Přihlášku zasílejte spolu s žádostí o přidělení státního registru a vystavení POP a ostatními podklady (u
zahraničních POP, DNA, příp. vyšetření či původové vyloučení gen. vad a list s výsledky v zemi prověření; u českých
potvrzení o původu, výpis z PK, základní výběr, příp. vyšetření či původové vyloučení gen.vad a výsledky genomické
analýzy v zahraničí) poštou na adresu ČMSCH,a.s. či Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s., případně
podepsané a naskenované na mail lada.vondr@cmsch.cz nebo koudelova@cmsch.cz

PŘIHLÁŠKA
PLEMENNÉHO BÝKA K ZÁPISU DO PLEMENNÉ KNIHY
HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU
Plemenný býk – jméno (celé včetně prefixu a ET): .........................................................................................................
Kod. jméno: ………......……………… nar.:…………… Ušní číslo býka vč. země: ..................................…………...
Číslo býka v IB (pouze, když se liší od ušního - GBR, DNK apod): ……..………………………………………………
Majitel býka (název,sídlo,země) : ….……………………………………………………………………………………...
(u dovezeného sperma uveďte zahraniční organizaci)
Přihlašovatel k zápisu (název): …………………………………….……………………………..……………………….
Aktuální výsledky KD:
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Genetické vady (v případě vyšetření uveďte výsledek, stačí ze zahraničního POP) – není potřeba u přir. plem.
1.a) Býk vyšetřen na CVM s výsledkem ………………
b) Býk vyšetřen na BLAD s výsledem ……………..
c) Ostatní ……………..
2.a) Býk nevyšetřen na CVM - nositelství je možné jednoznačně vyloučit na základě původové analýzy
b) Býk nevyšetřen na BLAD – nositelství je možné jednoznačně vyloučit na základě původové analýzy
(doložit podklady pro vyloučení nositelství v původu)
Býci:
Výběr do plemenitby dne …………………… místo výběru………………………………………….………………
Sperma:
Dovoz sperma ze země ……………………. dovezeno ID ……………
Přihlašuji býka k testaci (hodnocení zevnějšku dcer) v případě zapojení do plemenitby
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE):

ANO

-

NE

(u mladých býků vždy vyplnit !!!)

Plátce sazby za zápis: ………………………………………………… příp. Razítko s čitelnými údaji
(není pak třeba vyplňovat ručně):
Adresa: …………………………………………………………………………..
PSČ ……………….

IČO: ...........................……. DIČ: ...........…………..

Kontaktní telefon: ………………………………………….

Datum: ......................………………….
.............................................................
podpis přihlašovatele

Záznamy PK:

Datum: …………………………Č. přihlášky: ................ Číslo PK: ....................…….. St.reg.: ................................

Poznámky: ..................................................................................................................................................……….

