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Tato ústřední evidence zahrnuje zpracování údajů o pohybech zvířat, jejich narození,
porážek a úhynů. Evidence slouží pro zpřesňování informací o nákazových situacích
v chovu hospodářských zvířat a je nařízena Zákonem o veterinární péči č. 166 (Sbírka
zákonů ze dne 13. července 1999). Zpracováním komplexní ústřední evidence byla
Ministerstvem zemědělství pověřena Českomoravská společnost chovatelů a.s., dozor nad
vedením této evidence má však Státní veterinární správa.

1.

Registrace držitelů a jednotlivých zvířat v ústřední evidenci

1.1.

Registr držitele zvířat

Každý držitel musí být registrován osobou pověřenou vedením ústřední evidence,
která držiteli přidělí číslo a zaregistruje v centrálním počítači název a adresu držitele včetně
telefonního a faxového spojení, případně i adresu pro e-mail.K registraci slouží Registrační
lístek. Vyplněný registrační lístek zasílejte na adresu:

Český svaz chovatelů pštrosů
U cukrovaru 12
747 05 O P A V A

1.2.

Registrace a identifikace jednotlivých zvířat

Každé zvíře musí být označeno jednou plastovou křídelní známkou, kterou držitel zvířat
obdrží od Českého svazu chovatelů pštrosů. Ze zákona je za označení zvířat zodpovědný
jejich držitel, jehož povinností je zajistit označení zvířat.
Vystavení případných duplikátů těchto křídelních známek (při ztrátě apod.) musí být
vyžádáno opět jen u uvedeného svazu. Žádosti o výrobu a doručení duplikátů musejí být
prováděny písemně s uvedením čísel jednotlivých křídelních známek.
Křídelní známka zvířete obsahuje označení státu – písmena CZ, kód příslušného úřadu a
šestimístné identifikační číslo zvířete.
Do všech prvotních dokladů ústřední evidence se zapisuje vždy celé toto šestimístné
číslo zvířete.
Každé kuře musí být označeno před opuštěním hospodářství,v němž se narodilo
nejpozději však do šesti týdnů po vylíhnutí a to
a/ u pštrosa dvouprstého a nandu pampového známkou vpíchnutou do pravé křídelní
řasy.
b/ u emu hnědého známkou vpíchnutou do kůže šíje v dolní části krku.
Běžce dovezené ze zahraničí je povinnost označit do 72 hodin ode dne překročení státní
hranice.
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1.3.

Průběžná registrace všech živých zvířat v majetku držitele

Každý chovatel je povinen vést seznam zvířat, které jsou v jeho majetku. Tento seznam
se vede na předepsaném sešitě „Stájový registr”. „Stájový registr“ se vede samostatně pro
každou stáj v rámci hospodářství . Do tohoto registru je nezbytné zaznamenat narození či
nákup každého nového zvířete, stejně tak jako každý úbytek zvířat způsobený prodejem či
úhynem. U každé takto registrované změny ve stavu se současně zapíše i datum, kdy změna
nastala .Při prodeji či nákupu se zapisuje i registrační číslo kupujícího, respektive prodávajícího,
případně příslušné číslo jatek apod.
Chovatel se tedy vždy musí informovat o čísle hospodářství chovatele, kterému
svá zvířata prodává, respektive o čísle hospodářství chovatele, od kterého si zvířata
kupuje. Pod pojmem hospodářství zde rozumíme i jatky, kafilérie nebo exportní a
importní organizace.
Pokud nastane situace, že chovatel nakoupí zvíře, které nebylo dosud v ústřední
evidenci zaregistrováno, ohlásí nový držitel toto zvíře změnou 27, 28, respektive 29.
V ”Stájovém registru ” se zapisují i přesuny zvířat mezi stájemi v rámci jednoho hospodářství,
neboť tento registr je veden podle jednotlivých stájí v rámci jednoho hospodářství. Stájový
registr se vede v předepsaném sešitě, který poskytne chovateli ústřední evidence.
Stájový registr může být také veden formou počítačové databáze.Při zápisu prvního zvířete na
stránku Stájového registru se vždy nejdříve zapíše do záhlaví pořadové číslo stránky. Na levou i
pravou stranu se zapisuje stejné číslo stránky. Číslování stránek začíná od jedné a pořadové
číslo další stránky se zvyšuje vždy o jednotku, tedy čísla stránek jsou postupně 1, 2, 3, atd.
Pokud se celý sešit Stájového registru popíše, začne se další zvíře psát do nového sešitu, který
si chovatel vyžádá na pracovišti ústřední evidence. V novém sešitě se však již stránky nečíslují
od jedné, ale pokračuje se v číselné řadě z předchozího sešitu, tedy končil-li předchozí sešit
stránkou 19, očíslujeme první stránku následujícího sešitu číslicí 20.
Počáteční stav, tj. veškerá narozená a nakoupená zvířata se vyplní pouze na levé straně
Stájového registru, na pravé straně se vyplní pouze původ uváděný v konci řádku. To znamená,
že zapíšeme zleva křídelní známku zvířete CZ a číslo. V koloně označené „Datum“ se do
spodního řádku vždy zapíše datum narození. U zvířat ve vlastní stáji narozených není třeba
horní řádek vyplňovat (datum přísunu je shodné s datem narození), avšak do poznámky ve
sloupci „Přemístění-příchod zvířete“ se mají uvádět slova „vlastní chov“. Sloupec „Přemístění příchod zvířete“ vyplňujeme jen u zvířat přisunutých, u zvířat ve stáji narozených ho
nevyplňujeme. U zvířat do stáje přisunutých je nutné do horního řádku zapsat datum přísunu a
desetimístné číslo původní stáje.Do konce řádku na pravé straně Stájového registru pak
můžeme zapsat křídelní známku matky podle stejných pravidel jako u vlastního zvířete. Do
spodního řádku také můžeme zapsat i označení otce, nejlépe uvedením linie a registru.
Pokud některé zvíře ze stáje později odejde, musíme najít jeho původní záznam na
levé straně. Na pravou stranu pak zapíšeme datum odsunu (porážky, úhynu) a číslo
hospodářství (zemědělského podniku, jatek, obchodníka, kafilerie apod.), kam bylo zvíře
odsunuto.
Chovatel zodpovídá ze zákona za aktuální vedení tohoto registru zvířat, stejně tak jako
za prováděná hlášení do ústřední evidence, pro která slouží následující tiskopis.

1.4.

Hlášení všech změn v hejně do ústřední evidence

Pro tyto účely se používá tiskopis ”Hlášení o narození zvířat,jejich úhynu,ztrátě a
přemístění“.Tento tiskopis se používá pro hlášení změn mezi jednotlivými hospodářstvími.
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Přesun mezi stájemi v rámci jednoho hospodářství není chovatel povinen hlásit. Pod tuto
povinnost hlášení všech pohybů zvířat patří i např. hlášení o přesunu zvířete na výstavu či na
trh a zpět k původnímu držiteli a to i v případech, kdy se zvíře ještě tentýž den vrátí zpět (zvíře
se v takových případech mělo možnost setkat s dalšími zvířaty). Obdobný záznam tomto
pohybu se ovšem musí objevit i ve Stájovém registru.
Tiskopis hlášení o vylíhnutí zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění se zasílá do ústřední
evidence za celý kalendářní měsíc, a to do desátého dne následujícího měsíce, vždy hromadně
za celé hospodářství, tedy nikoliv vždy v okamžiku, kdy k události (narození, prodej, nákup
apod.) došlo. Termín odesílání je nutné dodržovat, neboť jinak není možné zajistit včasné
zpracování všech přicházejících informací.
Pokud je stanovený den dnem pracovního klidu, termín odesílání se přesunuje na
poslední pracovní den před nebo první pracovní den po stanoveném termínu.
Zásilka může, ale nemusí obsahovat změny nastalé v den odesílání a v den předchozí.
Důležitá je však skutečnost, aby prováděná hlášení na sebe plynule navazovala. V případě
pochybností je lépe uskutečnit hlášení opakovaně, nežli ho neuskutečnit vůbec.

2.

Vyplňování tiskopisů a prováděná hlášení

2.1.

Zahájení evidence

V den zahájení evidence vypíše držitel všechna živá zvířata do sešitu „Stájový registr“.
Tento registr je nutné založit a nadále vést ručně v předepsaném sešitě (který poskytuje
pracoviště pověřené vedením ústřední evidence) anebo formou počítačové databáze, a to
odděleně pro každou stáj zvlášť.
Zcela stejné údaje je pak nutné vyplnit na tiskopis ”Hlášení o narození …”. Po přidělení čísla
hospodářství a po obdržení tiskopisů vyplní každý chovatel neprodleně „Hlášení o narození
běžců, jejich úhynu, ztrátě a přemístění“. Do záhlaví vyplní chovatel své číslo hospodářství,
včetně čísla stáje, což je poslední dvojčíslí.Zapíše všechna čísla zvířat, které má v chovu /03-b/
a pod kódem událostí uvede jednu z nabízených možností, velice důležité je číslo hospodářství
chovatele od koho zvířata nakoupil /06/ ! Bez těchto údajů nemůže být doklad zpracován a
bude vrácen chovateli k doplnění.Hlášení chovatel zasílá do desátého dne každého měsíce.
Pokud změny v chovu nenastanou a stádo zůstává ve stejném počtu ,hlášení se posílat
nemusí. Ukončí-li chovatel svou činnost, rovněž tuto skutečnost oznámí do deseti dnů , aby
mohlo být jeho hospodářství zrušeno v databázi chovatelů.
2.2.

Průběžné záznamy nastalých změn v hejně

Zapisují se denně do ”Stájového registru”. Do ústřední evidence se posílá vyplněné
„Hlášení o narození zvířat ,jejich úhynu….“. Případné přesuny mezi stájemi v rámci jednoho
hospodářství registrované změnami 31 a 71 nejsou na závadu, právě naopak jsou informace
v centrálním zpracování přesnější.
V dalším textu uvádíme návod k vyplňování tiskopisů podle druhů událostí.
V záhlaví tiskopisu se vždy uvádí číslo držitele (jeho hospodářství), který tiskopis
vyplňuje.
2.2.1. Narození kuřete
sloupec záznam
01

číslo hospodářství narození
5

02
03
04

05
07

druh zvířete (u běžců vždy číslo 6)
číslo narozeného zvířete
při narození samce změna 21,
narození samice změna 22
narození bez rozlišení pohlaví změna 23
datum narození
číslo matky

2.2.2 Odsun na jinou stáj v rámci jednoho hospodářství
01
číslo původního hospodářství + stáje
02
druh zvířete (u běžců vždy číslo 6)
03
číslo zvířete
04
změna 71
05
datum přesunu
06
číslo nového hospodářství+stáje, kam je zvíře odsunuto
2.2.3 Přísun na jinou stáj v rámci jednoho hospodářství
01
číslo nového hospodářství + stáje
02
druh zvířete(u běžců vždy číslo 6)
03
číslo zvířete
04
změna 31
05
datum přesunu
06
číslo hospodářství+stáje, odkud je zvíře přisunuto
2.2.4. Odsun na jiné hospodářství
01
číslo původního hospodářství+stáje
02
druh zvířete(u běžců vždy číslo 6)
03
číslo zvířete
04
změna 70
05
datum přesunu
číslo hospodářství+stáje, kam je zvíře odsunuto
06

2.2.5.
01
02
03
04
05
06
2.2.6.
01
02
03
04
05
07

Přísun z jiného hospodářství
číslo nového hospodářství+stáje
druh zvířete(u běžců vždy číslo 6)
číslo zvířete
změna 30
datum přesunu
číslo hospodářství+stáje, odkud je zvíře přisunuto
Dovoz zvířete ze zahraničí
číslo hospodářství+stáje držitele, který zvíře zakoupil
druh zvířete (u běžců vždy číslo 6)
číslo zvířete (nově zavěšená česká křídelní známka)
změna 11 při dovozu samce zvířete
změna 12 při dovozu samice zvířete
datum přísunu do hospodářství+stáje (přechodu hranic)
číslo země, odkud bylo zvíře dovezeno ,anebo zapište název této země slovně
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2.2.7.
01
02
03
04
05
07

Vývoz zvířete do zahraničí
číslo hospodářství+stáje držitele, který zvíře prodává
druh zvířete (u běžců vždy číslo 6)
číslo zvířete
změna 80
datum prodeje (přechodu hranic)
číslo země, kam bylo zvíře prodáno, anebo zapište název této země slovně
Vysvětlivka: Je-li vyvážené zvíře déle než 72 hodin u exportní organizace na území
České republiky, případně v karanténě, pak poslední majitel zvířete ohlásí přesun
zvířete (změna 70 a 30) do této stáje a export změnou 80 je ohlášen až z této stáje.
Obdobně se postupuje, pokud není importované zvíře naskladněno do 72 hodin po
překročení hranice do stáje kupujícího.

2.2.8 Zcizení zvířete
01
číslo hospodářství+stáje dosavadního držitele
02
druh zvířete (u běžců vždy číslo 6)
03
číslo zvířete
04
změna 40
05
datum ,kdy bylo zcizení zjištěno
06,07
nevyplňuje se
2.2.9 Odsun na jatky
01
číslo hospodářství+stáje dosavadního držitele
02
druh zvířete (u běžců vždy číslo 6)
03
číslo zvířete
04
změna 60
05
datum přesunu na jatky
06 číslo hospodářství+stáje jatek

2.2.10. Úhyn, odsun do kafilérie
01
číslo hospodářství+stáje dosavadního držitele
02
druh zvířete (u běžců vždy číslo 6)
03
číslo zvířete
04
změna 50
05
datum zjištění úhynu
07 číslo hospodářství+stáje kafilerie
2.2.11. Likvidace uhynulého zvířete u držitele
01
číslo hospodářství+stáje dosavadního držitele
02
druh zvířete (u běžců vždy číslo 6)
03
číslo zvířete
04
změna 53
05
datum zjištění úhynu
06,07
nevyplňuje se
2.2.12
01
02
03
04

Převzetí na jatkách
číslo hospodářství+stáje jatek
druh zvířete (u běžců vždy číslo 6)
číslo zvířete
změna 66
7

05
06

datum převzetí
číslo hospodářství+stáje držitele, který zvíře dodal

2.2.13
01
02
03
04
05
08

Převzetí v kafilérii
číslo hospodářství+stáje kafilérie
druh zvířete (u běžců vždy číslo 6)
číslo zvířete
změna 55
datum převzetí
číslo hospodářství+stáje držitele, který zvíře dodal

3.

Formy předávání dat

3.1.

Tiskopis „Hlášení o narození zvířat,jejich úhynu,ztrátě a přemístění“

Základní možností je předávání dat formou vyplnění tohoto tiskopisu. Tiskopis je možné
vyplňovat čitelně ručně, strojem, ale i tisknout počítačem.

3.2.

Ručně pořízený datový soubor na disketě

Pokud má chovatel zájem, může od ústřední evidence obdržet zdarma program pro
pořízení těchto dat za použití počítače. Chovatel pak zapisuje průběžně potřebné záznamy do
počítače, který v tomto případě ze záznamů nevytváří žádnou databázi pro potřeby chovatele,
ale zajistí tak vytvoření datového souboru pro ústřední evidenci. Všechny záznamy jsou až do
odeslání trvale přístupné a je možné si je kdykoliv vytisknout. Po převedení dat na disketu
k odeslání do ústřední evidence je datový soubor archivován v počítači a je možné i kdykoliv
později si tento soubor prohlédnout a ověřit tak, zda určitá data byla již odeslána či nikoliv.
Disketu velikosti 3,5“ zasílanou do ústřední evidence je vhodné odesílat i s kopií. Pracoviště
ústřední evidence bude diskety pravidelně vracet spolu s jinými zasílanými doklady ( chybníky a
pod.). Diskety musí být řádně označeny názvem a číslem podniku a textem originál nebo kopie.
Takto vytvořený datový soubor může být rovněž zasílán elektronickou poštou (e-mail)
formou přílohy. Pro tento účel prosím používejte výhradně adresu:

CSCHP @ quick. CZ

3.3. Datový soubor vznikající při automatizovaném zpracování dat u chovatele
Někteří chovatelé mají svůj vlastní informační systém, ve kterém je většina
požadovaných informací již evidována. Pokud si chovatel zajistí úpravu jím používaného
programu, aby mu umožnil i výstup datového souboru pro ústřední evidenci, může chovatel
zasílat tato data na takto připravené disketě (opět nejlépe s kopií).
Program musí zajistit vytváření textového souboru, v kódu ASCII. Všechny položky
datové věty jsou znakové a obsah věty je následující.

Znaky ve větě
1-1

obsah:

druh zvířat,6 pro běžce
8

číslo (hospodářství) stáje, která hlášení posílá
druh změny (kód události)
křídelní známka zvířete
z toho 14-15 kód země
16-27 identifikační číslo zvířete
28 – 33 datum změny (rok, měsíc, den)
34 – 47 při narození zvířete (změny 21 a 22) ušní známka matky
z toho 34-35 kód země matky
36-47 identifikační číslo matky
pro ostatní druhy změn
34-37 nevyplněno, mezery
38-47 číslo (hospodářství) stáje odkud/kam je zvíře přesunováno
48 – 53 datum vytváření souboru (rok, měsíc, den)

2 – 11
12 – 13
14 – 27

Jméno souboru na disketě je pro běžce vždy UEBEZCI.txt, velikost diskety 3,5“.
Rovněž i tento datový soubor může být zasílán elektronickou poštou (e-mail) formou přílohy. Pro
tento účel prosím používejte výhradně adresu

CSCHP@ quick. CZ

4.

Kontrola vstupních dat

Veškerá vstupní data jsou počítačem, který ústřední evidenci zpracovává, kontrolována
jednak z hlediska formálního (správnost křídelního čísla, existence čísla držitele apod.), jednak
z hlediska logických vazeb k již registrovaným údajům. Veškeré formální kontroly jsou
prováděny ihned při zpracování.
Při kontrole časové návaznosti sledu jednotlivých údajů se toleruje v navazujících datech
odsunu a přísunu rozdíl plus nebo i mínus 2 dny. Avšak každé hlášení, které se liší v datumu i
jen o jediný den, je samostatně registrováno. Opakované hlášení se shodným datem a
shodným druhem změny je považováno za opravu hospodářství uvedené ve sloupci 06, tedy
hospodářství kam bylo zvíře odsunuto, anebo odkud bylo přisunuto. Při provádění opravy
hospodářství ze sloupce 06 je ovšem vyžadována shoda u hospodářství v záhlaví, neboť toto
hospodářství je místem pobytu zvířete.
4.1.

Tisk chybníku

Chyby uvedené v následujícím seznamu s hvězdičkou před číslem znamenají, že
hlášený údaj nebyl vůbec zpracován. Ostatní chyby jsou upozornění na určité nesrovnalosti
v údajích, ale informace byla zpracována. Odmítnuté údaje je nutné urychleně opravit,
respektive doplnit údaje jiné, pro které k chybě došlo. Upozornění tištěná s číslem chyby bez
hvězdičky před číslem, se budou opakovat při měsíčních kontrolách až do jejich vyřešení.
Pokud se liší údaje chovatelem odeslané a údaje vytištěné v chybníku, došlo k chybě
zřejmě při pořízení dat (přepisu dat do počítače). V těchto případech obvykle postačuje zaslat
hlášení znovu, někdy je však zapotřebí i nesprávně registrované údaje zrušit.
Častým důvodem vzniku chyby je také nesprávně uvedené číslo zvířete, může být
způsobeno i při pořízení dat. V takových případech je zapotřebí hlášení opakovat se správným
číslem zvířete a pokud došlo k registraci hlášení pod nesprávným číslem, pak tento údaj zrušit,
aby se nezpůsobovaly problémy u jiných zvířat a často i u jiných chovatelů.
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V dalším popisu jednotlivých chyb se rozumí pod pojmem odsun použití změn 40, 50,
53,60,70, 71 a 80. Pod pojmem přísun pak změny 30, 31, 55 a 66. Vnitropodnikové přesuny 31
a 71 jsou však v chybníku tištěny jako pod obvyklými změnami 30 a 70.
4.2.

Seznam zjišťovaných chyb a upozornění

Chyba
*01

Důvod
Nesmyslné datum změny, neznámý druh změny
Způsob opravy : Hlášení opakovat se správnými údaji.
U změn 11 a 12 (import) nemůže být datum narození starší 4 roky, u změn 21 a 22 nesmí
být starší 2 roky, u změn 27 a 28 nejvýše 10 let.

*02

Číslo hospodářství odkud přišlo hlášení není uvedeno v registru držitelů zvířat
Způsob opravy : Zajistit doplnění registru držitelů u pracovníka příslušné oprávněné
organizace a hlášení opakovat. Při chybně uvedeném čísle, číslo podniku opravit a
hlášení opakovat.

*03

Číslo hospodářství odkud/kam (sloupec 06) bylo zvíře přesunuto, není uvedeno v registru
držitelů hospodářských zvířat
Způsob opravy : Stejně jako u chyby číslo 02

*04

*05

Nedovolená křídelní známka
Způsob opravy : Hlášení opakovat s uvedením správného čísla křídelní známky.
Datum změny dříve než datum narození
Způsob opravy : Při chybě v datu změny opravit toto datum. Při chybě v datu narození
dosavadní údaje o zvířeti zrušit a zvíře znovu ohlásit některou ze změn 11, 12, 21, 22,23,
27, 28,29

06

Datum změny po datu vyřazení (úhynu, porážce, exportu)
Způsob opravy : Při chybě v datu změny zrušit chybně registrované hlášení a opakovat se
správným datem. Při chybě v datu odsunu na jatky, případně omylem registrovaném
odsunu na jatky, zrušit tento záznam a případně poslat nový se správným datem.

*07

Zvíře dosud neregistrováno
Do rozšíření systému na většinu populace, nejpozději však do konce roku 2002, budou
změny 30 zakládat věty (stejně jako změny 27 a 28),. Později budou změny 30 bez
předchozí registrace zvířete odmítány; změny 50,53, 55, 60, 66 se do konce roku 2002
nezpracují bez tisku chybníku, později budou odmítány chybou 07.
Způsob opravy : Registrovat zvíře některou ze změn 11, 12, 21, 22,23 27, 28 nebo 29.

*08

Změna 40, 50,53, 60, 80 hlášena u zvířete již vyřazeného nebo s datem nižším než
poslední známý přísun či odsun nebo datum vyšší než již registrovaný příjem na
jatkách,v kafilerii
Způsob opravy : Je-li chyba v datu hlášené změny, opakovat hlášení se správným datem.
Jinak zrušit již registrované hlášení o odsunu či přísunu s chybným datem a znovu nahlásit
s datem správným.

*09

Datum hlášené změny 55, 66 je nižší než poslední registrovaný přísun/odsun
Způsob opravy : Obdobně jako u chyby 08

*10

Neprovedeno požadované rušení již dříve registrovaného záznamu
Způsob opravy :
a) Při požadavku na zrušení celé věty zvířete změnou 99 nejsou zrušeny všechny
záznamy o přesunech a odsunech (vyjma záznamu o založení věty změnou 11, 12, 21,
22,23,27,28,29); zrušit všechny tyto záznamy. Případně registrované hospodářství
narození (i nulové) není shodné s hospodářstvím uvedeným ve sloupci 06.
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b) Při požadavku na zrušení záznamu jednotlivého přísunu nebo odsunu některou ze
změn 93-98 nebyl nalezen žádný záznam s datem shodným s datumem ze sloupce 05.
Pro změny 94, 95, 97 a 98 musí být navíc hospodářství uvedené ve sloupci 06 shodné s
hospodářstvím registrovaným v rušeném záznamu jako hospodářství, kam bylo zvíře
odsunuto či odkud bylo přisunuto. Navíc musí být shoda v druhu rušené změny, tj. 93 ruší
změnu 30, 94 změnu 40, 95 změny 50 a 60, 96 změny 55 a 66, 97 změnu 70, 98 změnu
80.
*11

Zvíře zařazované změnou 11, 12, 21, 22,23, 27, 28,29 je již evidováno, ale liší se místo
narození
Způsob opravy : Je-li původní záznam správný neopravovat. Jinak původní záznam zrušit
a zařazení opakovat.

*12

Přísun či odsun zvířete, které není v evidenci
Způsob opravy : Zařadit zvíře do evidence některou ze změn 11, 12, 21, 22,23, 27, 28,29.

*13

Nesoulad v čísle držitele, který hlášení poslal (záhlaví)
Při přísunu neodpovídá hospodářství v záhlaví hospodářství, kam zvíře přesunul
předcházející držitel.
Při odsunu neodpovídá hospodářství dosud registrovaného držitele v tomto období.
Způsob opravy : Pokud byla skutečně chyba v čísle držitele, který hlášení poslal, pak
poslat nové se správným číslem hospodářství v záhlaví. Pokud je chyba v již dříve
registrovaném přesunu odkud/kam bylo zvíře přesunuto, je nutné zrušit tento přesun a
nahlásit ho znovu se správným číslem.

14

Datum přísunu respektive odsunu není v souladu s datem předchozího odsunu respektive
následného přísunu
Způsob opravy : Příslušný přísun nebo odsun s chybným datem zrušit a ohlásit znovu se
správným datem změny. Případně, pokud chyba spočívá v tom, že některý přesun nebyl
vůbec ohlášen, pak dohlásit.

15

Nesoulad v čísle stáje ze sloupce 06.
Při přísunu neodpovídá předchozímu místu ustájení.
Při odsunu neodpovídá následujícímu již registrovanému držiteli.
Způsob opravy :Zrušit to hlášení, kde je chybně evidována hospodářství kam/odkud bylo
zvíře odsunuto/přisunuto a znovu ohlásit se správným číslem hospodářství. Rušení dosud
evidovaného přesunu však není nutné, neboť při shodném druhu změny i datu změny se
údaj ze sloupce 06 jen opakováním chybně registrovaného hlášení přepíše.

*16

Byla prováděna oprava již registrovaného odsunu nebo přísunu (se shodným datem jako
již registrovaný údaj).Číslo hospodářství v záhlaví dokladu však nesouhlasí.
Způsob opravy : Při přísunu (změna 30) nesouhlasí hospodářství s dosud registrovaným
místem ustájení v této době. Opravit lze jen zrušením již dříve registrovaného přísunu a
opakovaným hlášením přísunu se správným hospodářstvím v záhlaví.
Obdobně při odsunu nesouhlasí hospodářství s dosud registrovaným ustájením, ale
opravit lze jen zrušením již dříve registrovaného odsunu (případně i přísunu) a
opakovaným ohlášením odsunu se správným hospodářstvím záhlaví.

*17

Předchozí hospodářství není místo narození a dosud není evidován jiný držitel. Při
přísunu nesouhlasí stáj ze sloupce 06, při odsunu hospodářství ze záhlaví.
Způsob opravy : Při chybně registrovaném místě narození zrušit dosavadní registraci
zvířete a znovu ohlásit se správným místem narození. Pokud však již bylo předtím zvíře
přesouváno,
doplnit tento přesun (odsun i přísun). Pokud došlo k chybě v čísle
hospodářství právě provedeného hlášení, je nutné toto hlášení zrušit a opakovat hlášení
se správným hospodářstvím.

*18

U změn 40, 50, 60, 80 neodpovídá číslo stáje ze záhlaví poslednímu registrovanému
držiteli (obdoba chyby 13).
Způsob opravy : Pokud byla skutečně chyba v čísle držitele, který hlášení právě posílá,
pak poslat nové se správným číslem stáje v záhlaví. Pokud je chyba v již dříve
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registrovaném přesunu odkud/kam bylo zvíře přesunuto, je nutné zrušit tento přesun a
nahlásit ho znovu se správným číslem, případně doplnit dosud neregistrovaný přesun
k současnému držiteli.

19

Před změnou 55, 66 není odsun změnou 50, 60
Způsob opravy : Doplnit odsun změnou 50 nebo 60. Pokud však bylo hlášení změny 55
nebo 66 registrováno omylem u jiného zvířete, je nutné nahlásit zrušení této změny a
změnu 55 nebo 66 znovu nahlásit ke správnému zvířeti.

20

Neznámá země při hlášení exportu nebo importu (zapíše se nulová)
Způsob opravy : Opakovat hlášení se správnou zemí

*41

Matka narozeného zvířete není registrována
Způsob opravy : Buď opravit křídelní číslo matky, pokud bylo chybně uvedeno, anebo
matku dohlásit změnou 28.

*42

Zvíře s touto křídelní známkou již registrováno
Způsob opravy : Jedná se o hlášení kuřete změnou 21,22 nebo 23 , případné dohlašování
starších zvířat změnami 27 ,28 a 29 nebo importu změnami 11 a 12. Jedná-li se o totéž
zvíře, není třeba opravovat. Je-li chyba v čísle právě hlášeného zvířete, poslat znovu se
správným číslem. Je-li chyba v dosud registrovaném zvířeti, pak toto zvíře zrušit a znovu
ohlásit pod správným číslem.

*47

Matka zvířete vyřazena (jatky, úhyn, export, zcizení) dříve než se zvíře narodilo.
Způsob opravy : Při chybném čísle matky nahlásit znovu se správným číslem matky.
Jinak opravit – zrušit vyřazení matky.

51

Byl ohlášen přísun, ale stále chybí hlášení o odsunu. Chyba je vytištěna i pod číslem
držitele, od kterého bylo zvíře přisunuto, neboť ústřední evidence neví, zda prodávající
zapomněl prodej ohlásit nebo kupující uvedl chybné číslo původního držitele.
Způsob opravy : Dohlásit odsun. Pokud se jedná o mylně registrovaný přísun, pak zrušit
a pokusit se najít, u kterého jiného zvířete asi přísun chybí a ten dohlásit.

52

Byl ohlášen odsun, ale stále chybí hlášení o přísunu. Chyba je vytištěna i pod číslem
držitele, kam bylo zvíře odsunuto, neboť ústřední evidence neví, zda kupující zapomněl
nákup ohlásit nebo prodávající uvedl chybné číslo nového držitele.
Způsob opravy : Dohlásit přísun. Pokud se jedná o mylně registrovaný odsun, pak zrušit
a pokusit se najít, u kterého jiného zvířete asi hlášení o odsunu chybí a ten dohlásit.

*91

Požadováno rušení, ale zvíře není registrováno
Způsob opravy : Možná chybně uvedené číslo zvířete nebo hlášení (rušení) provedeno
opakovaně.

*92

Není evidován rušený odsun/přísun s uvedeným datem
Způsob opravy : Nahlásit znovu se správným datem, anebo bylo již rušení provedeno.

*93

V rušeném odsunu/přísunu se neshoduje číslo hospodářství ze sloupce 06.
Způsob opravy : Opakovat se správným číslem hospodářství ve sloupci 06.

*94

V rušeném odsunu/přísunu neodpovídá druh změny
Způsob opravy : Opakovat se správným druhem změny odpovídajícím druhu rušeného
odsunu/přísunu.

*95

Zvíře rušené změnou 99 má ohlášeny nějaké odsuny nebo přísuny
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Způsob opravy : Zrušit všechny registrované odsuny a přísuny vyjma záznamu o
registraci změnou 11,12,21,22,23, 27,28 a 29. Navíc opakovat i rušení změnou 99.

*96

Hospodářství ve sloupci 06 nesouhlasí se stájí narození.
Způsob opravy : Při rušení celého záznamu o zvířeti změnou 99 musí stáj ve sloupci 06
být shodná s registrovaným hospodářstvím narození zvířete,opakovat hlášení se
správným hospodářstvím.

4.3. Provádění rušení chybně registrovaných údajů
Rušený záznam je počítačem vyhledán podle data ze sloupce 05 a podle druhu změny ze sloupce 04. Aby
nedocházelo k mylnému rušení třeba i cizích záznamů, kontroluje se i obsah sloupce 06. Ve sloupci 06 se
vyžaduje vždy shodné číslo hospodářství, které bylo v tomto sloupci 06 uvedeno u původního (rušeného)
hlášení, což lze zjistit z tištěného chybníku
4.3.1. Zrušení omylem ohlášeného přísunu – nákupu (změnou 30,)
sloupec
01
02
03
04
05
06

záznam
číslo hospodářství+stáje ,které hlášení posílá
druh zvířete
číslo zvířete,u kterého přísun rušíme
změna 93
datum rušeného přísunu
evidované číslo hospodářství+stáje, odkud bylo zvíře přisunuto

4.3.2. Zrušení omylem ohlášeného odsunu (změnou 70)
01
02
03
04
05
06

číslo hospodářství+stáje ,které hlášení posílá
druh zvířete
číslo zvířete,u kterého odsun rušíme
změna 97
datum rušeného odsunu
evidované číslo hospodářství+stáje, odkud bylo zvíře odsunuto

4.3.3. Zrušení omylem ohlášeného vývozu (změnou 80)
01
02
03
04
05
06

číslo hospodářství+stáje ,které hlášení posílá
druh zvířete
číslo zvířete,u kterého export rušíme
změna 98
datum rušeného exportu
evidovaná země, kam byl export registrován

4.3.4. Zrušení omylem evidovaného zcizení (změnou 40)
01
02
03
04
05

číslo hospodářství+stáje ,které hlášení posílá
druh zvířete
číslo zvířete, u kterého registrované zcizení rušíme
změna 94
datum rušeného zcizení

06,07

nevyplňuje se
4.3.5. Zrušení omylem evidovaného odsunu na jatky (změnou 60), úhynu (změnou 50)

01

číslo hospodářství+stáje ,které hlášení posílá
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02
03
04
05
06

druh zvířete
číslo zvířete, u kterého registrovaný odsun na jatky/úhyn rušíme
změna 95
datum rušeného odsunu na jatky/úhynu
číslo hospodářství jatek/kafilérie, kam bylo zvíře podle registrovaného a nyní rušeného
záznamu odsunuto.

4.3.6. Zrušení omylem evidovaného převzetí na jatkách (změnou 66) nebo v kafilérii
(změnou 55)
01
02
03
04
05
06

číslo hospodářství+stáje ,které hlášení posílá
druh zvířete
číslo zvířete, u kterého registrované převzetí rušíme
změna 96
datum rušeného převzetí na jatkách/v kafilérii
číslo hospodářství jatek/kafilérie, které podle registrovaného hlášení zvíře převzaly

4.3.7. Zrušení omylem provedené registrace zvířete, tj. importu změnami 11 a 12,
narození změnami 21,22 a 23, dodatečné registrace změnami 27 ,28 a 29.
01
02
03
04
05
06

číslo hospodářství+stáje ,které hlášení posílá
druh zvířete
číslo zvířete, jehož registraci rušíme
změna 99
datum narození, případně datum dodatečné registrace
číslo hospodářství (držitele) narození (u změn 21 a 22 a 23) nebo první registrace (u změn 27

a

28 a 29) nebo evidovaná země, kam byl import či export registrován (u změn 11 a 12)

Vysvětlivka :
Zrušení registrace změnou 99 je možné jen tehdy, není-li u zvířete evidován žádný odsun ani
přísun změnami 30, 40, 50,53, 55, 60, 66, 80. Registrace těchto změn je nutné zrušit samostatnými
hlášeními, která lze však zaslat všechna v jediné dávce dat.

4.4. Pořadí zpracování jednotlivých hlášení

a)
b)
c)
d)
e)

Při zpracování ústřední evidence jsou zaslaná hlášení zpracovávána v těchto skupinách
rušení změnami 93 –98
rušení registrace změnou 99
registrace zvířat změnami 11, 12, 27, 28,29
registrace narození změnami 21 ,22 a 23.
ostatní změny
Tyto ostatní změny jsou pak zpracovány v rámci stejného čísla zvířete podle datumu ze
sloupce 05,a v rámci téhož dne v tomto pořadí :
ea) odsun změnou 70
eb) přísun změnou 30
ec) zcizení změnou 40
ed) export změnou 80
ee) odsun na jatky změnou 60
ef) příjem na jatkách změnou 66
eg) úhyn změnou 50, 53
eh) příjem v kafilérii změnou 55
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Z uvedeného vyplývá, že lze v jediné dávce dat kombinovat v podstatě veškerá hlášení
od zrušení registrace, opakované provedené registrace včetně přesunů. Při dodatečných
hlášeních změnami 28 lze současně hlásit i narození potomstva téhož zvířete apod.

5. Základní pojmy z vyhlášky 136 / 2004 o označování a evidenci běžců,
zákona 154 / 2000 Sb.
5.1. Hospodářství
Provozní jednotka jednoho chovatele s nejméně jednou stájí s jednou nebo více
kategoriemi, koní, prasat, běžců, zvěře ve farmovém chovu,drůbeže,plemenných ryb nebo včel
nacházejících se v obvodu jedné obce,v územně členěných statutárních městech a v hl. městě
Praze nacházející se v jednom městském obvodu nebo v jedné městské části.
5.2 Stáj
Jakákoliv stavba, zařízení, místo nebo jejich část uvnitř hospodářství, v níž jsou umístěni
běžci.
5.3. Přemístění zvířete
Přesun zvíře mezi různými hospodářstvími téhož chovatele, přesun k jinému chovateli,
přesun na svody zvířat, nákup nebo prodej zvířete právnické nebo fyzické osobě, která drží
běžce, za účelem jejich prodeje, nebo přesun k provozovateli jatek a nebo přesun zvířete
k právnické nebo fyzické osobě, jejímž předmětem činnosti je sběr, svoz, neškodné
odstraňování i další zpracovávání konfiskátů živočišného původu, za přemístění zvířete se
nepovažuje přesun zvířete mezi různými stájemi uvnitř téhož hospodářství.Za zvířata
pocházející z původního hospodářství se považuje též zvířata pasená během pastevního
období na trvalých prostorech, která se nacházejí v obvodu sousedních obcí.

6. Kontaktní pracoviště
Český svaz chovatelů pštrosů
U cukrovaru 12
747 05 O P A V A
Na této adrese je možné získat veškeré informace k vedení ústřední evidence běžců.
Dále si můžete vyžádat zaslání jak těchto pokynů, tak i všech používaných tiskopisů, případně i
program pro vedení tiskopisu.
Na tuto adresu se zasílají veškeré zásilky dat, tj. vyplněné tiskopisy Hlášení narození,
přesunů a úhynů nebo diskety s datovými soubory.
spojení : telefon : 553/731933
fax

: 553/731933

e-mail : CSCHP@quick.CZ
Telefonického spojení s tímto pracovištěm, využívejte prosíme každé úterý a čtvrtek od
10 do 14 hodin.
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7. Přehled druhů změn používaných při vyplňování tiskopisů
”Hlášení o narození zvířat,jejich úhynu,ztrátě a přemístění”
11 .......... import samce zvířete
12 .......... import samice zvířete
21 .......... narození samce zvířete
22 .......... narození samice zvířete
23 ……... narození kuřete bez rozlišení pohlaví
27 .......... dodatečné ohlášení samce zvířete
28 .......... dodatečné ohlášení samice zvířete
29 .......... dodatečné ohlášení zvířete bez rozlišení pohlaví
30 ....... .. přísun / nákup - převzetí z jiného hospodářství
31 .......... přísun z jiné stáje v rámci jednoho hospodářství
40 .......... zcizení
50 .......... úhyn (odsun do kafilérie)
53……….likvidace uhynulého zvířete u držitele
55 .......... převzetí v kafilérii
60 .......... jatky (odsun na jatky)
66 .......... převzetí na jatkách
70 .......... odsun / prodej na jiné hospodářství
71 .......... odsun na jinou stáj v rámci jednoho hospodářství
80 .......... export
93 .......... zrušení omylem ohlášeného přísunu - nákupu (změnou 30)
94 .......... zrušení omylem ohlášeného zcizení (změnou 40)
95 .......... zrušení omylem ohlášeného úhynu/odsunu na jatka (změnou 50, 60)
96.......... zrušení omylem ohlášeného převzetí v kafilérii/na jatkách (změnou 55,66)
97 .......... zrušení omylem ohlášeného odsunu (změnou 70)
98 .......... zrušení omylem ohlášeného exportu (změnou 80)
99 .......... zrušení omylem evidovaného narození (importu) zvířete 11
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