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Sjednocení původů v plemenářské a ústřední evidence k 1.1.2011 
Informace pro zootechniky KU 

 

Porovnání původových údajů mezi ÚE a plemenářskou databází    

     Ve čtvrtek 30.12.2010  proběhne poslední zpracování KU v letošním roce a tím také 

poslední zpracování podle stávajících pravidel vesměs zakotvených v „Zásadách ….“ z ledna 

t.r.  Další zpracování KU proběhne v pondělí 3.ledna 2011 a toto zpracování bude již probíhat 

podle nových pravidel, o kterých jste byli v letošním roce informováni, a která zde znovu 

stručně shrnujeme.  

      Před každým denním zpracováním dat kontroly užitkovosti budou porovnány původové 

údaje mezi databází plemenářskou a databází ústřední evidence. Jedná se o položky datum 

narození, otec, matka, plemeno a u krav také datum otelení. Pokud se některá z uvedených 

původových položek liší, pak v plemenářské databázi je příslušný údaj opraven podle ÚE a 

nadále již přímo v chybníku KU je tištěna chyba 67 pro krávy a chyba 66 pro telata. 

      Při ohlášení otelení krávy v KU a současném ohlášení narozeného telete se vytvoří 

záznam o teleti jako dosud, ale ihned je kontrolován se záznamem v ÚE. Jestliže je toto tele 

v ÚE již registrováno, ale s jinou matkou, není tele v plemenářské databázi registrováno a je 

tištěna chyba *74. Liší-li se datum narození je tištěna chyba 75 a datum narození je převzato 

z ÚE (je-li rozdíl v datech větší než 7 dní, je pak jiné datum narození u telete a jiné datum u 

odpovídajícího otelení  matky). Pokud záznam o teleti v databázi ÚE dosud chybí, ke kontrole 

a k případnému tisku chyby dojde až při zpracování dat za některý další kontrolní den. 

      Při každém tisku chyby 67 nebo 66 je prováděna kontrola zápisu zvířete do plemenné 

knihy, respektive do plemenného registru a zvířeti je znovu určen příslušný oddíl PK. 

Poznámka 

      Po zpracování 30.12 2010 budou hromadně pro všechny chovy zapojené v KU vytištěny 

chyby 66 a 67 naposledy v samostatném chybníku, současně dojde k převzetí původů z 

ústřední evidence. To bude mít samozřejmě i dopad na zápisy do plemenné knihy, a do 

plemenného registru a také do kontroly dědičnosti.  

 

Úpravy tiskopisů a číselných klíčů 

      V kontrole mléčné užitkovosti skotu je zrušen tiskopis „Zařazování nových krav – Hlášení 

oprav“. Jediné použití tohoto tiskopisu je nadále možné jen při opravě pořadí laktace již 

registrované krávy a pro dohlášení znaku narození po ET. Rozborový protokol a Hlášení 

změn zůstávají beze změny. Zrušen je i tiskopis „Oprava CŽ krav – původy“. Tiskopis 

„Oprava CŽ krav – užitkovost“  zůstává pro výjimečné opravy výsledků ukončených laktací 

zachován. 

      Zařazování nových krav do KU se nadále provádí jen na tiskopise „Hlášení změn“. Pro 

zařazování prvotelek se i nadále používá změna 21. Pro zařazení starší krávy na 2. až 18. 

laktaci se používají změny 22 až 38 (druh změny je tedy vždy pořadí laktace zvýšené o 

hodnotu 20). Změna 29 - úhyn krávy při otelení je  nahrazena změnou 39. Další otelení krávy 

je i nadále hlášeno změnou 20.  

     Při narození dvojčat nebo obecně při vícečetném porodu se  zápis na „Hlášení změn“ 

opakuje se stejnou změnou, podle potřeby 20 až 39, ale postupně se všemi narozenými a 

označenými telaty.  

     Při zařazení krávy do KU se původ zvířete vyhledává v databázi sice plemenářské, která je 

však sjednocena z hlediska původů s databází ÚE.  
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Změny 11, 80 a 88 

     Vzhledem ke zrušení tiskopisu „Zařazování nových krav – Hlášení oprav“ je  zde dosud 

uváděná změna 11 sloužící ke znovuotevření již ukončené laktace nyní zapisována na tiskopis 

„Hlášení změn, otelení a přesunů“. 

      Změna 80 pro dodatečnou registraci telete, případně pro registraci telete  narozeného 

mimo KU se realizuje zápisem změny 81 na „Hlášení změn, otelení a přesunů“ a znamená 

požadavek na převzetí registrace telete z ústřední evidence do plemenářské databáze. 

      Zrušení celého záznamu o krávě v celoživotní užitkovosti se provádí zápisem krávy na 

tiskopis „Oprava CŽ krav – užitkovost“ větou typu 01 s pořadím laktace 99. 

         Oprava barvy telete/krávy dosud prováděná změnou 88 se nyní provádí stejně jako 

všechny jiné opravy původových údajů výhradně prostřednictvím chovatele na tiskopise 

„Doplnění původů do ústřední evidence“. 

 

Opravy původových údajů 

      Opravy původů je nadále možné realizovat pouze prostřednictvím ÚE. Plemenářský 

zootechnik tedy musí požádat o opravu původu chovatele. To nevylučuje určitý druh 

spolupráce, např. že plemenářský zootechnik místo vyplnění plemenářských tiskopisů vyplní 

tiskopis „Doplnění původů do ústřední evidence“, který však musí předat chovateli k zaslání  

organizaci pověřené k vedení ÚE, tj. ČMSCH.  Chovatel musí k těmto opravám připojit i 

"Průvodní listy skotu - část B" opravovaných zvířat a v průběhu několika dnů obdrží chovatel 

Průvodní listy s opravenými údaji. 

 

Kontrola data otelení 

      Stejně jako u původových údajů je při každém zpracování nového kontrolního dne 

ověřována shoda posledního otelení krávy. V ústřední evidenci je datum otelení odvozeno od 

data narození posledního telete, respektive ohlášeného zmetání. Je-li poslední datum otelení 

známé v ÚE o 200 dnů nebo více starší než datum otelení v KU není to považováno za 

rozdílný údaj (v ÚE není dosud poslední otelení). Chybou není ani pokud je datum otelení 

v ÚE vyšší než datum poslední kontroly (v ÚE je naopak již registrováno další otelení).  

       Jestliže se data otelení liší nejvýše o ±7 dnů, přebírá se datum otelení z ÚE a současně se 

tiskne v chybníku chyba číslo 68. Pokud by však mělo dojít k tomu, že počet dnů od otelení 

do data první kontroly klesne pod 6 dnů, anebo převýší hranici 68 dnů, datum otelení z ÚE se 

nepřebírá a tiskne se chyba *69.  

       Liší-li se obě data otelení o více než ±7 dnů, je ponecháno datum otelení z KU ale je 

tištěna chyba *69. Toto řešení je ovšem pouze dočasné a chyba *69 je v chybníku KU každý 

měsíc opakována až do jejího vyřešení, neboť obě data se stále liší. Ponechání této chyby bez 

vyřešení znamená poměrně závažný nedostatek v plemenářské evidenci neboť u těchto krav 

nebude souhlasit jejich datum otelení s datem narození příslušného telete. 

 

       

        Upravené „Zásady vedení ústřední evidence – kontrola užitkovosti skotu“ jsou na 

webových stránkách ČMSCH, a.s. a Plemdatu, s.r.o., tj. na www.cmsch.cz a na 

www.plemdat.cz.  

 

 

                                                                                   Českomoravská společnost chovatelů, a.s. 
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