
 

 
 

Řád plemenných knih ovcí 

1. Základní východiska Řádu plemenných knih 

1.1. Právním základem tohoto Řádu plemenných knih ovcí (dále jen „ŘPK“), je Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 o zootechnických a genealogických 

podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat 

a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie (dále jen 

„nařízení“). Prováděcí nařízení komise (EU) 2017/717, kterým se stanoví prováděcí pravidla 

k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o vzory 

zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty, ve znění 

prováděcího Nařízení  2020/602 (dále jen „Prováděcí nařízení“), zákon č. 154/2000 Sb., o 

šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících 

zákonů, včetně prováděcích právních předpisů (dále jen „zákon“), a vyhláška č.448/2006 Sb., 

o provedení některých ustanovení plemenářského zákona (dále jen „vyhláška“), vše 

v účinném znění.   

ŘPK je nedílnou součástí všech šlechtitelských programů plemen ovcí (dále jen „ŠP“), 

k jejichž provádění v České republice (dále jen „ČR“) je Svaz chovatelů ovcí a koz z. s. (dále 

jen „SCHOK“) jako uznané chovatelské sdružení podle § 5 zákona a plemenářský spolek dle 

článku 64 Nařízení  schválen a navazují na něj Stanovy SCHOK a Jednací řád pro chovatele 

podílející se na šlechtitelských programech.  

1.2. ŘPK byl vypracován v souladu s příslušnými právními předpisy uvedenými v bodě 1.1.  

Zakládá v tomto směru systém vedení plemenných knih, (dále jen „PK“) rovnocenný 

systémům platným v členských zemích EU a vytváří tak předpoklady pro srovnatelnost, 

obecné uznávání výsledků a produktů domácího šlechtění a je základním předpokladem pro 

mezinárodní výměnu genofondu. ŘPK respektuje schválené ŠP prováděné SCHOK 

jednotlivých plemen a je jejich nedílnou součástí.  

1.3. 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. Pro účely zápisu do PK se 

za chovatele považuje osoba, z jejíhož chovu zvíře pochází a má chov zapsaný v rejstříku 

chovů - RCH (dále jen „chovatel“, § 2., odst. 1., písm. d). 
 

2. Účel ŘPK 

Účelem ŘPK je podrobně definovat podmínky zápisu chovů a plemenných zvířat účastnících 

se schváleného ŠP do PK. 

 

3. Vedení PK  

3.1. SCHOK na základě uznání MZe zajišťuje činnost spojenou s vedením PK.  

3.2. PK je vedena formou počítačové databáze. Je průběžně kontrolována přebíráním dat z 

centrální evidence ovcí vedené organizací pověřenou zajišťováním ústřední evidence v rámci 

celé ČR – pověřenou osobou (Českomoravská společnost chovatelů, a.s., dále jen „ČMSCH“) 

a doplňována z evidence vedené v rámci kontroly užitkovosti ovcí a evidence vedené v 

chovech.  



3.3. Správa, údržba a aktualizace počítačové databáze PK je zajištěna v součinnosti s vedením 

databáze SCHOK. 

3.4. Data z kontroly užitkovosti, údaje o reprodukci a veškerá další nezbytná evidence 

uložená v databázi SCHOK, popř. vedená v chovech, se považuje za data PK podle tohoto 

Řádu PK. S veškerými údaji je nakládáno v souladu s obecnými právními předpisy na 

ochranu osobních údajů (GDPR).  

 

4. Členství v PK  

Členy PK jsou chovatelé, kteří jsou evidováni v rejstříku chovů (dále jen „RCH“) a mají 

alespoň jednu plemenici zapsanou do hlavního oddílu „H“ PK nebo doplňkového oddílu PK 

„D“. 

Členem PK se stává chovatel na základě písemné přihlášky a splnění podmínek uvedených 

v bodu 6. ŘPK. 

Členství v PK není podmíněno členstvím v SCHOK. 

Členství v PK se zruší na základě písemného odhlášení člena PK nebo z důvodu zrušení 

chovu, ukončení testování užitkovosti, případně podle Jednacího řádu pro chovatele 

zabývajících se šlechtěním. 

 

5.  Základní PK 

5.1. PK se člení:  

5.1.1. Funkčně na:  

- rejstřík chovů (dále jen „RCH“, pro evidenci zapsaných chovů v PK); 

- vlastní PK pro zápis beranů;  

- vlastní PK pro zápis ovcí (plemenic); 

- plemenný registr (dále jen „PR“) pro registraci potomstva zvířat zapsaných v PK;  

5.1.2. Vlastní PK se člení:  

- hlavní oddíl PK; 

- doplňkový oddíl PK; 

5.2. Jednotlivá zvířata jsou v době zápisu do PK zařazena do některého z oddílů podle svého 

genotypu a dalších vlastností a pohlaví. Hlavní oddíl je označován písmenem „H“. Doplňkový 

oddíl je označen písmenem „D“. 

5.3. V RCH jsou evidovány chovy, které se přihlásí ke členství v PK, za podmínek uvedených 

v bodě 6.1.1. ŘPK.  

5.4. Do jednotlivých oddílů se zapisují berani a ovce z chovů evidovaných v RCH na základě 

přihlášky chovatele, popř. z jeho pověření (písemná plná moc chovatele). Podmínky pro zápis 

jednotlivých zvířat do příslušných oddílů PK jsou uvedeny v bodě 6.2 a 6.3. Řádu PK.  

5.5. V PR je registrováno potomstvo ovcí z chovů evidovaných v PK. Podmínky pro 

registraci jsou uvedeny v bodě 6.4 ŘPK. 
 

6.  Podmínky pro zápis a způsob zápisu do plemenných knih 

 

6.1. RCH v PK  
Chovy jsou zapsány do PK na základě písemné přihlášky chovatele. Za chov zapsaný do PK 

se považuje chov, který má alespoň jednu ovci zapsanou do PK v oddílu „H“ nebo „D“.  

6.1.1. Všeobecné podmínky pro evidenci chovů v registru PK  
Podmínkou pro evidenci v rejstříku RCH je:  



a) řádné vedení a uchovávání předepsaných dokladů podle Nařízení, Prováděcího nařízení, 

zákona a vyhlášky; 

b) zapojení chovu do testování užitkovosti a genetického hodnocení podle pravidel (metod) 

stanovených v ŠP (dále jen „KU“); 

c) označení zvířat identifikačními prostředky stanovenými vyhláškou 

d) souhlas s kontrolní činností orgánů SCHOK a orgánů Českomoravské společnosti 

chovatelů, a.s. (pověřená osoba § 23c. zákona), tj. zejména umožnění posouzení a prohlídky 

v chovu a předložení požadovaných dokladů. 

 

6.2. Berani  
Do PK se zapisují berani jednotlivě, na základě písemné přihlášky chovatele a dokladů 

uvedených níže.  Berani musí splňovat podmínky bodu 6.2.1. Zápis do PK má trvalou 

platnost.  

6.2.1. Všeobecné podmínky pro zápis do PK 

a) do PK se zapisují berani z chovů vedených v RCH dle bodu 6.1.1. 

b) pro zápis beranů a inseminačních dávek do PK je nutno doložit:  

- u beranů narozených na území ČR a zapsaných v plemenném registru vedeném SCHOK 

písemnou žádost o zápis do PK; 

- u beranů a inseminačních dávek importovaných do ČR – Zootechnické osvědčení podle 

Prováděcího nařízení (dále jen „ZO“) vystavené zahraniční chovatelskou organizací, vzorek 

DNA, který bude uložen v určené akreditované laboratoři Státní veterinární správy ČR (dále 

jen „SVS“);  

 

- u beranů a inseminačních dávek importovaných do ČR ze třetích zemí - ZO nebo Potvrzení 

o původu (dále jen „POP“) s minimálně dvěma generacemi předků vystavené zahraniční 

chovatelskou organizací, která je pověřená vedením plemenné knihy, vzorek DNA, který 

bude uložen v určené akreditované laboratoři Státní veterinární správy ČR (dále jen „SVS“);  

 

6.2.2. Podmínka pro vlastní zápis do hlavního oddílu PK  
- rodiče a prarodiče jsou zapsáni do hlavního oddílu PK stejného plemene v ČR nebo do 

plemenné knihy stejného plemene vedené v zahraničí; 

 

6.3. Ovce a jehnice  

Ovce a jehnice (dále jen „plemenice“) se zapisují jednotlivě a na základě přihlášky chovatele 

a dokladů uvedených níže. Zápis do PK má trvalou platnost.  

6.3.1. Všeobecné podmínky pro zápis do PK  
Do PK se zapisují plemenice z chovů zapsaných v RCH pocházející z vlastního chovu nebo 

získané z jiného evidovaného chovu. Dále se zapisují importované plemenice ovcí plemene 

zapsané v plemenné knize v zemi svého původu doprovázené ZO nebo POP.  

6.3.2. Podmínka pro vlastní zápis plemenice do PK  

Hlavní oddíl PK „H“ : 
- rodiče a prarodiče jsou zapsáni do hlavního oddílu PK stejného plemene v ČR nebo do 

plemenné knihy stejného plemene vedené v zahraničí,  

- matka a matka matky jsou zapsány v doplňkovém oddílu PK stejného plemene v ČR 

nebo do plemenné knihy stejného plemene vedené v zahraničí, otec, otec otce a otec 

matky jsou zapsáni v hlavním oddílu PK stejného plemene v ČR nebo do plemenné 

knihy stejného plemene vedené v zahraničí, je povýšena do hlavního oddílu PK 

Doplňkový oddíl PK „D“: 
- otec a otec matky je zapsán do hlavního oddílu PK stejného plemene v ČR nebo do 

plemenné knihy stejného plemene vedené v zahraničí; 



- matka nebo matka matky nesplňuje podmínky pro zapsání do hlavního oddílu PK 

stejného plemene v ČR nebo do plemenné knihy stejného plemene vedené v zahraničí, 

nebo nemusí být registrována v doplňkovém oddílu PK; 

- ve všech znacích odpovídají plemennému standardu plemene definovanému ve ŠP;  

 

6.4. Potomstvo  

6.4.1.  Všeobecné podmínky pro registraci v plemenném registru  
V PR jsou zapsaná zvířata, která:  

- pochází z chovů zapsaných v RCH;  

- jsou potomky od rodičů zapsaných v PK (oddíl H a oddíl D) 

- jsou řádně označena dle platných předpisů;  

 

6.4.2. Uvedení v PR  

Do PR se zapisuje potomstvo beranů a ovcí zapsaných v PK v tomto rozsahu:  

- Samičí potomstvo až do doby zápisu do příslušného oddílu PK; 

- Samčí potomstvo až do doby zápisu do hlavního oddílu PK; 

 

7. Definice plemene a označení kódem 

7.1. Za čistokrevné plemenné zvíře se považuje: 

- plemenný beran, který splňuje podmínky pro zápis do hlavního oddílu (H) PK 

- plemenice, splňující podmínky pro zápis do hlavního oddílu (H) PK 

7.2 Za plemenné zvíře se považuje: 

       -    plemenice, splňující podmínky pro zápis do doplňkového oddílu (D) PK 

 

8. Označování ovcí v PK  

8.1. Všichni berani a ovce v ČR jsou označováni podle zákona a vyhlášky. Jedinci příslušného 

plemene se označují podle § 22 zákona a evidují dle § 23 zákona a vyhlášky.  Zápis zvířat do 

PK je možný pouze po splnění těchto zákonných povinností a po ověření v ústřední evidenci. 

8.2. Zvířata dovezená ze zahraniční jsou v PK evidována pod číslem uvedeným na ZO či POP 

dodaném ze země původu, pokud je v souladu se zákonem a vyhláškou.  

 

9. ZO na plemenné ovce 
9.1.  Oficiálním dokladem o identitě, původu a hodnotě plemenných ovcí zapsaných v 

hlavním oddíle „H“ PK (bod 6.2.1.2. a 6.2.2.2.), jejich potomstva zapsaného v PR PK (bod 

6.3.)  od plemenic zapsaných v PK je pro zvířata narozená v ČR a všech ostatních členských 

státech EU ZO. Úkony PK jsou zpoplatněny dle Sazebníku poplatků SCHOK. Žádosti o 

vystavení ZO jsou vyřizovány bezodkladně, nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti od 

chovatele. 

9.2. Minimální požadavky na obsah ZO pro čistokrevná plemenná zvířata a jejich zárodečné 

produkty jsou stanoveny v článku 30 bodu 6 Nařízení a dále vyplývají z přílohy V. část 2. 

Nařízení a také z Prováděcího nařízení (viz bod 17. Přílohy – vzory ZO).  

9.3. ZO nebo POP na plemenné berany vystavuje SCHOK po zápisu do hlavního oddílu 

PK. Pro účely tuzemského chovu vystavuje ZO nebo POP na žádost chovatele nebo 

nabyvatele, SCHOK. ZO nebo POP je možné vystavit na základě žádosti chovatele nebo 

nabyvatele po zápisu do PK bez dalších podmínek. Pro účely vývozu plemenných zvířat se 

vystavuje ZO nebo POP na žádost a náklady chovatele nebo jím písemně pověřené osoby.  

9.4. ZO nebo POP na plemenice vystavuje SCHOK po zápisu do PK při zařazení zvířete do 

vlastního chovu nebo při každém převodu. Pro účely tuzemského chovu se vystavuje ZO nebo 

POP na žádost a náklady chovatele nebo nabyvatele. ZO nebo POP je možné vystavit na 

základě žádosti chovatele nebo nabyvatele po zápisu do PK bez dalších podmínek. Pro účely 



vývozu plemenných zvířat se vystavuje ZO nebo POP na žádost a náklady převodce nebo jím 

písemně pověřené osoby.  

9.5. SCHOK vede přehled o vydaných ZO nebo POP. Změny, opravy a doplnění smí 

provádět pouze SCHOK, který může v odůvodněných případech vystavit i duplikát na 

náklady žadatele.  

9.6. POP nemá platnost ZO a nemusí obsahovat všechny náležitosti ZO, jeho vzor stanovuje 

SCHOK. Na žádost chovatele ho vystavuje na jeho náklady SCHOK.  

 

10. Rada plemenných knih 
10.1. Rada plemenných knih (dále jen „Rada PK) je orgánem SCHOK, do jehož působnosti 

náleží tvorba a uskutečňování ŠP a zřizuje se v souladu se stanovami SCHOK.  

10.2. Úkolem Rady PK je zejména:  

a) upravovat hlavní cíle šlechtitelských programů Spolku pro jednotlivá plemena ovcí; 

b) upravovat selekční a šlechtitelské cíle šlechtitelských programů Spolku pro jednotlivá 

plemena ovcí a hodnotící kritéria spojená s těmito cíli pro selekci; 

c) upravovat metody testování užitkových vlastností ovcí, cíle šlechtění a plemenné 

standardy jednotlivých plemen ovcí; 

d) upravovat rozsah užitkových vlastností, u kterých bude zjišťováno testování 

užitkovosti a genetické hodnocení a prováděny odhady plemenných hodnot 

jednotlivých plemen ovcí; 

e) zajišťovat ve spolupráci s pověřenou osobou odhady plemenných hodnot jednotlivých 

plemen ovcí, zajišťuje zveřejňování výsledků údajů plemenné hodnoty a výsledků 

testování užitkovosti a genetického hodnocení ovcí; 

f) stanovovat hodnotitele pro klasifikaci plemenných beranů a k uznávání šlechtitelských 

chovů ovcí;  

g) upravovat podmínky pro uznávání šlechtitelských chovů ovcí a podmínky selekce a 

zařazování plemeníků do plemenitby; 

h) upravovat rozsah ověřování paternity ovcí a v souladu s metodikou SVS upravovat 

podmínky pro zařazení zvířat do tříd (R1, R2, R3) odolnosti vůči scrapie; 

i) podílet se na vytváření řádu a finančního řádu plemenné knihy ovcí. 

 

10.3. Rada PK pravidelně a bezodkladně informuje o své činnosti a opatřeních členy PK. 

 

11. Finanční řád PK  
11.1. Vedení PK je hlavní činností SCHOK vykonávanou ve prospěch systematického a 

efektivního rozvoje plemene. Nezbytné náklady spojené s vedením PK a zajištěním 

technického a organizačního rozvoje PK jsou hrazeny z poplatků vyplývajících ze Sazebníku 

poplatků SCHOK, z dotací a souvisejících aktivit SCHOK.  

11.2. Výši poplatků a způsob hospodaření určuje Sazebník poplatků SCHOK, který navrhuje 

RPK a schvaluje Spolková rada SCHOK.  

 

12. Kontrola dodržování ŘPK  
12.1. Za kontrolu dodržování ŘPK odpovídá SCHOK a v souvislosti s tím vypracovává 

zásady kontroly.  

12.2. Kontrola správnosti a úplnosti vydávaných dokladů PK je prováděna soustavně, a to 

nastavením kontrolních mechanismů celého systému (počítačového programu) jak při 

generování (vydávání) dokumentů, tak následně namátkově při jejich tisku. 

12.3. Kontrolním orgánem PK je RPK SCHOK. 



12.4. Spory mezi chovateli, SCHOK a chovatelem, které se týkají šlechtění ovcí, rozhoduje 

Rozhodčí komise SCHOK, která se řídí Jednacím řádem pro chovatele podílející se na 

šlechtitelských programech SCHOK. 

 

13. Závěrečná ustanovení 

ŘPK se vydává na dobu neurčitou. 

ŘPK byl projednán na zasedání RPK dne 16. 4. 2021 a schválen na zasedání Spolkové rady 

SCHOK dne 22. 4. 2021 

 

Ing. Vít Mareš, předseda předsednictva SCHOK 

 

Příloha  ŘPK  

Finanční řád PK 

1. Účel Finančního řádu (dále jen FŘ) 

Účelem FŘ je stanovit jednotná, platná a kontrolovatelná pravidla finanční účasti chovatelů na 

tvorbě a užití zdrojů nezbytných pro vedení PK. 

 

2. Předmět finanční účasti 

Chovatelé se účastní na tvorbě zdrojů formou poplatků za vymezené úkony spojené s vedením 

PK. 

 

3. Sazebník poplatků 

Zpoplatněny jsou tyto úkony: 

- zápis do plemenné knihy (H, D) 

- vystavení zootechnického osvědčení (ZO) 

- vystavení potvrzení o původu (POP) 

- hodnocení plemenného berana 

- návštěva hodnotitele v chovu (hodnocení plemenných beranů mimo NT) 

- vystavení duplikátů ZO nebo POP 

- sankce 

Fakturace se řídí obecně závaznými předpisy. Neplacení faktur ze strany chovatele má za 

následek, vedle opatřeních vyplývajících z obecně závazných předpisů, pozastavení úkonů 

souvisejících se zápisem zvířat do PK. 

Sazebník může být dle potřeb aktualizován po projednání v RPK a schválení Spolkovou radou 

SCHOK. SCHOK je povinen seznámit všechny členy PK s tímto sazebníkem. 

 

4. Plátci poplatků 

Plátcem poplatků jsou chovatelé. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


