Sazebník plemenné knihy holštýnského skotu
1.

Registrace chovu v plemenné knize:

2.

Plemenice:

1.1. Pro členy Svazu chovatelů holštýnského skotu
1.2. Pro ostatní chovatele
Úhrada: chovatel

bez poplatku
1 000,- Kč

2.1. Vstupní zápis krav do základní evidence stáda v rejstříku chovů za 1 krávu
Úhrada: chovatel
2.2. Průběžný zápis nově zařazených krav do PK za 1 krávu
Úhrada: chovatel
2.3. Převod celého stáda nebo jeho podstatné části na jiného majitele, pokud
tato změna zahrnuje krávy a jalovice dle bodu 5.3.2. Řádu PK
Úhrada: chovatel za 1 krávu nebo jalovici
2.4. Internetový přístup k interaktivní on-line databázi plemenic
Úhrada: chovatel za krávu a rok v PK podle stavu k 30.6. běžného roku

3.

Plemenní býci:

4.

Zavedení původů do evidence PK a vystavení dokladů plemenné knihy:

5.

20,- Kč
30,- Kč
20.- Kč
3.- Kč

3.1. Zápis býka, vybraného pro přirozenou plemenitbu
3.1.1. domácí produkce
1 000,- Kč
3.1.2. dovoz ze zahraničí
2 000,- Kč
Úhrada: majitel býka
3.2. Zápis mladého býka pro využití dle zásad testace a)
4 000,- Kč
Úhrada: majitel býka
3.3. Sperma prověřených býků z dovozu, zápis býka – býci splňují selekční kriteria Svazu
3.3.1. býk se známou genomickou PH mimo testaci a),b)
4 000,- Kč
c)
4 000,- Kč
3.3.2. býk prověřený kontrolou dědičnosti
Úhrada: majitel spermatu
3.4. Ostatní plemenní býci
20 000,- Kč
Úhrada: majitel spermatu
4.1. Zavedení původu importované plemenice nebo embrya do evidence PK d)
Úhrada: chovatel, majitel embrya
Úhrada: chovatel, majitel býčka nebo embrya nebo jimi pověřená osoba
4.2. Vystavení potvrzení o původu plemenice, plemenného býčka z plemenného
registru
Úhrada: chovatel, majitel býčka nebo embrya nebo jimi pověřená osoba
4.3. Vystavení potvrzení o původu plemenného býka, vybraného v ČR pro inseminaci
nebo přirozenou plemenitbu a plemenného býka, který (nebo jeho sperma) byl
dovezen ze zahraničí
Úhrada: majitel býka nebo spermatu
4.4. Výpis z plemenné knihy
Úhrada: žadatel

Automatický převod včetně zavedení původu k novému majiteli
při prodeji v ČR:
5.1. Jalovice z plemenného registru nebo embrya, určeného k prodeji
Úhrada: žadatel

150,- Kč

400,-Kč

500,-Kč
10,- Kč

100,- Kč

6.

Opakované hodnocení zevnějšku býků:
6.1. Základní sazba za přehodnocení
6.1.1. v termínech stanovených Svazem
6.1.2. mimo termín

6.2. Sazba za opakovaná přehodnocení
6.2.1. sazba za prvé přehodnocení býka
6.2.2. sazba za opakované přehodnocení
Úhrada: majitel býka

1 000,- Kč
1 500,- Kč
200,- Kč
300,- Kč

Poznámky a vysvětlivky:
a)
Zápis býka je podmíněn dodáním genotypu ve formátu dle pokynů Svazu nebo dodáním 2 inseminačních
dávek do laboratoře ČMSCH, a.s. za účelem stanovení genomické plemenné hodnoty. Náklady na stanovení
genotypu hradí majitel býka.
b)
Genomická PK musí být stanovena metodou výpočtu dle Interbullu.
c)
Majitelé jsou žádáni o dodání genotypu býka, který bude sloužit k výpočtu genomické PH v ČR.
d)
Zahrnuje zavedení původu plemenice nebo embrya včetně 2 generací předků, u plemenice i zavedení
původu býka, kterým byla zapuštěna. Býci, kteří nepůsobili v
ČR, jsou registrováni
a zapsáni do plemenné knihy pouze pro uznání původu dovezeného býka, jalovice nebo embrya
a jejich potomstva.

Schváleno členským shromážděním dne 19. 4. 2012

