SAZEBNÍK
PLEMENNÉ KNIHY
BROWN SWISS

1. Registrace chovu v plemenné knize
1.1. pro členy Svazu chovatelů brown-swisského skotu: bez poplatku
1.2. pro ostatní chovatele: 1000,- Kč
Úhrada: chovatel

2. Plemenice
2.1. Vstupní zápis krav do základní evidence stáda v rejstříku chovů za 1 krávu:
Úhrada: chovatel.

20 ,-Kč

2.2. Průběžný zápis nově zařazených krav do PK, za 1 krávu:
Úhrada: chovatel

30,- Kč

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:

20,- Kč

Úhrada: chovatel.

3. Plemenní býci
3.1. Zápis býka vybraného pro inseminaci nebo pro přirozenou plemenitbu (a):
3.1.1. domácí produkce:
Úhrada: majitel býka

2000,- Kč

3.1.2. dovoz ze zahraničí:
Úhrada: majitel býka

2000,- Kč

3.2. Sperma býků z dovozu, zápis býka do plemenné knihy:
Úhrada: majitel býka

2000,- Kč

3.3. Ostatní plemenní býci (c):
Úhrada: majitel býka nebo spermatu.

20 000,- Kč

4. Zavedení původu do evidence PK a vystavení dokladů plemenné knihy
4.1. zavedení původu importované plemenice nebo embrya do evidence PK (d):
Úhrada: chovatel, majitel embrya

150,- Kč

4.2. vystavení potvrzení o původu nebo zootechnického osvědčení plemenice,
plemenného býka z plemenného registru nebo embrya pro tuzemský prodej:
Úhrada: chovatel, majitel býka nebo embrya nebo jimi pověřená osoba

250,- Kč

4.3. vystavení potvrzení o původu nebo zootechnického osvědčení plemenice,
plemenného býčka z plemenného registru nebo embrya pro export:
Úhrada: chovatel, majitel býčka nebo embrya nebo jimi pověřená osoba

250,- Kč

4.4. vystavení potvrzení o původu nebo zootechnického osvědčení plemenného
býka, vybraného v ČR pro inseminaci nebo přirozenou plemenitbu a plemenného
býka, nebo jeho sperma, který byl dovezen ze zahraničí:
Úhrada: majitel býka nebo spermatu
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4.5. vystavení zootechnického osvědčení pro vývoz spermatu plemenného býka:
Úhrada: žadatel
4.6. výpis z plemenné knihy:
Úhrada: žadatel

200,- Kč
10,- Kč

5. 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

100,- Kč

Poznámky a vysvětlivky
a. Plemenní býci ve věku do 24 měsíců: určující je věk v den výběru, u dovezeného spermatu
věk v měsíci odeslání přihlášky k zápisu do PK.
b. Viz Řád plemenné knihy, oddíl 5.2. a na něj navazující limity pro zápis býků, prověřených
v zahraničí.
c. Plemenní býci, kteří nesplňují podmínky pro zápis podle ustanovení Řádu nebo uvedeného
rozhodnutí komise ES a byli výjimečně zapsáni do PK podle ustanovení čl. 5.2.1. Řádu.
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
e. Sperma býků dovezené od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2014 nebude zpoplatňováno.
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