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1. Základní informace
Na Portálu farmáře v registru zvířat může chovatel koní:
zobrazit Koně vlastněné - vidím mnou
aktuálně vlastněné koně

zobrazit Koně narozené – vidím koně
narozené na mém hospodářství

vést Registr koní držených v hospodářství

Poznámka: kliknutím na řádek s koněm v seznamu vlastněných nebo narozených koní
zobrazím detail koně.

2. Registr koní v hospodářství
Jsem-li chovatel koní, oslů nebo jejich kříženců mám povinnost z plemenářského zákona vést
registr koní v hospodářství.
Registr koní v hospodářství se skládá:
 z části (bloku) č. 1 – Koně, osli a jejich kříženci držení v hospodářství,
 z části (bloku) č. 2 – Přemístění koní, oslů a jejich kříženců držených v hospodářství.
Pro zjednodušení jsou oba bloky v tomto materiálu označovány jako stájový registr koní.
Do stájového registru musím bezodkladně zaznamenat všechny koně umístěné na
hospodářství, včetně koní cizích majitelů a dále jsem povinen zaznamenávat všechna jejich
přemístění.
Do Ústřední evidence koní (ÚEK) jsem povinen do pěti dnů ode dne, kdy ke změně došlo
nahlásit:
 porážku,
 úhyn nebo utracení,
 ztrátu,
 kastraci,
 vývoz koně, osla a jejich křížence (s výjimkou vývozu k účasti na svodu zvířat).
Povinné je rovněž hlášení změny majitele, a to
 ÚEK v případě změny majitele koně nespadajícího do žádné v ČR vedené plemenné
knihy,
 organizaci, která vede příslušnou plemennou knihu v případě změny majitele koně,
pro kterého se v ČR vede plemenná kniha.
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Vedení stájového registru koní na Portálu farmáře má tyto přínosy:






2.1

Automaticky splňuji povinnost vést SR podle vyhlášky č. 136/2004.
Vedením SR na Portálu se mi předpřipravují tiskopisy, které musím zasílat ÚEK
(organizaci vedoucí plemennou knihu) v rámci povinných hlášení (viz výše).
Vedením SR na Portálu si rovněž snadno připravím podklady, které musím
odevzdat SZIFu pro započítání koní do intenzity zvířat pro LFA a AEO (povinnost
odevzdat do 15.9. kopii registru a formulář s počtem koní přepočteným na VDJ).
Využívám-li aplikaci EPH, pak při nápočtu produkce statkových hnojiv a zadávání
pastvy se mi budou automaticky načítat průměrné stavy koní z IZR obdobně jako
tomu je u skotu nebo ovcí/koz.
Systém mi umožňuje vložit fotky koně.

Optimální postup zavedení registru

Chcete-li začít s vedením registru koní na Portálu farmáře, je vhodné postupovat
v následujících krocích:
1. Aktivuji si registr pro koně a hospodářství
 Důležité upozornění: Je nutné si zkontrolovat koně, kteří přiběhnou v okně při
založení stájového registru (jde o koně vlastněné a narozené na CZ, tak jak je
evidováno v ÚEK). Mohu zde také doplnit koně, kteří nejsou v seznamu uvedeni
(zpravidla koně jiných majitelů, které chovám).
2. Zavedu partnery do adresáře
 Adresář partnerů mi výrazně urychlí následnou rutinní práci vedení SR a sníží
chybovost (vybírám z předdefinovaných hospodářství a nemusím přepisovat CZ).
 Do adresáře partnerů zpravidla doplňujeme nejčastější odběratele/dodavatele
zvířat, asanační podnik, jatka, apod.
3. Rozmyslím si rozdělení hospodářství na stáje (stáda)
 Většina chovatelů nerozděluje vnitřně své hospodářství na stáje a používá jednu
stáj (u koní 00). Pokud tedy rozdělení na stáje nepotřebuji, tento krok zcela
vynechám!
 Možnost rozdělení hospodářství na stáje ve vztahu ke koním má smysl v případě,
že mi koně v rámci jednoho hospodářství (CZ) tvoří samostatná ucelená stáda,
která při pastvě „kolují“ po pozemcích. Vhodnost rozdělení na stáje je pak
výhodná pro načítání pastvy v EPH.
4. Vlastní příprava povinných hlášení
Vlastní evidence hlášení funguje takto:



Na bloku č. 1 připravím pohyb/změnu majitele/kastraci. Po potvrzení se změna
načte na záložku Pohyby a zároveň se k ní vytvoří, je-li vyhláškou vyžadován,
potřebný tiskopis hlášení, který lze vytisknout (záložka Tiskopisy změn).
Jedná-li se o přemístění zvířete, záznam se vytvoří zároveň na blok č. 2. Na tento
blok se načítají jak trvalá, tak dočasná přemístění zvířete.
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Rozdíly v kmenových datech koní mezi ÚEK a stájovým registrem jsou vidět na záložce
Požadavky na změnu, odkud je lze vyřídit (tj. sladit stájový registr s daty ÚEK).

3. Založení, ukončení stájového registru
3.1

Postup založení a ukončení SR

1. V levém menu stisknu odkaz „Koně“ a z rozbaleného menu vyberu „Registr koní v
hospodářství“. (Alternativou je založení přes stájový registr/Seznam registrů a klik na
ozubené kolečko u Koňovití).
2. Zobrazí se mi seznam provozoven/hospodářství, na kterých mám v ÚEK evidované
koně. Vyberu (fajfkou před kódem CZ) jedno nebo více hospodářství, pro něž chci SR
založit, a kliknu na tlačítko „Aktivovat“.
3. Následně se otevře okénko, v němž zkontroluji a vyberu koně držené na hospodářství
(přednabídnou se mi koně, které vlastním, nebo kteří byli narozeni na hospodářství).
Mohu zde doplnit další koně držené na hospodářství.
4. Po zapsání koní držených v hospodářství kliknu na „Souhlasím s uvedeným stavem
v ÚE a založit registr“.
5. Ze založeného registru mohu seznam koní držených na
hospodářství opravit tlačítkem „Oprava úvodního
naplnění“. Zde lze koně ze seznamu smazat i do seznamu
doplnit, a to libovolně do minulosti.
1 – Klikem zde zahájím
založení.

2 – Zafajfkuji provozovnu a
zaktivuji.

4 – Po kontrole seznamu a přidání koní,
kliknu pro založení zde.
3 – Přednabídnutí koně narození a
v majetku. Odškrtnutím koně ho
nepotvrzuji do SR.

3 – Vyhledání dalších koní provádím zadáním max. 15timístného
životního čísla koně (UELN) a kliknutím na otazník. Je-li kůň
nalezen, vyplním datum příchodu a řádek přidám poklikem na
zelenou fajfku.
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5 – vstup pro opravu
úvodního stavu

5 – Z původně načteného
seznamu mohu výběrem a
klikem na „smazat“, koně
vymazat.

5 – Mohu také dalšího koně
doplnit vyhledáním přes UELN a
klikem na zelenou faječku. POZOR
musím vyplnit datum příchodu
koně! – LZE DO MINULOSTI.

U koní, kteří nemají ještě UELN lze koně zařadit bez
tohoto čísla s tzv. náhradním identifikátorem. K tomu
slouží tlačítko „Zařazení koně bez UELN“, které je
viditelné, jak na opravě úvodního naplnění, tak
samostatně mezi tlačítky na bloku č. 1.

3.2

Postup ukončení SR

V levém menu stisknu odkaz „Stájový registr“ a z rozbaleného menu vyberu „Seznam
registrů“. Na další obrazovce vyberu Koňovití a pokliknu na ozubené kolečko.
1. Zobrazí se mi seznam provozoven/hospodářství se založeným stájovým registrem na
Portálu.
2. Vyberu (fajfkou před kódem CZ) jedno nebo více hospodářství, pro něž chci SR
ukončit, a kliknu na tlačítko „Ukončit“.

3.3

Výsledek, aneb Kde si zkontroluji založení stájového registru?

Na úvodní stránce po vstupu do IZR je přehled vedených aktivních SR a do SR se dostanu
poklikem na ikonu
ve sloupci Registr. Další cesta je přes rozkliknutí nadpisu „Stájový
registr/Seznam registrů“.
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3.4

Orientace na základní stránce SR

SR lze rozdělit na:
1. Horní část - záložky (blok č. 1, blok č. 2, pohyby, tiskopisy změny, stáje, partneři, požadavky na změnu, fotografie) a základní informace o
provozovně (počet zvířat podle zvoleného stavu, nevyřízené požadavky)
2. Tlačítka pro situace, kterými se navyšuje počet zvířat na hospodářství
3. Tlačítka pro situace, kterými se snižuje počet zvířat na hospodářství
4. Tlačítka pro další situace (změna majitele, kastrace, změna stáje, oprava úvodního naplnění) a tlačítko k změně údajů o zvířeti
5. Vlastní seznam zvířat k příslušnému hospodářství s možností vyhledávání a řazení podle jednotlivých evidovaných údajů
1.2 Vyhledávání funguje fulltextově (tj. hledám koně se jménem Amorkus – do filtru stačí napsat Amo a kliknout na Enter)
2.2 Seznam se řadí klikem na podtržené záhlaví sloupce
3.2 Seznam lze exportovat do Excelu pomocí tlačítka Export do MS Excel a v něm případně provádět filtrování seznamu
4.2 Blok č. 1 lze vytisknout pomocí tlačítka Tisk či Rozšířený tisk (obsahuje navíc poznámky k příchodu a odchodu a datum kastrace).

Blok 1 – koně
držené na
hospodářství

Blok 2 – záznamy
dočasných a trvalých
odsunů koní

Seznam
veškerých
provedených
změn

Hlášení
k vytištění a
formuláře
SZIF

Možnost
dělení
provozovny
na stáje

Možnost
založení
partnerů

Požadavky na
úpravu SR ve
vztahu k ÚEK
Vložení fotky
koně
1 – Horní část

2 – „Přidávací“ tlačítka
3 – „Ubírací“ tlačítka
4 – Ostatní tlačítka
5 – Vlastní seznam zvířat na hospodářství podle
vybraného stavu v horní části (ve stavu, vyřazená, vše)
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4. Partneři – vytváření, úpravy a zrušení
Adresář partnerů mi výrazně urychlí následnou rutinní práci vedení SR a sníží chybovost.
1. Na záložce „Partneři“ kliknu na tlačítko „Nový“. Otevře se okénko, kde vyplním CZ
provozovny. Název (tj. jméno) se načte po vyplnění CZ provozovny automaticky.
Kliknu na „Uložit“.
2. Nevím-li konkrétní číslo provozovny partnera, mohu využít vyhledávání, na které
přejdu pomocí ikony sešítku .
3. Vyhledávat můžu podle různých kritérií (název, typ provozovny apod.). Vyhledávání
funguje fulltextově (např. zadám-li pouze první tři písmena ze jména, nalezne systém
všechny subjekty mající v názvu tato tři písmena).
4. Výběr z vyhledávácího formuláře potvrdím poklikem na zelenou faječku .

2 – Poklikem na sešítek mi
vyskočí vyhledávací
formulář.
1 - Poklikem na tlačítko „Nový“ otevřu formulář
k zadání partnera. Vím-li CZ nebo název zadám a
uložím.

Partnera mohu po výběru řádku poklikem upravit
nebo smazat.

5. Přehled založených partnerů vidím na záložce „Partneři“. Při přemístění koně v SR se
mi podle typu pohybu (např. Jatka/Porážka) nabízí po kliknutí do kolonky „Registrační
číslo CZ“ moji založení partneři (např. s typem provozovny Jatky).
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5. Vedení registru
Princip vedení stájového registru koní je odlišný od stájového registru skotu, neboť
neumožňuje zasílání online hlášení. Z pohledu evidenční a nahlašovací povinnosti mohou
v registru koní nastat tři základní typy událostí:
1. události, které musím evidovat a zároveň hlásit ÚEK (porážka, úhyn/utracení, ztráta,
vývoz, kastrace, změna majitele) Pozn.: V rámci sešitů vydaných ČMSCH není kastrace
povinně evidovaným údajem, ale je povinné ji hlásit.
2. události, které musím evidovat, ale nemusím hlásit do ÚEK (přemístění koně mezi
hospodářstvími).
3. události, které eviduji dobrovolně (přemístění koně v rámci hospodářství tj. mezi
stájemi/stády).

5.1 Obecný postup evidence událostí s povinností hlášení do ÚEK
Tento postup používám pro změnu majitele, kastraci, úhyn, utracení, porážku, ztrátu a
vývoz.
1. Na záložce „Koně držení v hospodářství (Blok č. 1)“ vyberu koně a zvolím typ události.
2. Vyplním požadované informace do zobrazeného formuláře a kliknu na „Uložit“.
3. Uložením událostí, které jsou spojené s přemístěním koně tj. vývoz, porážka, úhyn a
ztráta zmizí kůň ze záložky „Blok č. 1“. Událost je zaznamenána na záložce „Blok č. 2“ a
na záložce „Pohyby“ (stav založeno).
4. Uložením události, které neznamenají přemístění koně tj. kastrace a změna majitele
kůň změní příslušnou informaci (majitel, valach) na záložce „Blok č. 1“. Událost je
zaznamenána na záložce „Pohyby“ (stav založeno).
5. Na záložce „Tiskopisy změn“ je připraven vyplněný formulář ohlášení změny, který
mohu vytisknout a zaslat ÚEK.
6. Ze záložky „Pohyby“ mohu klikem řádek se založenou změnou zažlutit a smazat.
Adekvátně se pak smaže předpřipravený tiskopis hlášení, záznam na bloku č. 2 a
změna na bloku č. 1. Takto se vrátím do stavu před založením události.
1+2 – Vyberu koně, typ události,
vyplním a uložím.

3 – Na bloku č. 2 vidím události spojené
s přemístěním koně.
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4 – Přehled založených
událostí vidím i na záložce
Pohyby. Lze vybírat podle typu
události a stavu záznamu
(přednastaven je stav
založeno).

6 – Ze záložky Pohyby mohu
založenou vybranou událost smazat.

5 – Připravené hlášení mohu
vytisknout zde.

Vytisknout mohu i
prázdný formulář
hlášení.

5.2 Záložka Požadavky na změnu
Záložka zobrazuje koně, u kterých je rozdíl v datech mezi ÚEK a registrem koní vedeným
na Portálu farmáře. Pro posouzení rozdílu se bere v úvahu: jméno koně, pohlaví, druh
zvířete a datum narození. V seznamu zvířat bude uvedený kůň až do doby srovnání dat v
registru koní vůči ÚEK v uvedených atributech.

5.3 Obecný postup evidence událostí bez hlášení do ÚEK
Tento postup používám pro přesun koně na jiné CZ nebo dočasné přemístění.
1. Na záložce „Koně držení v hospodářství (Blok č. 1)“ zvolím typ události. V případě trvalého
přísunu nevybírám koně, u ostatních událostí vyberu koně, kterého se přesun týká.
Tlačítko
 Trvalý přísun/Trvalý odsun používám v případě trvalých přesunů koní na cizí/moje
CZ. V případě trvalého odsunu kůň ze záložky „Blok č. 1“ zmizí.
 Dočasné přemístění používám v případě přesunu koní na závody, výstavu,
připouštění, tj. očekává se, že se bude kůň vracet. Kůň v seznamu na záložce „Blok
č. 1“ zůstává s poznámkou, že je dočasně přemístěn. Koně na moje výchozí CZ vrátím
tlačítkem Dočasné přemístění zpět.
2. Vyplním požadované informace do zobrazeného formuláře a kliknu na „Uložit“.
3. Uložením je událost zaznamenána na záložce „Blok č. 2“ a na záložce „Pohyby“ (stav
založeno).
4. Ze záložky „Pohyby“ mohu klikem řádek se založenou změnou zažlutit a smazat.
Adekvátně se pak smaže záznam na bloku č. 2 a změna na bloku č. 1. Takto se vrátím do
stavu před založením události.
© PV-Agri s.r.o., 2011

9

5.4 Změna stáje v rámci hospodářství (CZ)
Tento postup je specifický pro přesuny koní mezi různými stády (stájemi) v rámci jednoho
hospodářství (CZ). Rozdělení na stáje a evidence přesunů mezi stájemi je dobrovolná!
Stájemi se má smysl zabývat, jestliže v rámci jednoho hospodářství (CZ) funguje jedna a
více samostatných skupin koní (stád) – např. více pasoucích se stád nebo stádo na pastvě x
stádo ve stáji. Jinak kapitolu přeskočte.





Pokud se rozhodnu evidovat koně v rozdělení na stáje (stáda), k evidenci pohybů
mezi stájemi použiji tlačítko Změna stáje. Evidence pohybů v rámci jednoho
hospodářství tj. mezi stájemi není z hlediska plemenářského zákona povinná. Pro
evidenci pastvy v EPH, chci-li využívat načtení průměrných stavů z IZR a mám-li více
stád koní je však vhodná.
Uložené pohyby mezi stájemi vidím na záložce Pohyby. Na záložku „blok č. 2“ se
změna stáje nenačítá, neboť tento údaj není pro evidenci vyžadován.
Při změně stáje stačí zadat „datum od“, vyplnění „datum do“ není nutné, neboť se
doplní automaticky při zadání příští změny stáje, nebo odchodu koně (kůň se na
původní stáji automaticky ukončuje).

Pozor! Při přesunu koně mezi vlastními CZ či přísunu koně z cizího CZ se kůň vždy staví
automaticky na stáj 00. Pokud máte rozdělení na více stáji je nutné po přisunutí koně ještě
změnit stáj!
5.4.1 Modelové situace rozdělení hospodářství na jednotlivé stáje
1. Většina chovatelů nerozděluje vnitřně své hospodářství na stáje a používá jednu stáj
(zpravidla 01, 00 nebo 10).
2. Registr koní v hospodářství se vede za celé hospodářství tj. rozdělení hospodářství na
stáje zde neznamená vedení dvou registrů (zásadní rozdíl oproti stájovému registru
skotu)!
3. Dělení na stáje z hlediska chovu koní je vhodné z hlediska propojení IZR a EPH, pokud
ho používám pro vedení evidence pastvy a nápočtu produkce statkových hnojiv, a to
v případě, že:
a. Provádím pastvu s více oddělenými stády (stáda „kolují“ po různých pozemcích)
 pak je vhodné vést tolik stájí, kolik mám „stád“ - např. Stádo 01, Stádo 02,
Stádo 03… → toto rozdělení je výhodné pro návazné efektivní vedení pastevního
deníku – viz níže
b. Provádím pastvu a část zvířat zůstává ve stáji a část je pastvě  pak je vhodné
vést 2 stáje – např. 10 Stáj a 20 Pastva.
4. Rozdělení hospodářství na stáje odpovídající pasoucím se stádům zvířat je velmi
výhodné z pohledu návazné evidence pastvy (nutná pro plnění podmínek dotací,
evidence hnojení). V rámci aplikace EPH, která podporuje evidenci pastvy, se načítají
stavy zvířat přímo z ÚE/stájového registru koní. Toto propojení pak umožňuje
efektivní práci:
a. v rámci stájového registru vedu průběžně zvířata patřící do stájí (v tomto
případě stád),
© PV-Agri s.r.o., 2011

10

b. v rámci EPH vytvářím pastevní deník v návaznosti na stáje – říkám, na kterých
pozemcích byla ta či ona stáj/stádo v rámci pastevního cyklu.
Dohledatelnost pobytu určitého zvířete je pak dána kombinací pastevního deníku a
stájového registru.
5.4.2 Postup založení „Stáje“
1.
2.

Na záložce „Stáje“ kliknu na tlačítko „Nový“.
Otevře se okénko, kde vyberu CZ hospodářství/provozovny, pro kterou stáj zakládám.
Vyplním dvoumístné číslo stáje (doporučeno používat číselnou řadu 10, 20 apod.) a
název stáje (např. Stádo 01, Stádo 02, Stádo 03…. Nebo Stádo Loukov, Stádo Kobyly)
a kliknu na „Uložit“.

Po založení lze stáj
upravovat či ukončit.

6. Deklarace chovu koní
Pro žadatele o dotace AEO, LFA chovající k 31.7. koně platí podmínka doložit k 15.9. kopii
registru (vytisknu blok č. 1 klikem na tlačítko tisk pod seznamem koní) a formulář SZIF
s přepočtem koní na VDJ. Na záložce „Tiskopisy změn“ si přes tlačítko „Deklarace chovu koní“
mohu formulář požadovaný SZIF vytisknout. Rozhodujícím datem pro načtení koně do
formuláře je Datum příchodu koně. Ve formuláři musím vyplnit místo vyhotovení deklarace.

Přednačtené údaje mohu
změnit. Musím doplnit místo
vyhot. deklarace, případně
rodné číslo, nemám-li IČO.

Pozor! Od roku 2012 se prodlužuje kontrolní období intenzity u dotací AEO a LFA na 1.6. až
31.8. Povinnost odevzdat formulář SZIF zůstává s tím, že žadatel uvede počet a rozdělení do
kategorií k 1.6. a poté každou další změnu v kontrolním období. Registr koní bude na tuto
změnu reagovat adekvátní úpravou.

© PV-Agri s.r.o., 2011

11

7. Vložení fotografie koně
Na záložce fotografie koně můžete zvolit koně a nahrát k němu fotografii. Na bloku č. 1 pak
vedle jména koně mohu kliknout na ikonu obrázku

a fotografii tak zobrazit.

V seznamu koní vyberte
koně a nahrajte soubor
s fotografií.
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