUBICKÝ  KRAJ (53) 
 
Chovservis a.s.    
pí Knajflová                            tel. 495 404 157            e-mail: knajflova@cmsch.cz 
Zemědělská 897                              724 171 227  
500 03 Hradec Králové 

 
 

VYSOČINA (61) 
 

Reprogen Pelhřimov a.s.. 
Ing.Vondruška                        tel.: 565 333 527              e-mail:vondruska@cmsch.cz 
Nádražní 461                                    724 029 680 
393 01 Pelhřimov 
Území:                         Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou 
 
 
Plemo Brno a.s.    
pí  Dohnalová                         tel.  541 214 047               e-mail: dohnalova@cmsch.cz 
Optátova 37                                     602 292 572  
637 00 Brno-Jundrov   
Území:                        Jihlava, Třebíč 
 

 
 
 



 
JIHOMORAVSKÝ  KRAJ (62) 

 
Plemo Brno a.s.    
pí  Dohnalová                        tel.  541 214 047                 e-mail: dohnalova@cmsch.cz 
Optátova 37                                   602 292 572 
637 00 Brno-Jundrov   
 
 

OLOMOUCKÝ  KRAJ  (71) 
 

    
Ing. Nováková                      tel.  553 777 468                 e-mail: novakova@cmsch.cz 
Přemyslovců 34                            602 132 615 
747 07 Opava 

 
 

ZLÍNSKÝ  KRAJ (72) 
 

Plemo Brno a.s.    
pí  Dohnalová                       tel.  541 214 047                  e-mail: dohnalova@cmsch.cz 
Optátova 37                                  602 292 572 
637 00 Brno-Jundrov   

 
 
 

MORAVSKOSLEZSKÝ  KRAJ (81) 
 

                               
Ing. Nováková                     tel.  553 777 468                 e-mail: novakova@cmsch.cz 
Přemyslovců 34                           602 132 615 
747 07 Opava          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9.  REGISTR KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ  DRŽENÝCH V HOSPODÁŘSTVÍ 
 
         Chovatel, který má evidované hospodářství,  má povinnost vést  registr  koní, oslů a jejich 
kříženců držených ve svém  hospodářství (stájový registr), kam   musí  zaznamenat   všechna zvířata 
umístěná na hospodářství,  včetně zvířat cizích majitelů a dále je povinen zaznamenávat  všechna  
jejich přemístění.   Registr  lze  vést  i  formou  počítačové  databáze,  schválené ÚE,  musí  však  
obsahovat     všechny předepsané   údaje   jako  v   tiskopise,   poskytovaném   ÚE.  Registry  zasílá  
ÚE chovatelům automaticky po přidělení čísla hospodářství.  Chovatel zodpovídá ze zákona za 
aktuální vedení tohoto  registru   a  je  povinen  ho  předkládat  příslušným  orgánům státního dozoru 
ke kontrole (Česká plemenářská inspekce a orgány veterinární správy). Na ÚE se hlášení o 
přemísťování koní (oslů a jejich kříženců)  ani údaje o těchto zvířatech ustájených na 
hospodářství nezasílají. ÚE podle zákona není povinna evidovat ustájení koní (oslů a jejich 
kříženců), eviduje jen tato zvířata a jejich majitele. Hlášení podléhají pouze změny trvalé, uvedené 
v kap. Hlášení změn. 

 Jak  vyhláška č.136/2004 Sb.. o označování a evidenci  vysvětluje pojmy hospodářství,  
přemísťování,  registrační číslo hospodářství, identifikační  číslo  koně,  které se  uvádí  v  registru,  
uvádíme v následující doslovné citaci z vyhlášky.  
 
Vymezení hospodářství  pro účely jeho zaevidování u pověřené osoby 
Hospodářstvím se pro účely jeho zaevidování u pověřené osoby rozumí 
a) stavba, zařízení nebo místo v držení jednoho chovatele, 
b) pozemek, na kterém jsou zvířata držena nebo více takových pozemků, které se nacházejí i na více 

katastrálních územích, ale tvoří spolu jeden celek; pokud tento pozemek nebo tyto pozemky 
bezprostředně navazují na stáj nebo na soubor stájí s chovem zvířat, která jsou na pozemku pasena 
a tvoří s ním jeden celek, jedná se o jedno hospodářství. 

 
 Pokud chová dva a více chovatelů zvířata společně v jedné stáji, nelze tuto stáj zaevidovat u 

pověřené osoby jako dvě a více  hospodářství.  
 
Registrační číslo hospodářství, chovatele včel, obchodníka, provozovatele líhně s jednorázovou 

kapacitou větší než 1000 kusů násadových vajec (dále jen „provozovatel líhní“), provozovny jatek, 
shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení, asanačního podniku ― nejvýše čtrnáctimístný 
alfanumerický kód, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního hospodářství, chovatele včel, 
obchodníka, provozovny jatek, provozovatele líhně, asanačního podniku, shromažďovacího 
střediska a uživatelského zařízení a který obsahuje 
1. na prvních dvou místech alfabetické označení země původu – písmena „CZ“ pro Českou 

republiku, 
2. na následujících nejvýše dvanácti místech číselnou řadu, 

 
Identifikační číslo koně a osla a jejich kříženců ― nejvýše patnáctimístný alfanumerický kód, který 

umožňuje zjistit totožnost konkrétního zvířete a který obsahuje 
1. na prvních třech místech kód země registrace ― číslo „203“ pro Českou republiku, 
2. na následujících třech místech alfanumerický kód uznaného chovatelského sdružení nebo 

pověřené osoby, které zvíře poprvé zaevidovalo do registrační knihy koní, 
3. na posledních nejvýše devíti místech registrační číslo zvířete v databázi uznaného chovatelského 

sdružení nebo pověřené osoby, které zvíře poprvé zaevidovalo do registrační knihy koní, 
Přemístění zvířete ― přesun zvířete mezi různými hospodářstvími téhož chovatele, přesun k jinému 

chovateli, přesun na svody zvířat a ze svodů zvířat, přesun k obchodníkovi, přesun k provozovateli 
jatek, přesun k provozovateli shromažďovacího střediska, přesun do uživatelského zařízení, přesun 
zvířete do asanačního podniku, přemístění z jiného a do jiného členského státu Evropské unie (dále 
jen „členský stát“) a dovoz nebo vývoz ze země, která není členským státem Evropské unie (dále 
jen „třetí země“); za přemístění zvířete se nepovažuje přesun zvířete mezi různými stájemi uvnitř 
téhož hospodářství (dále jen „přesun zvířete mezi stájemi“). 

 
 
 



10. KONTAKTY 
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR 
Odbor zemědělských komodit  
Sídlo:  Těšnov 17,  117 05 Praha 1 
Kontaktní osoba:   Ing. Jiří Machek, odd.evidence a chovu zvířat 
Telefon: 221812450                                                                      e-mail: machek@mze.cz 
 
 
ČESKÁ PLEMENÁŘSKÁ INSPEKCE 
Sídlo:  Těšnov 17,  117 05 Praha 1 
Telefon:  221812859                    Fax: 224810478                     e-mail: cisphz@anet.cz 
                                                        www.cpinsp.cz 
 
ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE 
Sídlo:  Atletická 100/2,  160 17 Praha 6 
Kontaktní osoba:   Ing. Antonie Pellarová 
Telefon:  220511105                                                                    e-mail:  info@cjf.cz  
Fax:  233354399                                                                 www.cjf.cz  
                                                 
 
ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ a.s. (je pověřena Mze ČR vedením ústřední 
evidence všech druhů  hospodářských zvířat). Níže uvedené subjekty pro ni smluvně zajišťují vedení 
ÚE koní. 
Sídlo:  U topíren 2, 170 41 Praha 7 
Pracoviště:     Hradištko pod Medníkem 123, 252 09 
Telefon.:  257740619 (ÚE)   257740268 (ústředna),  257740284,  257740300, 257740316   
                Fax: 257740491                                                                           www.cmsch.cz 
 
         - ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ ČR – všechna plemena,kromě anglických plnokrevníků a         
                                                                             klusáků 
           Sídlo:  NH Kladruby n.Labem s.p.,o.z. hřebčín Slatiňany, 538 21 
           Kontaktní osoby:  Věra Nágrová, Alena Sokolová, Jana Fackenbergová  
           Telefon:  469681135-7 - ústředna   Fax: 469681265            e-mail:  info@uek.cz  
                          469319876 – přímá linka                                                      www.uek.cz 
 
         - JOCKEY CLUB ČR – vede PK  anglického plnokrevníka  
           Sídlo: Jockey club ČR, Radotínská 69, 159 00 Praha 5 
           Telefon:       257941177,  257941173                                      Fax.: 257941438 
           e-mail: dostihy@dostihy.cz                                                                www.dostihy.cz 
 
         - ČESKÁ KLUSÁCKÁ ASOCIACE – vede PK  klusáckých koní 
           Sídlo:   Česká klusácká asociace, Radotínská 69, 159 00 Praha 5 
           Telefon:     257940250,  257941087                                      e-mail: trotting@czetra.cz 
           Fax:           257941087                                                                       www.czetra.cz 
 

 
 
OPRÁVNĚNÉ OSOBY K STANOVOVÁNÍ GENETICKÉHO TYPU A OVĚŘOVÁNÍ 
PŮVODU: 
 
   -  ČMSCH a.s., Laboratoř  imunogenetiky, 252 09 Hradištko pod  Medníkem            
                              RNDr.Emanuel Žďárský,CSc, vedoucí laboratoře 
      Telefon:  257896323,  257740268                                              e-mail: zdarsky@cmsch.cz         
     Fax:       257740491                                                                                 www.cmsch.cz 
 

 



-   Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 
     Ústav genetiky, LAMGen, Zemědělská 1, 613 00 Brno 
     Kontaktní osoby:    
     Bc.Irena Vrtková, vedoucí LAMGenu  
     Telefon:    545133187,  607753219                                         e-mail: irenav@mendelu.cz 
 
     prof. Ing. Josef Dvořák,  vedoucí Ústavu genetiky 
    Telefon:     545133175,  737353313                                        e-mail: dvorakj@mendelu.cz  
    Fax:           545133176                                     www.mendelu.cz/af/genetika/gen/gindex.htm 
                                                                
 
                                                                 
UZNANÁ PLEMENA, PRO KTERÁ SE V ČR VEDE  PLEMENNÁ KNIHA      

(včetně kontaktů na  osoby,  provádějící označování koní) 
 

 
STAROKLADRUBSKÝ KŮŇ 
 

Plemennou knihu starokladrubského koně, na základě zákona č. 154/2000 Sb., § 9, odst.(2),  vede 
Národní hřebčín  Kladruby nad Labem, s.p.. 
 
Sídlo:   Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní podnik 
Kontaktní osoba:   Zdena Dyková, o.z. hřebčín Slatiňany, 538 21 
Telefon:  469681135-7,   linka 134                                             e-mail:    slatinany@nhkladruby.cz    
Fax:  469681265                                                                                         www.nhkladruby.cz 
                                                                         
 
Osoby provádějící pro  PK STKL  označování koní: 
 
 Informace podá Zdena Dyková, o.z. Hřebčín Slatiňany, 538 21,  kontakt viz výše 
 
 

ČESKÝ  TEPLOKREVNÍK 
 

Název: Svaz chovatelů českého teplokrevníka 
Sídlo:  U Hřebčince 479, 397 01 Písek 
Telefon:   382224144                                                                e-mail:  schct@tiscali.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Markéta Nováková                                            www.schct.cz 

 
 
Označování koní pro PK ČT zajišťuje  společnost  
 

EQUISERVIS KONZULENT s.r.o. 
Sídlo: U Hřebčince 479, 397 01 Písek 

 
.r.o. pro jednotlivá území: 
Zvýrazněné osoby jsou členy společnosti  (kromě Ing.Hošáka) a  zajišťují i výběry hřebců a svody 
klisen k zápisu do plemenné knihy. Ostatní osoby zajišťují označování koní (oslů a jejich kříženců) 
pro EK smluvně.  
 
Ing. Jiří Holík, Nesvačily 68, Bystřice u Benešova, 257 51 
Telefon:    31793221               777964490 
Okresy:  Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk,  
              Praha-východ, Praha-západ,Rakovník,Litoměřice, Česká Lípa, Děčín,Ústí nad Labem                    
          
 
Stanislav Kulanda, Krásná Hora  nad Vltavou 153, 262 56 



Telefon: 604807992  
Okres:   Příbram 
     
Luboš Kozák, Masarykova 983,  Hluboká nad Vltavou, 373 41 
Telefon:    38/7965716           777891367 
Okresy:  České Budějovice, Český Krumlov, Písek, Strakonice,Tábor, Jihlava,Havlíčkův Brod 
                
Jan Valenta, Příčná 365/II, Jindřichův Hradec, 377 01 
Telefon: 384364080 
Okres: Jindřichův Hradec 
 
Zdeněk Hrnčíř, Proseč pod Křemešníkem 4, Pelhřimov, 393 01 
Telefon: 723027786    565326298 
Okres: Pelhřimov 
 
 
MVDr. Jiří Oulický, Skláře 6, Vimperk, 385 01 
Telefon: 602122264 
Okres: Prachatice 
 
Ing. Jan Šíma, Šumavská 3,  Cheb, 350 02 
Telefon:    354437207           777242685 
Okresy: Domažlice,Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Pleň jih, Plzeň sever, Rokycany, Sokolov, 
              Tachov, Louny, Chomutov, Most, Teplice 
 
Ing. Otakar Vondrouš, Kosice 44,  Chlumec nad Cidlinou, 503 51 
Telefon:     777953637 
Okresy:  Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov nad  
              Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Liberec, Jablonec nad Nisou 
 
Ing. Lubomír Procházka, Zemský hřebčinec Tlumačov, Dolní 115, 763 62 
Telefon:   577158349         776264490 
Okresy: Blansko,  Zlín, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč,  Uherské Hradiště, Vyškov,  
              
Ing.Petr Rydval, Libosváry 82, Bystřice pod Hostýnem, 768 61 
Telefon: 608861516 
Okres: Brno-venkov 
 
Karel Růžička, Brněnská 346, Velké Němčice, 691 63 
Telefon: 603290641 
Okres: Břeclav 
 
Alena Polášková, Vrbovec 2, 671 24 
Telefon: 606890585 
Okres: Znojmo 
 
Ing.Vladimír Bukáček,Sázava 161, Velké Losenice, 592 11 
Telefon: 566 666258,  602789199 
Okres:  Žďár nad Sázavou 
 
Ing. Stanislav Hošák, Na výsluní 380, Nový Jičín - Žilina, 741 01 
Telefon:   556704771         602540056          777650099 
Okresy:  Frýdek-Místek, Opava 
Josef Kincl, Skály 8, Horní Město, 793 44 
Telefon: 602544348 
Okres:  Bruntál 
Jaroslav Kuželka, Rolnická 195, Orlová, 735 14 



Telefon: 608415128 
Okres:  Karviná 
 
Josef Míček, Vražné 185, 742 34 
Telefon: 607912154     556705403 
Okres: Nový Jičín 
 
Rudolf Janský, Liboš 146A, Štěpánov, 783 13 
Telefon: 724095169 
Okres:  Olomouc 
 
Jiří Složil, Oldřichov 7, Radslavice, 751 11 
Telefon: 606258217 
Okres:  Přerov 
 
Zdeněk Brablc, Nerudova 33, Šumperk, 787 01 
Telefon:  602562348 
Okres:  Šumperk  
 
Jan Blizňák, Podlesí 466, Valašské Meziříčí, 757 01 
Telefon: 605931335 
Okres: Vsetín 

 
MORAVSKÝ  TEPLOKREVNÍK 

 
Název: Svaz chovatelů a přátel moravského teplokrevníka  (SCHPMT) 
Sídlo:  Chropyňská 1902, 767 01 Kroměříž 
Kontaktní osoby: 
Ing.Jana Burešová – tel.:  517363377,   732206628                                        
Ing.Josef Volenec –  tel.: 721 554623   
                                                                                            www.sweb.cz/kone-mt 
     
Osoby provádějící pro tuto plemennou knihu  označování koní: 
 
                            informace podá Ing.Burešová – viz kontakt 

 
 

                                                SLOVENSKÝ  TEPLOKREVNÍK (CS) 
 
Plemennou knihu vede:  Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka (CS) 
Sídlo: Hřebčinec Nemošice  2, 530 03 Pardubice 
Kontaktní osoby: 
 Ing. Zdeněk Müller,CSc                                                      
Telefon: 466670861     603501056                                   e-mail: muller@pce.cz    
 
Ing.Jaroslav Jelínek,CSc                                                                                                  
Telefon: 466335302       777855006                                e-mail: jelineking@volny.cz 
Fax: 466335304                                                               www.studbookcs.cz 
                     
Osoby provádějící pro tuto plemennou knihu  označování koní: 
 
    dtto jako u ČT a dále: 
 
 
Ing.Václav Nágr, Úšovice 660, Mariánské Lázně, 353 01 
Telefon:     354673623,       608979983 
 



Ing. Zdeněk Müller,CSc., Mnětice 126, Pardubice, 530 02 
Telefon:    466670861        6033501056          
 
MVDr. Jindřich Müller, Mnětice 126, Pardubice, 530 02 
Telefon:    603579583 
          
MVDr.Vít Holý, Borová 125, Bolatice, 747 23 
Telefon:   777269849  

 
 
 

ČESKOMORAVSKÝ BELGICKÝ KŮŇ 
 
Plemennou knihu vede:  Asociace svazů chovatelů koní ČR 
Sídlo:  Budějovická 479, 397 01 Písek 
Kontaktní osoba: Blahoslav Políček ml. 
Telefon:    382210644        60262502                             e-mail:   info@aschk.cz 
                                                                                        Internet: www.aschk.cz 
 
Osoby provádějící pro tuto plemennou knihu označování koní: 
 
    dtto jako u ČT 
 
 
NORICKÝ KŮŇ, SLEZSKÝ NORICKÝ KŮŇ, HAFLING,  ČESKÝ SPORTOVNÍ  PONY, 
SHETLAND PONY, VELŠSKÁ PLEMENA PONY, COB, ARABSKÝ KŮŇ   

 
                    dtto jako u ČMB, včetně osob provádějících označování koní 
 
 

HUCULSKÝ KŮŇ 
 
Plemennou knihu vede:  Asociace chovatelů huculského koně, ČR 
Sídlo: Pražská 604, P.O.Box 145, 530 02 Pardubice 
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Jelínek, CSc 
Telefon: 466335302       777855006                              e-mail: jelineking@volny.cz 
Fax: 466335304 
 
Osoby provádějící pro tuto plemennou knihu  označování koní: 
 
    dtto jako u ČT 
 

 
SHAGYA-ARAB 

 
Plemennou knihu vede:   Svaz chovatelů Shagya-araba v ČR 
Sídlo:    Zámecká 1, 538 21 Slatiňany 
Kontaktní osoba:  Otto Dlabola, Partyzánská  372, 551 01 Jaroměř 
Telefon:  491813301                                                    Fax:  - 
 
Osoby provádějící pro tuto plemennou knihu  označování koní: 
 
Oldřich Jaroš,Kololeč 13, 411 13 Třebenice 
Telefon: 606254355           416594670 
 
 
Lubor Zemánek, Rozmarýnová 444,  541 02 Trutnov 



Telefon: 499733238 
 
Ing.Josef Cerman, Hřebčín Jeníkov v.o.s., 507 71 Miletín 
Telefon:  493693550 
 
 

 
LIPICKÝ KŮŇ 

 
Plemennou knihu vede: Svaz chovatelů lipického koně ČR                                                                                                                 
Sídlo:   Dvůr Prak, Český Šternberk, 257 27 
Kontaktní adresa:  SCHLK ČR, P.O.Box 8, Divišov, 257 26 
Kontaktní osoby: 
      - paní Maršálková-Jechoux (předsedkyně Svazu)     604807992 
      -  Ing. Tupý    603 832346  (mezi 9-15 hod.) 
      - Stanislav Kulanda (předseda rady PK)      604807992 
 
Osoby  provádějící pro tuto plemennou knihu označování koní: 
 
Eva Juřičková, Šlapanská 3, Cheb, 350 02 
Telefon:  723 399764 
 
Sranislav Kulanda, Krásná Hora nad Vltavou 153, 262 56 
Telefon: 604807992 
 

 
ARABSKÝ PLNOKREVNÝ KŮŇ 

 
Plemennou knihu vede:  Asociace chovatelů plnokrevných arabských koní 
Sídlo: Východní 189, 463 11 Liberec 30 
Kontaktní adresa:  P.O.Box 60, 460 01 Liberec 1 
Kontaktní osoba:  Jaroslav Lacina 
Telefon:  602411186                                                              e-mail:  achpak@quick.cz 
Fax: 48462522 
 
 
Osoby provádějící pro tuto plemennou knihu označování koní: 
 
                                    informace podá pan Lacina 

 
 
 
 
 
 
 


