
 

 

Jak postupovat po nákupu býků masných plemen ze zahraničí 
 
Právě jste se stali majitelem plemenného býka importovaného do ČR.  

 

Spolu se zvířetem byste měli obdržet: 

- při nákupu v EU zootechnické osvědčení (ZO), při nákupu mimo EU potvrzení původu (POP) vydané v zemi původu býka 

- osvědčení o DNA (DNA Analyse Certificate)  

Pokud není provedeno v zemi původu, je třeba testaci DNA provést v ČR (ČMSCH a.s. Hradištko, laboratoř imunogenetiky).  

 

Postup registrace býka: 

 

1) Zavedení do ústřední evidence skotu (UE): 

 
Zvíře je potřeba nahlásit do UE a to tiskopisem „Hlášení o narození zvířat ….“. 

Druh zvířete:  1  

Kód země:   dle země původu (DE – Německo , AT – Rakousko,…..) 

Identifikační číslo:  dle potvrzení od původu   

                                     (např. z Německa  - ZB-Nr.  14.028 43040 DE   =>  1402843040   

       Kód události:  11  -  import býčka  

       Datum:   datum přisunu na vaše hospodářství 

       Odkud:   dle číselníku zemí (276 – Německo, 040 -  Rakousko , 250 -  Francie atd.) 

                                                         

!!!  POZOR !!! 
Pokud hlášení podáváte elektronicky, je nejprve nutné zaslat pověřené osobě (ČMSCH a.s.) fotokopii ZO nebo POP a teprve 

cca za 2 dny zaslat vlastní hlášení. Důležité pro správnost údajů na Průvodním listu, který Vám bude na zvíře vystaveno. 

 

2) Registrace býka v registru plemenných býků 
 

Býk musí ze zákona projít výběrovým řízením, které zajišťuje ČSCHMS Praha jako uznané chovatelské sdružení podle 

zákona o šlechtění a plemenitbě. K této registraci je třeba zaslat čitelnou fotokopií POP  a Osvědčení o DNA buď: 

 

 poštou na adresu:  Kopecký Jan, Osík 201, 569 67  Osík 

 nebo e-mailem:  kopecky@cschms.cz 

                    mobil: 724007862   
       
Přiložte také kontakt a údaje o Vaší firmě (adresa, IČO, DIČ), včetně čísla chovu v ÚE . 

       
Po obdržení těchto dokladů budete kontaktovaní příslušným inspektorem ČSCHMS, který se domluví na provedení bonitace 

zvířete (výběru býka). Po provedení bonitace Vám bude doručeno poštou na dobírku Potvrzení o původu resp. Zootechnické 

osvědčení ČSCHMS.  Registrace býka je zpoplatněna dle platného finančního řádu ČSCHMS. 

 

  zápis importovaných býků (včetně dovozu semene) – neprověřených KD                            1 500,-- Kč 

  poplatek za výběr importovaného býka                                                                                   5  000,-- Kč 

  poplatek za zavedení původu importovaného jedince případně embrya do PK                         150,-- Kč 

  CELKEM                                                                                                                                6 650,--Kč 

 K uvedené ceně bude připočteno DPH ve výší 21%. 

 
V případě nejasností nebo komplikací s registraci mne kontaktujete.               

 

                                                                                                                

                                                                                                                           Kopecký Jan 

                                                                                                                 ředitel PK ČSCHMS Praha                                                                                       

 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU 
Těšnov 17, Praha 1, 117 05, tel: 221 812 865 

email: info@cschms.cz, www.cschms.cz 

plemenná kniha: kopecky@cschms.cz 


