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1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen PK) je zákon č. 154/2000 Sb. 
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláška MZe ČR č. 448/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MZe ČR 
č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, veterinární zákon č. 166/1999 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 
Dále jsou závazné následující předpisy: Chovný cíl, Šlechtitelský program. 
 
2. Označování zvířat 
Identifikace plemenných zvířat je zajištěna pomocí jedinečného označení v souladu 
s příslušnými předpisy EU a dle zákona č. 154/2000 a odpovídajících prováděcích vyhlášek 
v aktuálním znění. 
 
3. Účel plemenné knihy a jeho naplňování 

a) Účelem PK je zabezpečovat cílevědomé a soustavné udržování a zdokonalování 
genetické úrovně chované populace ovcí plemene Dorper. 

b) Pro naplnění tohoto úkolu organizace, která je nositelem PK, sama anebo 
v součinnosti s jinými organizacemi: 

- stanoví chovný cíl, standard plemene a zpracuje šlechtitelský program 
- usměrňuje a hodnotí vývoj šlechtění plemene 
- registruje chovy, plemenná zvířata a jejich potomstvo v PK 
- registruje a potvrzuje původ a plemennou hodnotu zvířat 
- stanoví parametry pro výběr plemenných zvířat vybraných k reprodukci populace a podílí 

se na jejich výběru 
- zveřejňuje informace o stavu PK a výsledcích kontroly užitkovosti  
- navazuje a udržuje kontakty, s tuzemskými a zahraničními organizacemi obdobného 

poslání a s Ústřední evidencí. 
 
4. Náplň plemenných knih 
Plemenná kniha (PK) pro ovce plemene Dorper, chované na území České republiky, vede 
Dorper Asociace CZ. Plemenná kniha je vedena formou počítačové databáze na centrální 
úrovni. 
Plemenná kniha je doplňována přebíráním dat od chovatelů a oprávněných osob, které 
provádějí kontrolu užitkovosti, testování a posuzování. 
Plemenná kniha respektuje stanovy Světové federace národních svazů plemene Dorper 
(World Federation of Dorper Breeder Societies), jejímž členem je i Dorper Asociace CZ 
1. Plemenná kniha zajišťuje následující činnosti: 

a) Stanovuje hlavní cíle šlechtitelského programu, metody testace užitkových 
vlastností, chovné cíle a plemenný standard. 

b) Stanovuje rozsah užitkových vlastností, u kterých bude zjišťována kontrola 
užitkovosti a dědičnosti, prováděny výpočty parametrických indexů. 

c) Stanovuje podmínky pro zápis do registru chovů a podmínky pro zápis plemenných 
zvířat do PK. 

d) Vede registr chovů zapsaných v plemenné knize. 
e) Plemenná kniha schvaluje podmínky pro uznávání šlechtitelských chovů 

pro plemeno Dorper a podmínky výběru a zařazování plemeníků do plemenitby. 
f) Eviduje šlechtitelské chovy. 
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g) Registruje plemenná zvířata zapsaná do PK a vydává na ně potvrzení o původu 
(POP). POP je vystavováno pouze na žádost chovatele a pouze pro zvířata 
zapsaná v HPK. 

h) Přiděluje importovaným beranům číslo a jméno linie. 
i) Ve spolupráci s pověřenou osobou zveřejňuje parametrické indexy a výsledky 

kontroly užitkovosti a dědičnosti. 
j) Jmenuje hodnotitele pro klasifikaci plemenných zvířat a uznávání šlechtitelských 

chovů ovcí plemene Dorper. 
k) Vyjadřuje se k importu a exportu plemenných zvířat, spermatu a embryí. 
l) Stanovuje rozsah ověřování paternity.¶ 

 
Chovatelé jsou seznamováni s výstupními údaji prostřednictvím sestav, tiskovin 
nebo v elektronické podobě. 
 
5. Podmínky pro zápis chovů a plemenných zvířat do plemenných knih, evidence 
zvířat a vystavování dokladů o původu 
1. Zápis chovů a zvířat do PK je prováděn: 

a) na základě žádosti chovatele. Chovatel je zaregistrován po zapsání alespoň 
jednoho zvířete do PK.  

b) chovatel je zapsán do PK automaticky po nabytí alespoň jednoho zvířete 
již zapsaného v PK. 

c) potomci narození rodičům zapsaným v PK jsou zapisováni do PK automaticky 
po nahlášení narození podle Šlechtitelského programu. 

d) u potomků dle 5.1.c) může chovatel ve zdůvodněných případech požádat Radu PK 
o nezapsání živě narozeného zvířete do PK. Žádost se předkládá Radě PK 
se zdůvodněním a se zachováním možnosti přezkumu zdůvodnění. V případě 
souhlasu Rady PK je takové zvíře zapsáno pouze v reprodukci bahnice, nejsou 
dále sledována a evidována data o růstových vlastnostech a nemůže být 
hodnoceno. 

e) Rada PK je oprávněna na základě svého rozhodnutí odmítnout zápis zvířat 
u chovatelů, kteří opakovaně porušují Šlechtitelský program a Řád plemenné knihy. 

f) Vyřazení zvířat ze sledování v PK je možné ve zdůvodněných případech na žádost 
chovatele nebo z rozhodnutí Rady PK. 

g) Registrace chovatelů a jejich zvířat v PK není podmíněna členstvím v Dorper 
Asociaci CZ. Registr chovů je veden formou počítačové databáze a je součástí 
databáze PK. 

 
2. Do hlavního oddílu PK (HPK) se zapisují plemenná zvířata (berani, ovce), jejichž rodiče 

a nejméně prarodiče jsou zapsáni do PK stejného plemene nebo do plemenné knihy 
stejného plemene vedené v zahraničí. Zvířata jsou označena způsobem umožňujícím 
jejich identifikaci a mají doložen původ. 

 
3. Plemenné knihy se člení na hlavní (HPK) a přípravný (PPK) oddíl ve smyslu Zákona 
č. 154/2000 Sb. Hlavní oddíl se člení na čtyři pododdíly (I., II., III., IV) dle dosažené 
vlastní užitkovosti zvířat. 

Do hlavního oddílu HPK – I. se zapisují zvířata, která jsou zařazena dle dosažené 
užitkovosti a hodnocení do výsledných Typů 5 a 4. Zvířata musí mít u beranů 100% 
podílu krve plemene Dorper, ovce 97,7% podílu krve plemene Dorper. 
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Do hlavního oddílu HPK – II. se zapisují zvířata, která jsou zařazena dle dosažené 
užitkovosti a hodnocení do výsledného Typ 3. Zvířata musí mít u beranů 100% podílu 
krve plemene Dorper, ovce 93,5% podílu krve plemene Dorper. 

Do hlavního oddílu HPK – III. se zapisují zvířata, která jsou zařazena dle dosažené 
užitkovosti a hodnocení do výsledného Typ 2 a 1. Zvířata musí potomky rodičů 
zapsaných do Hlavního oddílu PK (HPK). 

Do hlavního oddílu HPK – IV. se zapisují zvířata, kterým nebyl stanoven výsledný Typ. 
Zvířata musí být potomky rodičů zapsaných do PK, nejvýše jeden z rodičů může být 
zapsán v PPK. Po stanovení typu jsou zvířata zařazena do příslušných pododdílů (HPK 
I., II., III.) 

Do přípravného oddílu PPK se zapisují zvířata s nedostatky v původu. Podmínkou zápisu 
je 75% podílu krve plemene Dorper. Po doplnění chybějících údajů a stanovení typu 
může být zvíře z PPK povýšeno na základě žádosti chovatele do některého pododdílu 
HPK. 

 
4. Každý nový dovoz musí být v termínu do 30 dnů od jeho realizace oznámen PK, včetně 

zaslání kopie Osvědčení pro vnitřní obchod, POP ze země původu a všech údajů 
týkajících se KU a zdravotních vyšetření v zemi původu. 

 
5. Plemenná zvířata jsou označena a evidována v PK pod čísly přidělenými osobou 

určenou k vedení ústřední evidence, ve smyslu Zákona č. 154/2000 Sb. 
 
6. Potvrzení o původu na plemenná zvířata vystavuje a potvrzuje PK na základě údajů 

vedených v plemenné knize na tiskopisech schválených Radou PK. 
 
6. Řízení plemenné knihy 
1. Plemenná kniha je řízena Radou plemenné knihy (RPK), která je složena z volených 

zástupců a dalších členů, které jmenuje Rada sdružení. Rada sdružení jmenuje na 
návrh RPK předsedu a místopředsedu RPK. 

 
2. Za vedení a činnost PK odpovídá Rada plemenné knihy. 
 
3. Funkční období Rady plemenných knih je šestileté. 
 
4. Kontrolním orgánem plemenné knihy je revizní komise spolku, která tuto kontrolu 
provádí minimálně jedenkrát ročně, z kontroly vypracuje zprávu. Tuto zprávu projedná 
Rada sdružení a činí závěry v rámci své pravomoci. 
 
7. Finanční zabezpečení PK 
Náklady spojené s vedením PK jsou hrazeny majiteli zvířat a státní podporou. Systém a 
výši poplatků stanovuje Finanční řád PK, který schvaluje Rada sdružení. 
 
8. Závěrečná ustanovení¶ 
Řád PK navazuje na některá ustanovení zákona č.154/2000 Sb., o šlechtění a plemenitbě 
hospodářských zvířat a nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Řád PK se ustanovuje na dobu 
neurčitou.¶ 
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9. Finanční řád 
Finanční řád plemenné knihy  
Finanční řád je součástí řádu plemenné knihy, který schvaluje Rada sdružení. 
Účelem je schválení pravidel k zabezpečení finančních zdrojů na vedení PK. 
Finanční zdroje PK budou tvořeny poplatky chovatelů a státní podporou. 
 
Poplatky chovatelů: 
Zápis do PK (zvířete 
nebo chovatele) 

100,-Kč/ks 

Zápis zvířete do PK při 
dovozu 

250,-Kč/ks 

Vystavení POP 400,-Kč/ks 
Klasifikace zvířete 250,-Kč /ks 
Ultrazvuková měření 
hřbetního svalu a tuku 
prováděná v zjišťování 
hmotnosti ve 100 dnech. 

50,-Kč/ks 

Zpracování 
připařovacího plánu 
do 30 ks bahnic a 2 
skupiny 

450,-Kč 

Paušální poplatek 
za služby prováděné 
u chovatele (příspěvek 
na náklady spojené 
s dopravou) 

1500,-Kč 

Ceny pro nečleny jsou účtovány dle Zákona o DPH, 235/2004 Sb., s 21% DPH 
Ceny pro členy jsou účtovány dle Zákona o DPH, 235/2004 Sb., §61 s 0% DPH  
 
U chovatelů, kteří byli již dříve v prodlení s úhradou služeb PK, je PK oprávněna požadovat 
platbu předem. 
 
Finanční řád plemenné knihy byl schválen Radou sdružení Dorper Asociace CZ. 
 


