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Úvod:
V České republice je problematika šlechtění, plemenitby a evidence hospodářských
zvířat včetně drůbeže upravena zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě
a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Prováděcím předpisem k plemenářskému zákonu je vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob
stanovených plemenářským zákonem, v platném znění. Nejvýznamnější novelou této
vyhlášky pro chovatele drůbeže je vyhláška č. 213/2009 Sb., (účinnost od 20. července
2009), která přinesla nové povinnosti hlavně pro chovatele kuřat chovaných na maso.
Zákon a vyhláška obsahují povinnosti stanovené na celoevropské úrovni legislativou
Evropské unie.
Pověřenou osobou, jejíž úlohou je shromažďování a zpracovávání údajů v informačním
systému ústřední evidence, je Českomoravská společnost chovatelů, a. s. (dále jen
„ČMSCH“). Informační systém spravuje a provozuje Ministerstvo zemědělství.
Zákon určuje povinnosti pověřené osoby vůči chovatelům i dalším osobám a zároveň
povinnosti všech, kteří dodávají informace do databáze.
Všechny potřebné informace k evidenci drůbeže jsou uvedeny v těchto pokynech, které
mají za cíl především postihnout všechny novinky týkající se evidence drůbeže
a srozumitelnou formou poskytnout návod pro její správné vedení. Pokyny vycházejí
z jednotlivých ustanovení uvedeného zákona a vyhlášky, ale nemohou tyto právní
předpisy nahradit. Základním předpokladem je proto znalost právních předpisů
týkajících se evidence drůbeže.
Pokyny pro chovatele k vedení ústřední evidence drůbeže byly v souladu
s plemenářským zákonem schváleny Mze v říjnu 2010 ředitelem odboru živočišných
komodit (Čj: 31658/2010-17210).

1. Základní informace
Povinné osoby (dle plemenářského zákona)
•
•
•
•
•
•
•
•

chovatelé
provozovatelé líhní
provozovatelé jatek
provozovatelé shromažďovacích středisek
obchodníci
uživatelská zařízení
asanační podniky
dopravci

Ústřední evidence
Správcem informačního systému ústřední evidence hospodářských zvířat je
Ministerstvo zemědělství. Sběr a zpracování údajů do informačního systému ústřední
evidence zajišťuje pověřená osoba – ČMSCH, která touto činností v oblasti chovu drůbeže
smluvně pověřila Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik.
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Orgány dozoru
•
•

Česká plemenářská inspekce
Orgány veterinárního dozoru

Chovatel
Chovatelem je každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní, nebo drží anebo je pověřen se
o ně starat, ať již za úplatu, nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu.
U drůbeže se povinnosti stanovené plemenářským zákonem a jeho prováděcí
vyhláškou vztahují na chovatele, který chová 500 a více kusů drůbeže, nebo ten, kdo
chová více než 100 kusů drůbeže s produkcí násadových vajec anebo chovatelé nosnic
produkujících konzumní vejce uváděná na trh.
Hospodářství
Hospodářství je jakákoli stavba, zařízení nebo místo, včetně chovu pod širým nebem,
kde jsou zvířata jednoho chovatele držena, nacházející se na jednom katastrálním území.

2. Systém ústřední evidence drůbeže a podklady pro její vedení
Povinnosti chovatelů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zaevidovat u pověřené osoby (viz. kapitola 5) všechna svá hospodářství spolu
s identifikačními údaji o své osobě a hlásit veškeré změny nastalé po dni zaevidování
Vést registr drůbeže s údaji stanovenými vyhláškou a uchovávat jej nejméně po dobu 3
let ode dne posledního záznamu
Předávat pracovišti pro vedení ústřední evidence drůbeže správné a úplné údaje
stanovené vyhláškou
Oznámit ukončení své činnosti na adresu pověřené osoby (viz. kapitola 5)
Ohlásit umístění objektu využívaného k chovu zvířat na místně příslušném pracovišti
agentury pro zemědělství a venkov (AZV)
Ohlásit 14 dní před zahájením činnosti místně příslušné krajské veterinární správě svůj
záměr chovat drůbež

Podklady pro vedení ústřední evidence drůbeže podle plemenářského zákona jsou:
-

registry drůbeže v hospodářství
hlášení o stavech drůbeže
hlášení o počtu dovezené nebo přemístěné drůbeže
záznamy evidované provozovateli líhní
hlášení měsíční produkce, nákupu a prodeje násadových vajec a mláďat.

3. Registrace chovatelů
Zaregistrování činnosti hospodářství

Chovatelé, kteří začínají s chovem hospodářských zvířat, si musí nejprve zaregistrovat své
hospodářství.
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Každý chovatel (či jiná povinná osoba) je povinen zaregistrovat všechna svá hospodářství,
provozovny nebo zařízení, a to registračním lístkem (je uveden v těchto pokynech) na adresu
pověřené osoby (viz. kapitola 5).
V registračním lístku je nutné vyplnit všechny požadované údaje včetně podpisu, aby
nedocházelo k záměně chovatelů nebo jejich hospodářství. Registrační lístek má část A a část
B.
V části A je nutné vyplnit údaje o chovateli a jeho kontaktní osobě, zejména:
-

jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,

-

identifikační číslo, rodné číslo nebo datum narození (pokud rodné číslo nebylo přiděleno),

-

úplnou adresu sídla,

-

údaje kontaktní osoby: jméno a příjmení, adresa a telefonní a e-mailové spojení.

V části B vyplní chovatel údaje o každém hospodářství, zejména:
-

název a číselný kód katastrálního území, popřípadě katastrálních území, v nichž se
nachází hospodářství,

-

úplná adresa hospodářství,

-

druh chovaných hospodářských zvířat.

Protože v této části registračního lístku chovatel pouze zakřížkuje druh hospodářského zvířete
„drůbež“, je nutné dále tento údaj blíže specifikovat. Toto chovatel provede zasláním
vyplněného tiskopisu Hlášení o stavech drůbeže.
Pro následující příklady a vzory vyplnění jednotlivých formulářů budeme předpokládat,
že existuje chovatel s názvem Drůbeží farma, s.r.o., má sídlo v Táboře a registrační číslo
hospodářství 31071234, má nosnice s produkcí vajec – rozmnožovací chov kura domácího masný typ v 5 halách o celkové kapacitě 50000 ks, provádí si vlastní odchov - kapacita
odchoven 55000 ks, má kuřata kura domácího chovaná na maso (2 haly o celkové kapacitě
20000 ks) a provozuje vlastní líheň o kapacitě 100000 násadových vajec (NV). Při registraci
hospodářství doplní tyto údaje zasláním Hlášení o stavech drůbeže.
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Chovatel, který je zemědělským podnikatelem, spolu s registračním lístkem posílá kopii
dokladu (ne staršího než 3 měsíce) potvrzujícího skutečnost, že je podnikatel.
Případné změny údajů, které byly nahlášeny registračním lístkem, nahlašují chovatelé
do 7 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo.
Pro každé registrované hospodářství je přiděleno jedinečné osmimístné registrační číslo
hospodářství. Oprávněný pracovník ČMSCH zaregistruje přidělená čísla v centrálním počítači
současně s názvem a adresou chovatele i všech jeho hospodářství včetně příslušné kontaktní
osoby, telefonního a faxového spojení a e-mailové adresy za účelem jednoznačné identifikace
jednotlivých chovatelů.

Ukončení činnosti hospodářství:
Ukončí-li chovatel na některém evidovaném hospodářství činnost, oznámí tuto
skutečnost pověřené osobě do 7 dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo, a to oznámením
o ukončení činnosti.
Při převodu hospodářství na jinou právnickou nebo fyzickou osobu zašle původní
chovatel „Oznámení o ukončení činnosti“ spolu s registračním lístkem nového chovatele.
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A) Vedení evidence drůbeže v hospodářství, v němž je chováno hejno
s produkcí vajec
A.1. Registr drůbeže v hospodářství, v němž je chováno hejno s produkcí vajec
1. Pro každé hospodářství, v němž je chováno více než 100 kusů drůbeže s produkcí
násadových vajec a u kura domácího též chov nosnic s produkcí konzumních vajec
uváděných na trh, vede chovatel drůbeže „Registr drůbeže v hospodářství“, a to v listinné
podobě nebo elektronicky formou počítačové databáze. Registr drůbeže se vede
po jednotlivých halách. V registru se zaznamenávají i přesuny mezi jednotlivými halami.
2. Na každém registru drůbeže v hospodářství musí být na titulní straně uvedeno
a)
jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,
b)
registrační číslo hospodářství,
c)
adresa hospodářství,
d)
druh a kategorie drůbeže, pro který se vede registr drůbeže v hospodářství,
e)
celkový počet hal, jejich označení a označení haly, pro kterou se registr vede.

Chovatel Drůbeží farma, s.r.o. má na hospodářství 5 hal s rozmnožovacím chovem kura
domácího - masného typu. Titulní strana registru drůbeže pro halu č. 2 bude vyplněna takto:
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3. V registru drůbeže v hospodářství se eviduje
a)
počáteční stav (před změnou počtu)
b)
každá změna počtu drůbeže, zejména přemístění zvířat, jejich úhyn, ztráta nebo
utracení, přičemž se eviduje:
1. počet drůbeže, které se tato změna týká,
2. datum, kdy ke změně došlo,
3. charakter změny (příjem, úhyn, prodej, převod, přesun)
4. registrační číslo hospodářství, líhně, provozovny jatek, asanačního podniku
nebo uživatelského zařízení, odkud nebo kam byla zvířata přemístěna, případně
kód země, jde-li o zvířata přemístěná z nebo do jiných členských států anebo
dovezená ze, nebo vyvezená do třetích zemí.
c)
konečný stav (po změně počtu)
4. Orgány dozoru do registru drůbeže v hospodářství zaznamenávají provedené kontroly, a to
datum kontroly, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která kontrolu prováděla
a název orgánu dozoru.
Chovatel Drůbeží farma, s.r.o. na hale č. 2 v lednu 2010 končí s chovem a vyskladňuje halu.
Do 15.1.2010 eviduje úhyny a také prodá 500 ks nosnic v drobném prodeji. Ostatní nosnice
prodá dne 16.1.2010 porážce drůbeže v Německu.
Záznam v registru drůbež pro halu č. 2 bude vyplněn takto:
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A.2. Hlášení o stavech drůbeže v hospodářství, v němž je chováno hejno s produkcí vajec
Každý chovatel, který chová více než 100 kusů dospělé drůbeže s produkcí násadových vajec
a u kura domácího též nosnice pro produkci konzumních vajec uváděných na trh, předává
pracovišti ústřední evidence drůbeže Hlášení o stavech drůbeže, kde uvádí údaje o:
a)
druhu, kategorii a počtu drůbeže držené v hospodářství,
b)
způsobu chovu, počtu chovaných hejn (hejnem se rozumí skupina drůbeže
stejného druhu a kategorie) a maximální kapacitě hospodářství,
c)
počtu naskladněné nebo vyskladněné drůbeže, přičemž se hlásí:
1. druh, kategorie a počet drůbeže, která byla naskladněna nebo vyskladněna,
2. datum, kdy k naskladnění nebo vyskladnění došlo,
3. v případě přemístění drůbeže registrační číslo hospodářství, provozovny
jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení, odkud nebo kam byla
drůbež přemístěna, případně kód země, jde-li o drůbež dovezenou nebo
vyvezenou ze třetích zemí nebo přemístěnou z jiného nebo do jiného členského
státu.
Chovatelé zasílají Hlášení o stavech drůbeže pracovišti ústřední evidence drůbeže jednou
měsíčně do 10. dne následujícího kalendářního měsíce, a to za celý kalendářní měsíc.
Budeme předpokládat, že chovatel Drůbeží farma, s.r.o. na hale č. 2 v lednu 2010 končí chov
a vyskladňuje halu. Do 15.1.2010 eviduje úhyny a také prodá 500 ks slepic v drobném prodeji.
Ostatní drůbež prodá dne 16.1.2010 porážce drůbeže v Německu. Další 4 haly vyskladní již
v minulém měsíci. Dne 31.1.2010 převede do chovu nové rodičovské hejno, které odchoval
ve vlastní odchovně. Na každou halu naskladní 10000 ks. Hlášení o stavech drůbeže bude
vyplněno takto:

Hlášení o stavech drůbeže se zasílá na formuláři, který chovateli poskytuje pracoviště
ústřední evidence drůbeže.
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Chovatelé šlechtitelských, prarodičovských a rodičovských chovů drůbeže zasílají kromě
hlášení o stavech drůbeže pracovišti ústřední evidence drůbeže údaje o druhu, užitkovém typu
a počtu osvědčené drůbeže, a to zasláním kopie osvědčení o původu hejna, do 14 dnů ode dne
doručení originálu Osvědčení o původu hejna.
Náš chovatel, Drůbeží farma, s.r.o. dovezl 15.8.2009 jednodenní rodičovská kuřata Ross 308
z Maďarska. Osvědčení o původu proto vystaví na základě obchodního dokladu oprávněná
osoba, v našem případě Mezinárodní testování drůbeže, s.p. a bude vypadat takto:
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B) Vedení evidence drůbeže v hospodářství, v němž je chováno hejno pro
odchov nebo výkrm mimo kuřat chovaných na maso
B.1. Registr drůbeže v hospodářství, v němž je chováno hejno pro odchov nebo výkrm
mimo kuřat chovaných na maso
1. Pro každé hospodářství, v němž je chováno 500 a více kusů drůbeže, s výjimkou
hospodářství, v němž jsou chována kuřata chovaná na maso, vede chovatel drůbeže registr
drůbeže v hospodářství, a to v listinné podobě nebo elektronicky formou počítačové databáze.
Registr drůbeže lze vést i po jednotlivých halách. V takovém případě se v registru
zaznamenává i přesun mezi halami.
2. Na každém registru drůbeže v hospodářství musí být na titulní straně uvedeno:
a)
jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,
b)
registrační číslo hospodářství,
c)
adresa hospodářství,
d)
druh a kategorie drůbeže, pro který se vede registr drůbeže v hospodářství
e)
celkový počet hal, jejich označení a označení haly, pro kterou se registr
drůbeže v hospodářství vede, vede-li chovatel registr drůbeže v hospodářství
po jednotlivých halách.
Drůbeží farma, s.r.o. provádí odchov rodičovského hejna na svém hospodářství v Táboře.
Registr nevede po jednotlivých halách, jeho titulní strana bude vypadat takto:
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3. V registru drůbeže v hospodářství se eviduje:
a) počáteční stav (před změnou počtu)
b) každá změna počtu drůbeže, přičemž se eviduje:
1. počet drůbeže, které se tato změna týká,
2. datum, kdy ke změně došlo,
3. charakter změny (příjem, úhyn, prodej, převod, přesun)
4. registrační číslo hospodářství, líhně, provozovny jatek, asanačního podniku
nebo uživatelského zařízení, odkud nebo kam byla zvířata přemístěna,
popřípadě kód země, jde-li o zvířata přemístěná z nebo do jiných členských
států anebo dovezená ze nebo vyvezená do třetích zemí.
c) konečný počet drůbeže po změně počtu.
4. Orgány dozoru do registru drůbeže v hospodářství zaznamenávají provedené kontroly, a to
datum kontroly, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která kontrolu prováděla
a název orgánu dozoru.
Chovatel Drůbeží farma, s.r.o. dovezl 15.8.2009 53000 jednodenních rodičovských kuřat
Kura domácího – masný typ Ross 308 z Maďarska. První den uhynulo 10 ks a druhý den 20
ks. Zápis v registru drůbeže bude vypadat takto:
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B.2. Hlášení o počtu přemístěné nebo dovezené drůbeže
V případě přemístění drůbeže z jiného členského státu nebo dovozu drůbeže ze třetích zemí
oznámí chovatel pracovišti ústřední evidence drůbeže tyto údaje:
- počet přemístěné nebo dovezené drůbeže,
- její původ,
- datum přemístění nebo dovozu,
- druh přemístěné nebo dovezené drůbeže,
a to zasláním kopie potvrzení o původu nebo kopie dokladu, který potvrzení o původu
nahrazuje, vždy do 30 dnů ode dne přemístění nebo dovozu.
Jako náhradní doklad může chovatel zaslat hlášení o stavech drůbeže, kde vyplní požadované
údaje z potvrzení o původu drůbeže.
Chovatel Drůbeží farma, s.r.o. nákup výše uvedeného rodičovského hejna z Maďarska
nahlásil do ÚED zasláním hlášení o stavech drůbeže.

C) Vedení evidence drůbeže v hospodářství, v němž jsou chována kuřata
chovaná na maso
C.1. Registr drůbeže v hospodářství, v němž jsou chována kuřata chovaná na maso
(výkrm kuřat).
1. Pro každé hospodářství, v němž je chováno 500 a více kusů kuřat druhu Kur domácí
(Gallus gallus) chovaných na maso, vede chovatel registr drůbeže v hospodářství
pro jednotlivé haly, a to v listinné podobě nebo elektronicky formou počítačové databáze
(pokud obsahuje všechny náležitosti).

Hala
Halou se v případě kuřat chovaných na maso rozumí budova hospodářství, ve které je
chováno hejno kuřat chovaných na maso.
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Hejno
Hejnem se v případě kuřat chovaných na maso rozumí skupina drůbeže jednoho druhu
a jedné kategorie, která je chována v jedné hale hospodářství a která se v této hale nachází
současně.
Hustota osazení
Hustotou osazení se rozumí celková živá hmotnost kuřat, která se ve stejném čase
nachází v hale, a to na čtvereční metr využitelné plochy.
Denní míra úmrtnosti
Je počet kuřat, která uhynula v jedné hale ve stejný den, včetně kuřat, která byla
poražena z důvodu onemocnění nebo i z jiných důvodů, vydělený počtem kuřat, která se
v uvedený den nacházejí v hale, vynásobeno 100.
Kumulativní denní míra úmrtnosti
Součet denních měr úmrtnosti.
2. Na každém registru drůbeže v hospodářství musí být na titulní straně uvedeno:
a)
jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,
b)
registrační číslo hospodářství,
c)
adresa hospodářství,
d)
druh a kategorie drůbeže, pro který se vede registr drůbeže v hospodářství
e)
celkový počet hal,
f)
označení haly, pro kterou je tento registr drůbeže v hospodářství veden,
g)
využitelnou plochu, kterou se rozumí plocha se stelivem, kdykoli přístupná
kuřatům chovaným na maso, v m2 ,
h)
vyznačení maximální přípustné kapacity haly v kg živé hmotnosti kuřat
chovaných na maso,
ch)
uvedení hybridu nebo plemene naskladněných kuřat chovaných na maso, je-li
známo,

Příklad titulní strany registru drůbeže v hospodářství s chovem kuřat chovaných na
maso (tento formulář je poskytovaný pracovištěm ústřední evidence drůbeže):
Chovatel Drůbeží farma, s.r.o. má hospodářství v Táboře, na hospodářství má 2
výkrmové haly. Hala č. 2, která má využitelnou plochu 500 m2, slouží k chovu kuřat na maso.
Chovatel předpokládá hustotu osazení 39 kg/m2. Titulní strana registru drůbeže pro tuto halu
bude vyplněna takto:
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3. V registru drůbeže v hospodářství se eviduje:
a) počáteční stav (před změnou počtu),
b) každá změna počtu držené drůbeže, přičemž se eviduje:
5. počet drůbeže, které se tato změna týká,
6. datum, kdy ke změně došlo,
7. charakter změny (příjem, úhyn, prodej, převod, přesun)
při každé kontrole počet kuřat chovaných na maso, která byla nalezena
mrtvá s uvedením příčin, jsou-li známy, jakož i počet kuřat chovaných
na maso poražených z důvodů onemocnění nebo z jiných důvodů
s uvedením příčiny,
v případě hustoty osazení vyšší než 33 kg/m2 denní míry úhynu
a kumulativní denní míru úhynu,
8. registrační číslo hospodářství, líhně, provozovny jatek, asanačního podniku
nebo uživatelského zařízení, odkud nebo kam byla zvířata přemístěna,
popřípadě kód země, jde-li o zvířata přemístěná z nebo do jiných členských
států anebo dovezená ze, nebo vyvezená do třetích zemí.
c) konečný stav (po změně počtu)
4. Orgány dozoru do registru drůbeže v hospodářství zaznamenávají provedené kontroly,
datum kontroly, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která kontrolu prováděla
název orgánu dozoru.
Náš chovatel, Drůbeží farma, s.r.o. naskladní na halu č. 2 celkem 10000 ks
jednodenních kuřat chovaných na maso z Německa. V průběhu výkrmu 2 x denně kontroluje
halu, zaznamenává úhyny, celkem 350 ks, které každý třetí den odváží asanační podnik s reg.
číslem hospodářství CZ 87654321, 500 ks prodá v drobném prodeji a 9150 ks dodá na
porážku s registračním číslem např. CZ 12345678.
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C.2. Hlášení o stavech drůbeže v hospodářství, v němž jsou chována kuřata na maso,
Hlášení o stavech drůbeže zasílá chovatel pracovišti ústřední evidence drůbeže s údaji o:
-

druhu drůbeže,

-

způsobu chovu,

-

kategorii (v tomto případě se jedná vždy o kuřata chovaná na maso),

-

počtu hejn (u kuřat chovaných na maso je vždy 1) a kapacity

při zaevidování hospodářství a při jakékoli změně těchto údajů.
Chovatelé kuřat chovaných na maso zasílají i údaj o maximální přípustné kapacitě
jednotlivých hal v kg živé hmotnosti kuřat. Pokud chovatel zamýšlí u kuřat chovaných
na maso využít hustotu osazení vyšší než 39 kg/m2, přikládá též kopii rozhodnutí krajské
veterinární správy o povolení chovu kuřat chovaných na maso se zvýšenou hustotou osazení.
Chovatel Drůbeží farma, s.r.o. má dvě haly pro chov kuřat na maso. Každá hala má
využitelnou plochu 500 m2. Na hale č. 1 (stará) předpokládá hustotu osazení 33 kg/m2.
Na hale č. 2 (nová) předpokládá vyšší hustotu osazení – do 39 kg/m2. Při registraci
hospodářství tuto skutečnost nahlásí do ÚED vyplněním hlášení o stavech drůbeže takto:

C.3. Hlášení o počtu přemístěné nebo dovezené drůbeže
V případě přemístění drůbeže z jiného členského státu nebo dovozu drůbeže ze třetích zemí
oznámí chovatel pracovišti ústřední evidence drůbeže tyto údaje:
- počet přemístěné nebo dovezené drůbeže,
- její původ,
- datum přemístění nebo dovozu,
- druh přemístěné nebo dovezené drůbeže,
a to zasláním kopie potvrzení o původu nebo kopie dokladu, který potvrzení o původu
nahrazuje, vždy do 30 dnů ode dne přemístění nebo dovozu.
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Jako náhradní doklad může chovatel zaslat hlášení o stavech drůbeže, kde vyplní požadované
údaje z potvrzení o původu drůbeže.
Chovatel Drůbeží farma, s.r.o. nakoupí dne 1.1.2010 10000 ks jednodenních kuřat určených
k chovu na maso v líhni v Německu. Do ÚED tuto skutečnost nahlásí zasláním kopie dokladu
o původu nebo vyplněním hlášení o stavech drůbeže.

Počáteční a konečný stav se v tomto případě nevyplňují.

D) Vedení evidence drůbeže provozovatelem líhně
D.1. Záznamy evidované provozovatelem líhně
V záznamech evidovaných provozovatelem líhně se evidují u každého druhu a kategorie
drůbeže:
a) jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název provozovatele líhně,
b) registrační číslo,
c) datum umístění vajec do inkubátoru,
d) počet vajec vložených do inkubátoru,
e) datum vylíhnutí,
f) počet vajec vyjmutých z inkubátoru,
g) počet, druh a kategorie vylíhnutých mláďat,
h) údaje o odběrateli mláďat.
D.2. Hlášení měsíční produkce, nákupu a prodeje násadových vajec a mláďat
Provozovatelé líhní do 21 dnů po skončení kalendářního měsíce zasílají pracovišti ústřední
evidence drůbeže za celý kalendářní měsíc údaje o druhu, kategorii a počtu vyprodukovaných,
nakoupených a prodaných násadových vajec a mláďat.
Hlášení měsíční produkce, nákupu a prodeje násadových vajec a mláďat se zasílají
na formuláři, který provozovateli líhně poskytuje pracoviště ústřední evidence drůbeže.
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Chovatel Drůbeží farma, s.r.o. provozuje svoji líheň kuřat s kapacitou 100000 ks násadových
vajec. V lednu 2010 vložil do líhně 111000 NV, počet NV v líhni na konci měsíce byl 82000.
V tomto měsíci vylíhl 125000 kuřat, z toho 25000 prodal na Slovensko. Do ústřední evidence
zašle následují hlášení:

4. Termíny používané při vedení evidence drůbeže:
Druh drůbeže:

NTS
MTS
K
H
KR
PRN
QB
QK
QO
QR
QP

pro kura domácího - nosného typu
pro kura domácího - masného typu
pro kachny
pro husy
pro krůty
pro perličky
pro bažanty
pro kachny divoké
pro orebice
pro koroptve
pro křepelky

Kategorie užití mláďat:
F
pro drůbež určenou k produkci konzumních vajec
V
pro drůbež určenou k výkrmu a kuřata chovaná na maso
RCH pro drůbež určenou do rodičovského chovu
PRCH pro drůbež určenou do prarodičovského chovu
Metoda chovu:

1
2
3
4
0

pro chov ve volném výběhu
pro chov v hale (na podestýlce)
pro klecový chov
obohacené klece
pro chov odpovídající požadavkům BIO produkce
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Naskladnění: - datum a množství drůbeže zastavený v daný termín na halu, registrační číslo
líhně či hospodářství, ze kterého byla drůbež dodána (i v případě vlastní
líhně či přesunu z jiné haly v hospodářství).
Vyskladnění: - v případě dodávek na porážku se uvádí datum dodávky, počet kusů
a registrační číslo jatek,
- v případě úhynů se uvádí jedním datumem (konec měsíce) úhyny za celý
měsíc a registrační číslo odebírajícího asanačního podniku, případně jiné
číslo povolení likvidace uhynulé drůbeže (vlastní spalovna apod.)
- v případě drobného prodeje se uvádí jedním datumem (konec měsíce)
prodej za celý měsíc a použije se kód 73.

Seznam kódů zemí pro vyplňování tiskopisů
008
032
051
036
031
056
112
070
076
100
203
156
208
233
246
250
268
191
372
376
380
392
124
398
192
417
438
440
428
442
348
498
280
528
578
554
616

ALB
ARG
ARM
AUS
AZE
BEL
BLR
BIH
BRA
BGR
CSK
CHN
DNK
EST
FIN
FRA
GEO
HRV
IRL
ISR
ITA
JPN
CAN
KAZ
CUB
KGZ
LIE
LTU
LVA
LUX
HUN
MDA
DEU
NLD
NOR
NZL
POL

Albánie
Argentina
Arménie
Austrálie
Ázerbajdžán
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Brazílie
Bulharsko
Česká republika
Čína
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Gruzie
Chorvatsko
Irsko
Izrael
Itálie
Japonsko
Kanada
Kazachstán
Kuba
Kyrgizstán
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Moldavsko
Německo
Nizozemsko
Norsko
Nový Zéland
Polsko
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620
040
642
643
300
703
705
724
752
756
762
792
795
804
840
860
826
891

PRT
AUT
ROM
RUS
GRC
SVK
SVN
ESP
SWE
CHE
TJK
TUR
TKM
UKR
USA
UZB
GBR
YUG

Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Tádžikistán
Turecko
Turkmenistán
Ukrajina
USA
Uzbekistán
Velká Britanie
Jugoslávie

5. Adresy používané pro zasílání hlášení a formulářů
Adresa pracoviště pro vedení ústřední evidence drůbeže, používaná pro zasílání formulářů
a registračních lístků:
Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik
Ústrašice 63
390 02 Tábor
tel.: 381200322
fax.: 381200319
e-mail: simonazimova@volny.cz

Adresa ČMSCH používaná pro registraci hospodářství a aktualizaci údajů uvedených
na registračním lístku:
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
pracoviště ústřední evidence
252 09 Hradišťko pod Medníkem 123
Dále je možné v této záležitosti obracet se na regionální pracovníky ČMSCH, jejichž seznam
včetně kontaktních údajů je uveden na webových stránkách ČMSCH.
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