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Řád plemenné knihy masných plemen skotu

     

1. Základní východiska Řádu plemenné knihy 

1.1. Právním základem tohoto Řádu plemenné knihy (dále jen „PK“) je Zákon č. 154/2000 Sb., o 

šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 

(plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhláška Ministerstva 

zemědělství České republiky č. 448/2006 Sb. (dále jen „vyhláška“) ve znění pozdějších předpisů o 

provedení některých ustanovení plemenářského zákona, které jsou v souladu s Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 o zootechnických a genealogických podmínkách 

pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat (dále jen „nařízení“), prováděcí nařízení č. 

2017/717, kterým se stanovují vzory pro zootechnická osvědčení. Řád PK je nedílnou součástí 

šlechtitelských programů masných plemen skotu (dále jen „ŠP“), pro která je Český svaz chovatelů 

masného skotu, z. s. (dále jen „ČSCHMS“) uznaným chovatelským sdružením (viz bod 1.3.) a 

navazují na něj metodiky a stanovy ČSCHMS viz bod 16.1. (Obecná ustanovení) tohoto Řádu PK. 

1.2. Řád PK byl vypracován v souladu s příslušnými právními předpisy uvedenými v bodě 1.1. a 

dalšími odbornými doporučeními mezinárodních sdružení a federací chovatelů masných plemen 

skotu. Zakládá v tomto směru systém vedení PK rovnocenný systémům platným v členských 

zemích EU a vytváří tak předpoklady pro srovnatelnost, obecné uznávání výsledků a produktů 

domácího šlechtění a je základním předpokladem pro mezinárodní výměnu genofondu. Řád PK 

respektuje schválené šlechtitelské programy jednotlivých plemen a je jejich nedílnou součástí. 

1.3. ČSCHMS je v souladu s článkem 64 nařízení a podle pod § 5 zákona uznaným chovatelským 

sdružením. 

  

2. Účel Řádu plemenné knihy 

Účelem Řádu plemenné knihy je podrobně definovat podmínky zápisu chovů a plemenných zvířat 

účastnících se schváleného ŠP do plemenné knihy. 

  

3. Vedení plemenné knihy  

3.1. ČSCHMS na základě uznání MZe zajišťuje činnost spojenou s vedením PK.  

3.2. PK je vedena formou počítačové databáze. Je průběžně aktualizována přebíráním dat 

z centrální evidence skotu vedené organizací pověřenou zajišťováním ústřední evidence v rámci 

celé ČR, z evidence vedené v rámci kontroly užitkovosti skotu bez tržní produkce mléka a evidence 

vedené v chovech.   

3.3. Správa, údržba a aktualizace softwaru PK je zajištěna v součinnosti s vedením databáze 

ČSCHMS.  

 

4. Členství v plemenné knize 

Řádnými členy plemenné knihy masných plemen skotu jsou chovatelé, kteří mají alespoň jednu 

plemenici zapsanou do hlavního oddílu „A“ PK (bod 6.2.2.3.). Chovatelé, kteří mají plemenice 

zapsané v doplňkových oddílech „B“ a „C“, případně jalovice, které svými vlastnostmi splňují 

požadavky na zápis do PK, jsou přidruženými členy.   

5. Základní členění plemenné knihy  

5.1. PK se člení: 
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5.1.1. Vnitřně na:  

- hlavní oddíl PK s jednotlivými třídami rozdělenými dle vlastností zvířat, věku a pohlaví 

- doplňkové oddíly PK   

5.1.2. Funkčně na:  

- rejstřík chovů (dále jen „RCH“, pro evidenci zapsaných chovů, řádných a přidružených 

členů PK) 

- vlastní plemennou knihu pro zápis jednotlivých zvířat - býků a krav 

- plemenný registr (dále jen „PR“) pro registraci potomstva zvířat zapsaných v PK  

 

5.2. Jednotlivá zvířata jsou v době zápisu do PK zařazena do některého z oddílů podle svého 

genotypu a dalších vlastností, pohlaví, případně věku. Začlenění probíhá na základě kritérií 

uvedených v bodě 6.2. Řádu PK. Hlavní oddíl je označován písmenem „A“, třídy tohoto oddílu jsou 

pak označovány římskými číslicemi. Doplňkové oddíly jsou označované dalšími písmeny 

v abecedě: „B“ a „C“.  

5.3. V RCH jsou evidovány chovy, které se přihlásí ke členství v PK, za podmínek uvedených v 

bodě 6.1. Řádu PK.   

5.4. Do jednotlivých oddílů se zapisují býci a krávy z chovů evidovaných v RCH na základě 

přihlášky chovatele, popř. z jeho pověření (plná moc chovatele). Podmínky pro zápis jednotlivých 

zvířat do příslušných oddílů PK jsou uvedeny v bodě 6. 2. Řádu PK.   

5.5. V PR je registrováno potomstvo krav z chovů evidovaných v PK. Podmínky pro registraci jsou 

uvedeny v bodě 6.3. Řádu PK.  

 

6. Členění plemenné knihy 

6.1. Rejstřík chovů v PK  

Chovy jsou zapsány do PK na základě závazné přihlášky majitele. Za chov řádně zapsaný do PK 

se považuje soubor krav daného plemene jednoho majitele, ustájených v jedné stáji, nebo souboru 

stájí jedné farmy, který má alespoň jednu plemenici zapsanou do PK v oddíle „A“. Za chov 

přidružený v PK se považuje soubor krav daného plemene a kříženců s tímto plemenem jednoho 

majitele, ustájených v jedné stáji, nebo souboru stájí jedné farmy, který má alespoň jednu plemenici 

zapsanou do PK v oddíle „B“ a nebo „C“, nebo jalovic daného plemene jednoho majitele, 

ustájených v jedné stáji, nebo souboru stájí jedné farmy, který má alespoň jednu jalovici splňující 

požadavky pro budoucí zápis do PK.  

 

6.1.1. Všeobecné podmínky pro evidenci chovů v registru PK  

Podmínkou pro evidenci v rejstříku chovů je zejména: 

- řádné vedení a uchovávání předepsaných dokladů podle zákona a vyhlášky, kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona a pokynů pro vedení evidence skotu a předpisů je nahrazujících nebo 

doplňujících  

- řádné a včasné označování zvířat trvalými ušními známkami podle ustanovení v bodě 8 tohoto 

Řádu PK a § 22 zákona 

- ověřování původu zvířat podle ustanovení bodu 9 tohoto řádu a § 12 zákona 

- předkládat požadované doklady pověřenému pracovníkovi ČSCHMS a umožnit posouzení a 

inspekci chovu v PK. 
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6.2. Podmínky pro zápis a způsob zápisu do plemenné knihy   

6.2.1. Býci 

6.2.1.1. Do PK se zapisují býci jednotlivě, na základě přihlášky majitele a dokladů uvedených pod 

bodem 6.2.1.2. Býci, kteří nesplňují uvedené podmínky, nemohou být do PK zapsáni. Zápis do PK 

má trvalou platnost.  

 

6.2.1.2. Všeobecné podmínky pro zápis do PK    

Pro zápis býků a inseminačních dávek do PK je nutno doložit:  

- u býků narozených na území ČR, pokud nejsou zapsáni v plemenném registru vedeném 

ČSCHMS, Zootechnické osvědčení (dále jen „ZO“) vystavené UCHS 

- u býků importovaných do ČR ZO vystavené v zahraničí  

- u býků importovaných do ČR ze třetích zemí ZO nebo Potvrzení o původu (dále jen „POP“) 

s minimálně dvěma generacemi předků vystavené zahraniční organizací, která je pověřená 

vedením PK  

- ověření původu podle bodu 9 tohoto Řádu PK  

- alfanumerické označení býka v ústředním registru plemeníků (název linie a pořadové číslo 

ústředního registru uvnitř linie) pokud bylo přiděleno 

 

6.2.1.3. Podmínky pro zápis do PK  

Pro zápis býků do hlavního oddílu PK a jednotlivých tříd platí tyto podmínky:  

Hlavní oddíl PK „A“ 

Třída I: 

- plemenná příslušnost M1 (bod 7 Řádu PK), 

- rodiče a prarodiče jsou zapsáni, a nebo registrováni, v hlavním oddíle PK téhož plemene v 

ČR a nebo v zahraničí 

- ve všech znacích plně odpovídá standardu plemene definovanému ve šlechtitelském 

programu (netýká se býků importovaných v podobě inseminačních dávek) 

- u býka bylo v souladu s „Metodikou popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu“ 

(dále jen „Metodika popisu a hodnocení zevnějšku“ (viz bod 16.1.) provedeno hodnocení 

exteriéru, kdy v žádném z hodnocených ukazatelů nebyla přidělena nižší známka než 6 

s výjimkou známky za velikost těla, kdy je tolerována hodnota 5 a současně nebyly při 

tomto hodnocení popsány žádné vylučující exteriérové vady (netýká se býků importovaných 

v podobě inseminačních dávek)  

Třída II: 

- plemenná příslušnost M1 (bod 7 Řádu PK), 

- rodiče a prarodiče jsou zapsáni, a nebo registrováni, v hlavním oddíle PK téhož plemene v 

ČR a nebo v zahraničí 

- ve všech znacích plně odpovídá standardu plemene definovanému ve šlechtitelském 

programu (netýká se býků importovaných v podobě inseminačních dávek) 

- v souladu s „Metodikou popisu a hodnocení zevnějšku“ bylo u býka provedeno hodnocení 

exteriéru (netýká se býků importovaných v podobě inseminačních dávek) 
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Třída III: 

- plemenná příslušnost M1 až M3 (bod 7 Řádu PK), 

- rodiče a prarodiče jsou zapsáni, a nebo registrováni, v hlavním oddíle PK téhož plemene v 

ČR a nebo v zahraničí 

- u býka bylo v souladu s „Metodikou popisu a hodnocení zevnějšku“ provedeno hodnocení 

exteriéru (netýká se býků importovaných v podobě inseminačních dávek) 

- samčí potomstvo lze zapsat pouze do hlavního oddílu PK „A“ třída III  

- samičí potomstvo lze zapsat pouze do hlavního oddílu PK „A“ třída IV 

- býci z této třídy se rovněž nemohou stát otci další generace býků 

Do této třídy jsou přeřazeni býci z hlavního oddílu „A“ třídy I a II v případě, že potomstvo 

těchto býků vykazuje exteriérové a genetické vady, které nejsou v souladu se standardem a cíli 

šlechtění daného plemene definovanými ve šlechtitelském programu, nebo prokazatelně 

zhoršují úroveň svého potomstva ve smyslu minimálních požadavků na užitkovost a produkční i 

neprodukční znaky.  

 

6.2.2. Krávy a jalovice 

6.2.2.1. Zápis do PK 

Plemenice se zapisují jednotlivě, za podmínek uvedených v bodě 6.2.2.2. a na základě přihlášky 

chovu a jednotlivých zvířat do PK a záznamu do rejstříku chovů. Vyloučení nevhodných plemenic 

pro vstup do PK bude označeno v evidenci systému Kontroly užitkovosti masných plemen skotu 

(dále jen „KUMP“). Zápis do PK má trvalou platnost. 

 

6.2.2.2. Všeobecné podmínky pro zápis do PK 

Do PK se zapisují plemenice z chovů zapsaných v rejstříků chovů pocházející z vlastního chovu 

nebo získané z jiného evidovaného chovu. Dále se zapisují importované plemenice masného 

plemene zapsané v PK v zemi svého původu doprovázené ZO nebo POP. Plemenice 

z neevidovaných chovů mohou být zapsány pouze do doplňkových oddílů PK.  

 

6.2.2.3. Podmínky pro zápis do PK  

Pro zápis plemenic do příslušných oddílů a jednotlivých tříd PK platí tyto podmínky:  

Hlavní oddíl PK „A“ 

Třída I:  

- plemenná příslušnost M l (bod 7 Řádu PK)  

- rodiče a prarodiče jsou zapsáni, a nebo registrováni, v hlavním oddíle PK téhož plemene 

v ČR („A“) a nebo v zahraničí, nebo matka a matka matky jsou zapsány v oddíle „B“ a mají 

plemennou příslušnost M1 

- ve všech znacích plně odpovídá standardu plemene definovanému ve šlechtitelském 

programu 

- u plemenice bylo v souladu s „Metodikou popisu a hodnocení zevnějšku“ provedeno 

hodnocení exteriéru, kdy v žádném z hodnocených ukazatelů nebyla přidělena nižší známka 
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než 6 s výjimkou známky za velikost těla, kdy je tolerována hodnota 5 a současně nebyly při 

tomto hodnocení popsány žádné vylučující exteriérové vady. 

 

Třída II: 

- plemenná příslušnost M l (bod 7 Řádu PK)  

- rodiče a prarodiče jsou zapsáni, a nebo registrováni, v hlavním oddíle PK téhož plemene v 

ČR („A“) a nebo v zahraničí, nebo matka a matka matky jsou zapsány v oddíle „B“ a mají 

plemennou příslušnost M1, 

- ve všech znacích plně odpovídá standardu plemene definovanému ve šlechtitelském 

programu 

- u plemenice bylo v souladu s „Metodikou popisu a hodnocení zevnějšku“ provedeno 

hodnocení exteriéru a nebyly při tomto hodnocení popsány žádné vylučující exteriérové 

vady, ale bodovým hodnocením nesplňuje podmínky pro zápis do třídy I 

 

Třída III: 

- plemenná příslušnost M l (bod 7 Řádu PK)  

- rodiče a prarodiče jsou zapsáni, a nebo registrováni, v hlavním oddíle PK téhož plemene v 

ČR („A“) a nebo v zahraničí, nebo matka a matka matky jsou zapsány v oddíle „B“ a mají 

plemennou příslušnost M1, 

- ve všech znacích plně odpovídá standardu plemene definovanému ve šlechtitelském 

programu 

- u plemenice nebylo doposud provedeno hodnocení v souladu s „Metodikou popisu a 

hodnocení zevnějšku“  

 

Třída IV: 

- plemenná příslušnost Ml až M3 (bod 7 Řádu PK)  

- rodiče a prarodiče jsou zapsáni, a nebo registrováni, v hlavním oddíle PK téhož plemene v 

ČR („A“) a nebo v zahraničí, nebo matka a matka matky jsou zapsány v oddíle „B“ a mají 

plemennou příslušnost M1. 

- otec je zařazen do hlavního oddílu „A“ PK, třídy III 

- samčí potomstvo lze zapsat pouze do hlavního oddílu PK „A“, třídy III  

- samičí potomstvo lze zapsat pouze do hlavního oddílu PK „A“, třídy IV 

 

Doplňkové oddíly PK 

Oddíl B: 

- plemenná příslušnost M1 až M2 (bod 7 Řádu PK) 

- rodiče a prarodiče registrováni v plemenné knize téhož plemene v ČR a nebo v zahraničí, 

zařazení odpovídá oddílům PK v ČR. Pokud je matka v oddíle „C“, otec musí být vždy 

oddíl A, alespoň třída II  

- plemenice má vlastnosti daného plemene, plní požadavky na exteriér a minimální užitkovost 

dle standardu plemene uvedeném ve šlechtitelském programu 
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Oddíl C: 

- plemenná příslušnost M3 až M4 (bod 7 Řádu PK) 

- otec zapsán v oddíle A třída I a II 

- matka nesplňuje podmínky pro zapsání do oddílu „B“ a nebo nemusí být registrována 

v doplňkovém oddíle PK 

 

6.3. Potomstvo  

6.3.1. Všeobecné podmínky pro registraci v plemenném registru 

V PR jsou registrovaná zvířata, která:  

- pochází z chovů zapsaných v RCH  

- jsou řádně označena dle platných předpisů  

 

6.3.2. Uvedení v plemenném registru   

Do PR se zapisuje potomstvo krav a býků zapsaných v PK v tomto rozsahu: 

--  Samičí potomstvo až do doby zápisu do příslušného oddílu PK, maximálně do 5 let věku 

- Samčí potomstvo určené majitelem k dalšímu chovu až do doby výběru k plemenitbě (předvedení 

k základnímu výběru), maximálně do 3 let věku 

  

6.4. Zvířata zapsaná podle původního systému vedení PK budou začleněna do příslušných oddílů a 

tříd PK dle bodu 6.2. „Podmínky pro zápis a způsob zápisu do plemenné knihy“ tohoto Řádu PK.     

6.5. Data z KUMP, údaje o reprodukci a veškerá další nezbytná evidence uložená v databázi 

ČSCHMS, popř. vedená v chovech, se považuje za data PK podle výkladu tohoto Řádu PK.  

S veškerými údaji je nakládáno v souladu s obecnými právními předpisy na ochranu osobních údajů 

(GDPR) a vnitřní směrnicí „Implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 

o ochraně osobních údajů (GDPR) v podmínkách Českého svazu chovatelů masného skotu, z. s.“. 

6.6. Zápis do PK má trvalou platnost, pokud se nezměnily údaje poskytnuté chovatelem při zápisu 

do PK.  

 

7. Definice plemene a označení kódem  

7.1. Za čistokrevné plemenné zvíře se považuje:   

- plemenný býk, který splňuje podmínky pro zápis do hlavního oddílu „A“ plemenné knihy  

- plemenice, splňující podmínky pro zápis do hlavního oddílu „A“ plemenné knihy   

 

7.2. Při zápise a registraci zvířat v plemenné knize se rozlišuje následná plemenná příslušnost:  

M1 genetický podíl příslušného masného plemene 100 % 

M2 genetický podíl příslušného masného plemene 94 % - 99 %  

M3 genetický podíl příslušného masného plemene 88 % - 93 %  

M4 genetický podíl příslušného masného plemene 50 % - 87 %  

7.3. Kódové označení uvedené v bodě 7.2. se používá v plemenářské dokumentaci ČSCHMS. 
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7.4. Potomstvo těchto zvířat se zařazuje do PK podle ustanovení bodů 6.2. až 6.3. Řádu PK.  

7.5. Zvířata importovaná ze zemí EU s doloženým původem a zapsaná, či registrovaná v PK v zemi 

svého původu, se automaticky na požádání majitele zapisují do příslušného oddílu PK. Při zápisu 

plemenných zvířat narozených a přemístěných ze třetích zemí do PK se postupuje v souladu s § 21 

zákona.  

  

8. Označování skotu v PK  

8.1. Veškerý skot v ČR je označován podle zákona a vyhlášky. Pro potřeby PK se mimo předepsané 

označování doporučuje čipování. Jedinci příslušného plemene se označují podle § 22 zákona a 

evidují dle § 23 plemenářského zákona a vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

označování zvířat a jejich evidence ve znění pozdějších předpisů. Zápis zvířat do PK je možný 

pouze po splnění těchto zákonných povinností a po ověření v ústřední evidenci.  

8.2. Zápis zvířete do PK se označuje v databázi a veškerých záznamech PK numerickým znakem, 

kde: 

- první 3 čísla značí číslo zápisu chovu dle RCH  

- dalších 12 čísel je totožných s ušním číslem zvířete 

8.3. Zvířata zapsaná v zahraničních plemenných knihách jsou v PK ČSCHMS evidována pod 

číslem uvedeným na ZO či POP dodaném ze země původu. 

8.4. Pojmenování plemenných býků vyjadřuje vztah k ročníku narození. Ročník 2019 začíná 

písmenem F, ročník 2020 písmenem G a v následujících ročnících se pokračuje dle abecedního 

pořadí (H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V a Z). Po vyčerpání této řady pokračuje 

označování následujícího ročníku od začátku abecedy, tedy od písmene A. Zvířata evidovaná 

v zahraničních plemenných knihách jsou vedena pod jménem, pod kterým jsou evidována v těchto 

knihách. U plemenic není pojmenování vyžadováno, nicméně je doporučováno. 

 

9. Stanovení a ověřování původu a genetického typu skotu a údajů o jeho hodnotě  

9.1. Ověření původu a stanovení genetického typu se provádí dle genetických markerů u kategorií 

zvířat a v rozsahu stanoveném v § 12 zákona a vyhlášky: 

- u všech býků před výběrem do plemenitby  

Ověření původu se dále vyžaduje: 

- u všech plemenic používaných jako dárkyně embryí 

- u všech plemenic při prodeji včetně exportu 

- doporučuje se u plemenic při zápisu do PK  

- u vybraných zvířat (v odůvodněných případech) na žádost UCHS ČSCHMS  

- namátkově u potomstva testovaných býků  

- namátkově pro výkon kontrolní činnosti 

9.2. V případě importovaných zvířat musí být genetický profil zvířete dodán v souladu s požadavky 

laboratoře imunogenetiky, tzn. v kompatibilní elektronické podobě. Případné vícenáklady jdou na 

vrub majitele, který žádá o zápis do PK.  

9.3. Údaje o rodokmenové, užitkové a plemenné hodnotě zvířat a údaje o reprodukci se získávají ze 

záznamů z kontroly užitkovosti, dědičnosti a reprodukce a uchovávají se v databázi ČSCHMS. 

Zpracování a ověřování těchto údajů je řešeno počítačovým programem pro správu a vedení PK.  
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10. Zootechnické osvědčení a potvrzení o původu plemenného skotu  

10.1. Za plemenný skot se považují býci a krávy zapsané v PK. Oficiálním dokladem o identitě, 

původu a hodnotě plemenného skotu zapsaného v hlavním oddíle „A“ PK (bod 6.2.1.3. a 6.2.2.3.), 

jejich potomstvo zapsané v plemenném registru PK (bod 6.3.) a pro tento účel i samičí buňky a 

embrya od plemenic zapsaných v PK je pro zvířata narozená v České republice a všech ostatních 

členských státech EU ZO (Zootechnické osvědčení). V ostatních případech je oficiálním dokladem 

POP (Potvrzení o původu). O ZO nebo POP, případně tzv. Výpis z plemenné knihy (viz bod 10.6.), 

žádá na své náklady při prvním prodeji chovatel, při dalším prodeji majitel zvířete. Úkony PK jsou 

zpoplatněny dle Sazebníku poplatků ČSCHMS. Žádosti o vystavení ZO (POP) jsou vyřizovány 

bezodkladně.  

10.2. Minimální požadavky na obsah ZO pro čistokrevná plemenná zvířata a jejich zárodečné 

produkty jsou stanoveny v článku 30 bod 6 nařízení a dále vyplývají z přílohy V. část 2 nařízení 

(EU) 2016/1012 a také prováděcího předpisu ve formě Nařízení komise (EU) 2017/717, kterým se 

stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o 

vzory ZO pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty (viz bod 17. Přílohy – vzory ZO). 

10.3. ZO nebo POP na plemenné býky vystavuje UCHS ČSCHMS po základním výběru býka a 

dále při dalším prodeji (změně majitele). Pro účely prodeje semene vystavuje PK ZO nebo POP dle 

platné legislativy (viz bod 17. Přílohy – vzory ZO a POP, vč. exportního). 

10.4. ZO nebo POP na plemenice vč. embryí se vystavuje při každém prodeji. Pro účely 

tuzemského prodeje vystavuje ZO na žádost a náklady prodávajícího UCHS ČSCHMS. Pro účely 

vývozu plemenných zvířat se vystavuje ZO nebo POP na žádost a náklady prodávajícího nebo jím 

pověřené organizace.  

10.5. UCHS ČSCHMS vede přehled o vydaných ZO a POP. Změny, opravy a doplnění smí 

provádět pouze vystavující organizace (ČSCHMS), která uchovává druhopisy a může v 

odůvodněných případech vystavit i duplikát.   

10.6. Výpis z plemenné knihy nemá platnost ZO a/nebo POP a nemusí obsahovat všechny 

náležitosti ZO a/nebo POP, jeho vzor stanovuje ČSCHMS. Na žádost chovatele ho vystavuje PK 

ČSCHMS na: 

- krávy a jalovice zapsané v příslušném doplňkovém oddíle PK  

- na býčky před základním výběrem zapsané v PR  

- pro ostatní účely (výběr zvířat, nabídky k prodeji, hodnocení chovů apod.)  

 

11. Rada plemenné knihy  

11.1. Je orgánem PK a zřizuje se v souladu se stanovami ČSCHMS.  

11.2. Úkolem Rady PK je zejména:  

- vypracování chovných cílů a šlechtitelských programů včetně způsobu jejich dosažení 

- stanovení podmínek selekčních limitů pro výběr matek býků, otců býků, pro odchov a výběr 

býků do plemenitby v souladu se schváleným šlechtitelským programem 

- navrhování změn v sazebníku poplatků 

- kontrola plnění podmínek pro zápis do PK  

- návrhy úprav šlechtitelských programů a stanovení chovných cílů  

- ve zdůvodněných případech uděluje výjimky vyplývající z jednotlivých ustanovení Řádu PK 

a o svém rozhodnutí informuje všechny chovatele zúčastněné na šlechtitelském programu 
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- Rada PK pracuje jako komise pro řešení sankcí a sporů členů Klubu (Asociace) 

chovatelů/členů PK daného plemene (viz bod 15.) 

11.3. Rada PK daného plemene informuje o své činnosti a opatřeních členskou základnu a Grémium 

předsedů Rad PK ČSCHMS a s tímto orgánem kooperuje. 

 

12. Finanční řád plemenné knihy  

12.1. Vedení PK je účelovou činností ČSCHMS vykonávanou ve prospěch systematického a 

efektivního rozvoje plemene. Nezbytné náklady spojené s vedením PK a zajištěním technického a 

organizačního rozvoje PK jsou hrazeny z poplatků vyplývajících ze Sazebníku poplatků ČSCHMS, 

z dotací a souvisejících aktivit ČSCHMS, případně Klubu (Asociace) chovatelů daného plemene.  

12.2. Výši poplatků a způsob hospodaření určuje Sazebník poplatků ČSCHMS, který schvaluje 

výroční členská schůze ČSCHMS. 

 

13. Mezinárodní spolupráce 

13.1. ČSCHMS je z uznání MZe nositelem PK a ve spolupráci s Klubem (Asociací) chovatelů 

daného plemene je i garantem PK vůči zahraničí a zastupuje chovatele v mezinárodních 

organizacích chovatelů.  

13.2. ČSCHMS zabezpečuje přímé kontakty s jednotlivými zahraničními chovatelskými 

organizacemi, zejména při řešení metodických, organizačních a technických postupů PK, včetně 

vymezení a uznávání podkladů pro mezinárodní obchod s plemennými zvířaty.  

 

14. Kontrola dodržování řádu plemenné knihy 

14.1. Za kontrolu dodržování Řádu PK odpovídá ČSCHMS a v souvislosti s tím vypracovává 

zásady kontroly. 

14.2. Kontrola správnosti a úplnosti vydávaných dokladů plemenné knihy je prováděna kontinuálně 

a to nastavením kontrolních mechanismů celého systému (počítačového programu) jak při 

generování (vydávání) dokumentů, tak následně namátkově při jejich tisku. 

 

15. Sankce a postihy  

15.1. Členství chovatelů v PK s  sebou nese vedle nezpochybnitelných práv také povinnosti. Každý 

člen PK se zavazuje respektovat ustanovení PK určená k tomu, aby PK nebyla nikým poškozována 

morálně ani materiálně a nebyla pošpiněna její dobrá pověst. 

15.2. Rada PK pracuje jako komise pro řešení sankcí a sporů členů Klubu (Asociace) 

chovatelů/členů PK daného plemene, pokud je k tomuto účelu svolána. V případě, že má 

rozhodnout o závažných sankcích/sporech, vyslechne všechny dotčené chovatele. Při své činnosti 

dbá na rovné zacházení se všemi členy/chovateli. 

15.3. Rada PK se zabývá každou stížností, kterou podá předseda Rady, nebo doporučeným dopisem 

člen PK daného plemene.  

15.4. Spory a stížnosti řeší Rada PK bezodkladně dle povahy stížnosti/sporu.  

15.5. Rada PK může ze závažných důvodů (jednání v rozporu se zákonnými předpisy a tímto 

Řádem PK apod.) dotčenému chovateli odmítnout, zrušit, nebo pozastavit evidenci v rejstříku 

chovů.  
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15.6. Po rozhodnutí Rady PK o sankcích, budou finanční nebo jiné postihy bezodkladně 

nárokovány.  

15.7. Použití sankčního postihu ukládá příslušnému chovateli povinnost uhradit všechny náklady, 

které musely být vynaloženy na nutné zjištění a přezkoumání přestupku/stížnosti.  

15.8. Spory se řeší v souladu se stanovami, jednacím řádem a reklamačním řádem pro základní 

výběry býků.  

 

16. Obecná ustanovení  

16.1. Na tento Řád PK navazuje „Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu“, 

„Metodika kontroly užitkovosti skotu bez tržní produkce mléka“, „Metodika pro odchov a zkoušky 

vlastní užitkovosti býků masných plemen skotu“ a „Certifikovaná metodika pro předpověď 

plemenných hodnot pro vyhodnocení vlastností polního testu u masných plemen skotu“, 

„Certifikovaná metodika pro spolehlivost předpovědi plemenných hodnot vlastností polního testu u 

masných plemen skotu“.  

16.2. Sporné případy související s tímto Řádem PK řeší a rozhodnutí vydává Rada PK konkrétního 

masného plemene, jejíž práva a povinnosti vyplývají ze stanov ČSCHMS.  

16.3. Řád PK vstupuje v platnost po schválení Ministerstvem zemědělství ČR. 

 

17. Přílohy 

 Vzory Zootechnických osvědčení  

 Vzor exportního Potvrzení o původu (mimo EU) 

  

 

V Praze dne 9. 12. 2019 


