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Důvod změn – Nařízení EU 1012/2016
•

Nové podmínky uznávání chovatelských organizací
Pro jedno plemeno více organizací, vymezení území, řešení sporů = Jednací řád
Rovný přístup při rozhodování o šlechtění pro všechny účastníky ŠP

•
•

Změny Stanov
Řádný člen – beze změn – šlechtění, hospodaření, podílí se na veškeré činnosti, vratný
ČP
Mimořádný člen – nově = člen PK (chovatel krav) – práva a povinnosti – vyjadřuje se ke
šlechtění, získává všechny informace o šlechtění a svých zvířatech, je zván na všechny
akce o šlechtění, členský příspěvek je roční a nevratný
Přidružený člen – fyzické a právnické osoby = stávající mimořádný člen – nehlasuje
Čestný člen – zůstává

•

•
•
•
•

Rozhodčí komise – řeší a rozhoduje spory mezi účastníky ŠP podle Jednacího řádu
- složení – členové revizní komise, předseda Rady PK, plus jeden
jmenován výborem

•
•
•

Příspěvkový řád – mimořádný člen – člen PK – 1000 Kč ročně
Jednací řád – Rozhodčí komise – rozhoduje spory, rovný přístup ke všem účastníkům
Organizační řád – doplněna rozhodčí komise
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Šlechtitelský program
•

Nařízení stanovuje povinné součásti ŠP

•

Cíl ŠP = populace H zvířat s rentabilní produkcí mléka v podmínkách ČR, zásady a
postupy platné pro všechny účastníky
ŠP je zaměřen na plemenná zvířata s využitím imigrace genů = otevřený ŠP
Regionální území = ČR
Činnosti delegované na třetí stranu: KU – oprávněné osoby, ČMSCH – genetické
hodnocení PH, zveřejňování), technické vedení PK
Charakteristika plemene – H plemeno s vynikající adaptabilitou na podmínky
technizovaného prostředí ČR – české holštýnské plemeno

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Práva a povinnosti účastníků ŠP a vedení PK
Zvířata zapisována do PK, vystavování dokladů (ZO, POP)
Účast na testování (KU, zevnějšek atd) hodnocení (PH) přístup ke všem výsledkům
Účast na rozhodování o šlechtění a vedení PK
Právo stát se členy Svazu (řádný, mimořádný)

•

Práva Svazu – vyloučit při nedodržování ŠP podle Jednacího řádu a Stanov, vyrovnání
závazků

•

Definována struktura a členění PK – podle Řádu PK
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ŠP – chovný cíl
•

•
•

Vysoká užitkovost, dobré složky, plodnost zdraví, funkční zevnějšek, bezproblémový
chov v technologiích používaných v ČR, dobrá kapacita těla s dobrou konverzí
objemných krmiv na mléko
Selekce na funkční znaky sleduje zlepšení dlouhověkosti a snižování nákladů
Šlechtění bude více orientováno na znaky zdraví – zejména onemocnění vemene a
končetin

Ukazatel
Dojivost v normované laktaci
Obsah bílkovin
Tučnost
Prům. počet ukončených laktací
Celoživotní užitkovost
Věk při otelení
Mezidobí
Výška v kříži
Živá hmotnost
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dospělé krávy
10000 a více kg
3,40 % a více
3,90 a více
3,5
35 000 kg a více
23 až 27 měsíců

prvotelky
9000 a více kg
3,40 % a více
3,90 a více

do 400 dnů
141- 145 cm
149 – 153 cm
560 - 580 kg
650 – 680 kg

Sledované znaky a vlastnosti, metody hodnocení
•
•

Původ, KU, dojitelnost, reprodukce, zevnějšek, průběh porodu, genetický typ
Nově znaky zdraví

•
•
•

Genetické hodnocení zvířat – konvenční PH, genomické PH
Interbull – MACE, GMACE
Hlavní selekční kritérium SIH jako nejvhodnější nástroj v ekonomicko-výrobních
podmínkách ČR

•
•

Selekce zvířat v hlavních úsecích šlechtění
ŠP je otevřený = využívá import embryí, semene, zvířat

•
•
•
•
•

Otcové býků – z nejlepší celosvětové nabídky
Matky býků – domácí matky, z embryí dovezených z předních zahraničních populací
Mladí býci do plemenitby – výběr před zařazením do plemenitby, selekční kritéria –
SIH, stanovuje Svaz, konečné rozhodnutí majitel býka
Prověření podle potomstva je klíčovým bodem ŠP
Selekce krav ve stádech – podle PH, SIH, gSIH, dle cíle chovatele

•

Každoroční vyhodnocení ŠP
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Řád PK
•
•
•
•
•

1012/2016 zrušilo jednotnou PK v zemi, mohou požádat organizace o rozšíření ŠP na naše území
Do PK se zapisují zvířata účastnící se schváleného ŠP, Řád PK je součástí ŠP
Pro zápis do příslušného oddílu a třídy PK jsou rozhodující generace předků v PK, ne podíl krve H
Veškeré potomstvo musí být zapsáno do PK, včetně býčků
Stáj v KU stupeň A, stádo v rejstříku chovů

•
•

Čistokrevné plemenné je zvíře zapsané v HO – doklad = zootechnické osvědčení
Plemenné je zvíře zapsané v PO – doklad POP

•
•

Hlavní oddíl má dvě třídy A,B, přípravný také dvě C,D, býci pouze do hlavního oddílu
Býci – třída A: rodiče a prarodiče v HO, vybrán do INS, 88% H, dovoz splňuje selekční kritéria dle ŠP
třída B: býk do PRP rodiče a prarodiče v HO, nebo potomek plemenice jejíž matka a matka
matky jsou v PO, otec a oba dědové v HO, podíl H 87,5% a méně, dovoz nesplňuje selekční
kritéria dle ŠP

•
•
•

•

Býci do inseminace: zapsán v HO, výběr do plemenitby, ověřený původ, genotyp, ID selekční kritéria
Býci do PRP: zápis v HO, ověřený původ, genotyp

Plemenice – třída A: rodiče a prarodiče v HO, plemenná příslušnost 88% H a více
třída B: rodiče a prarodiče v HO, plemenice jejíž matka a matka matky v PO, otec a oba
dědové v HO je povýšena do HO
Přípravný oddíl
třída C: matka je zapsána v PO, otec v HO
třída D: rodiče nejsou zapsáni v PK nebo není znám původ
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Sazebník PK
•

Poplatky za zápisy zvířat a vystavování dokladů bez podstatných změn

•
•

Nový doklad podle 1012/2016
Vystavení zootechnického osvědčení na vývoz semene plemenného býka

•
•

Cena výpisu z PK je od roku 1994 = od založení PK (cena nepokrývá náklady)
Výpis z plemenné knihy
50 Kč
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200 Kč

Děkuji za pozornost
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