HLÁŠENÍ ZMĚNY

 změna majitele

 vývoz

 porážka

 úhyn, utracení

 ztráta

 kastrace

(poznámka: křížkem označte příslušný druh změny)

Údaje o koni
Identifikační číslo koně
Jméno koně

Z matky

Výžeh nebo čip
Příslušnost k plemenné knize
Pohlaví
Datum narození
§
§
§
§

při ZMĚNĚ MAJITELE uveďte předchozího majitele
při VÝVOZU uveďte posledního majitele v ČR, při vývozu beze změny majitele uveďte současného majitele
při PORÁŽCE uveďte posledního majitele (před vykoupením provozovatelem jatek)
při ÚHYNU, UTRACENÍ, ZTRÁTĚ či KASTRACI uveďte posledního majitele

Obchodní firma
nebo název
Jméno, případně
jména
RČ

Příjmení

Číslo
popisné
Část obce, městská
část

Ulice
Obec
PSČ
§
§
§
§

IČ

/

Číslo
orientační

Okres
při ZMĚNĚ MAJITELE uveďte nového majitele
při VÝVOZU uveďte nového zahraničního majitele, při vývozu beze změny majitele údaje nevyplňujte
při PORÁŽCE uveďte údaje o provozovateli jatek
při ÚHYNU, UTRACENÍ, ZTRÁTĚ či KASTRACI údaje nevyplňujte

Obchodní firma
nebo název
Jméno, případně
jména
RČ

Příjmení
IČ

/

Číslo
popisné
Část obce,městská
část

Ulice
Obec
PSČ

Okres

Telefon

E – mail

Země vývozu:……………………………………………..……

Číslo
orientační

Přiložen průkaz koně č.: ……………….……………………….

(při vývozu)

Změna proběhla dne:

..

Podpis, popř. razítko: ………………………………………….

§
§
§

§

při ZMĚNĚ MAJITELE podpis předchozího majitele
při VÝVOZU podpis posledního majitele v ČR, při vývozu beze
změny majitele podpis současného majitele
při PORÁŽCE podpis posledního majitele (před vykoupením
provozovatelem jatek)
při ÚHYNU, UTRACENÍ, ZTRÁTĚ či KASTRACI nevyplňovat

(den/měsíc/rok)

Podpis, popř. razítko: ……………………………………….
§
§

§
§

při ZMĚNĚ MAJITELE podpis nového majitele
při VÝVOZU podpis nového majitele, při vývozu beze změny
majitele nevyplňovat
při PORÁŽCE podpis a razítko provozovatele jatek
při ÚHYNU, UTRACENÍ, ZTRÁTĚ či KASTRACI podpis
posledního majitele

POKYNY PRO PROVÁDĚNÍ ZMĚN
1. Hlášení o změně majitele u koně evidovaného v plemenné knize (PK) se zasílá společně
s průkazem koně na adresu uznaného chovatelského sdružení (dále jen UCHS), které vede
příslušnou plemennou knihu. UCHS změnu potvrdí do průkazu a zašle zpět majiteli. Zároveň
zajistí předání této informace na Ústřední evidenci koní (dále jen ÚEK). Pokud kůň nemá průkaz
vystaven, musí majitel požádat ÚEK o jeho vystavení (od 1.1.2005 musí mít průkaz každý kůň).
Změnu hlásí nový majitel do 30 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
2. Nový majitel koně, který není registrován v žádné v ČR vedené plemenné knize zašle hlášení o
změně spolu s průkazem koně přímo na ÚEK, která změnu potvrdí a průkaz vrátí do 5 pracovních
dnů ode dne doručení zpět majiteli. Změnu hlásí nový majitel do 30 pracovních dnů ode dne,
kdy ke změně došlo.
3. Při vývozu koně (s výjimkou přemístění nebo vývozu k účasti na svodu zvířat), zašle majitel hlášení
změny do 30 pracovních dnů ode dne změny přímo na ÚEK (s výjimkou A 1/1 a klusákainformace podají příslušná UCHS). Průkaz koně se s hlášením neposílá, předá se novému majiteli.
4. Při přemístění koně na jatka zašle majitel hlášení změny přímo na ÚEK do 30 pracovních dnů
ode dne přemístění. Průkaz koně majitel předá jatkám, které jej po poražení koně zneplatní a zašlou
na ÚEK k archivaci.
5. Dojde-li k úhynu nebo utracení koně, zašle majitel do 30 pracovních dnů na ÚEK hlášení o
úhynu. Průkaz koně předá asanačnímu podniku, který jej po zpracování těla zašle na ÚEK.
6. V případě kastrace zasílá majitel na ÚEK hlášení změny o kastraci do 30 pracovních dnů. Kastraci
do průkazu koně potvrdí veterinární lékař, na ÚEK se průkaz koně neposílá.
V případě anglických plnokrevníků a klusáků se všechny změny hlásí vždy Jockey Clubu, resp.
České klusácké asociaci.
Adresa Ústřední evidence koní ČR : ÚEK ČR, NH Kladruby nad Labem, s.p.o., Hřebčín Slatiňany,
Zámecký park 169, 538 21 Slatiňany
Tel.: 469 681 135-7 –linka 1, 469 319 876 (i fax), 608 835 665 e-mail: info@uek.cz
www.uek.cz

Adresy uznaných chovatelských sdružení:
PK anglického plnokrevníka: Jockey Club ČR, Radotínská 69, 159 00 Praha 5, tel.: 257 941 177
PK klusáka: Česká klusácká asociace, Radotínská 69, 159 00 Praha 5, tel.: 257 940 250, 257 941 087
PK starokladrubského koně: NH Kladruby nad Labem s.p.o., 533 14 Kladruby nad Labem
tel.: 724 749 565 – Ing.Šancová. Adresa pro zasílání změn majitelů: ÚEK ČR, NH Kladruby nad
Labem, s.p.o., Hřebčín Slatiňany, Zámecký park 169, 538 21 Slatiňany
PK českého teplokrevníka: Svaz chovatelů ČT, U Hřebčince 479, 397 01 Písek, tel.: 382 224 144
PK českomoravského belgického koně,norického koně,slezského norického koně,haflinga, shetland
pony, českého sportovního pony, velšského pony, coba, arabského koně, minihorse, irského coba ,
osla domácího : Asociace svazů chovatelů koní ČR, (ASCHK), U Hřebčince 479, 397 01 Písek,
tel.: 382 210 644
PK huculského koně: Asociace chovatelů huculského koně (ACHHK), Pražská 607, P.O.Box 145,
530 02 Pardubice, tel.: 466 797 150, 777 855 006
PK lipického koně: Svaz chovatelů lipického koně (SCHLK), Dvůr Prak, Český Šternberk 47,257 27
Adresa pro zasílání změn majitelů: Ing.Jiří Holík, Nesvačily 68,Bystřice u Benešova,257 51
PK Shagya-araba: Svaz chovatelů Sh-ar v ČR, kont.adresa: Radomír Kavka, Hřbitovní 537, 687 22
Ostrožská Nová Ves, tel.: 725 401 441
PK arabského plnokrevného koně: Asociace chovatelů plnokrevných arabských koní (ACHPAK),
P.O.Box 60, 460 01 Liberec, p.Lacina - tel.: 602 411 186
PK slovenského teplokrevníka: Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR (SCHCS),
Hřebčinec Nemošice 29 , 530 03 Pardubice, tel.: 603 525 377 – Ing. Lucie Zavadilová.
PK moravského teplokrevníka: Svaz chovatelů a přátel moravského teplokrevníka (SCHPMT),
Chropyňská 1902, 767 01 Kroměříž. Kontakt a zasílání změn majitelů: Ing.Jana Burešová, Wolkerova
178/36, Ivanovice na Hané, 683 23, tel.: 517 363 377, 732 206 628
PK koní Kinských: Svaz chovatelů koní Kinských (SCHKK),Hradišťko u Sadské 126, 289 12
Kontakt: Libuše Půlpánová, tel.:776 057 706, Petr Půlpán, tel.: 777 247 110
PK trakéna: Svaz chovatelů českého trakéna, Hlavní 115, 747 23 Bolatice., předseda MVDr.Holý –tel.
777 269 849, tajemnice - ing.Zavadilová - tel. 603 525 377 . Adresa pro zasílání změn majitelů:
Ing.Lucie Zavadilová Hřebčinec Nemošice 29 ,530 03 Pardubice

