Řád plemenné knihy haflinga
1.

Základní aspekty řádu plemenné knihy
1. 1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen PK) je zákon č. 154/2000 Sb., o
šlechtění a plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících
zákonů (plemenářský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky kterými se provádějí
některá ustanovení citovaného zákona a zákon č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve
znění pozdějších předpisů. Dále se řídí Šlechtitelským programem (dále jen ŠP) plemene
hafling, Finančním a Zkušebním řádem.

2.

Účel Řádu plemenné knihy, jeho naplňování, charakteristika a členění
2. 1. Účelem Řádu PK je zabezpečovat cílevědomé a soustavné zdokonalování genetické
úrovně chovné populace plemene hafling v zájmu zvyšování výkonnosti a konkurenční
schopnosti.
2. 2. Pro naplnění tohoto úkolu organizace, která je nositelem PK sama a nebo v součinnosti
s jinými organizacemi zejména:
- stanoví standard plemene a chovný cíl, včetně programů a metod šlechtění a rozsahu a metod
zjišťování a testování vlastností (interiéru) a tělesných znaků (exteriéru);
- usměrňuje a hodnotí vývoj plemene;
- registruje plemenná zvířata a osvědčuje původ a chovnou hodnotu plemenných zvířat;
- stanoví parametry pro výběr plemenných zvířat k reprodukci populace a podílí se na jejich
výběru;
- navazuje a udržuje kontakty se zahraničními organizacemi obdobného poslání;
- spolu s organizací pověřenou vedením Ústřední evidence (dále jen ÚE) zveřejňuje informace
o stavu a výsledcích PK a o kvalitativních kategoriích zvířat.
2. 3. PK haflinga je jednotná a uzavřená. Jednotnou PK se rozumí skutečnost, že v rámci ČR se
zřizuje jedna PK pro dané plemeno.

3.

Chovná populace
K chovné populaci náleží všichni jedinci (hřebci i klisny) zapsaní v plemenných knihách
haflinga (případně pomocných PK).

4.

Chovatelské metody
ASCHK ČR jako uznané chovatelské sdružení k vedení PK naplňuje chovný cíl metodou
čistokrevného chovu.

5.

Použití jiných plemen
Není povoleno. Příliv genů jiných plemen koní je přípustný jen po schválení Radou PK (dále
jen RPK), a může jít jedině o krev arabskou.

6.

Chovatelské komise
Posuzování exteriéru a interiéru u hřebců a klisen včetně jejich potomstva na svodech a
výstavách provádí v duchu ustanovení ŠP chovatelská komise, jmenovaná RPK. Komise volí
ze svého středu předsedu. Závěrů je dosahováno většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy komise.
6. 1. Chovatelská komise pro hodnocení klisen a potomstva je minimálně tříčlenná.
6. 2. Chovatelská komise pro hodnocení hřebců je zpravidla složená z členů RPK a
veterinárního lékaře a je minimálně tříčlenná.

7.

Plemenná kniha dále zahrnuje:
Plemenný registr (dále jen PR) a připouštěcí rejstřík (dále jen PřR).
7. 1. V PR je evidováno samčí a samičí potomstvo hřebců a klisen zapsaných v PK až do doby
vlastního zápisu do PK. V případě, že samčí nebo samičí potomstvo není zapsáno do PK, je
nadále vedeno v PR.
RPK může odmítnout zápis do PK samčího a samičího potomstva hřebců, kteří nejsou zahrnuti
do chovatelského programu (jejich použití není v souladu se ŠP) nebo zhoršují prokazatelně
úroveň potomstva nebo zhoršují jeho zdravotní stav.
7. 2. V PřR jsou evidována veškerá připouštění klisen, včetně provedených inseminací a
transferu embryí.
PřR je průpisový a obsahuje tři kopie:
- prvopis je po připouštěcím období archivován na ÚE;
- 1. průpis je zaslán po skončení připouštěcího období na ASCHK ČR;
- 2. a 3. Průpis obdrží majitel klisny, přičemž 2. průpis je hlášenkou o narození hříběte a
výsledku připouštění a 3. průpis je považován za originál připouštěcího lístku sloužící jako
podklad pro zápis do ÚE a vystavení potvrzení o původu (dále jen PoP).

8.

Plemenná kniha se člení:
- plemenná kniha hřebců
- plemenná kniha klisen
8. 1. Do PK hřebců se zapisují hřebci po splnění specificky daných podmínek stanovených
ustanoveními ŠP a tohoto Řádu, splnění nařízení RPK, přihlášení hřebce k PK a předložením
PoP.
Prvotní zápis musí hřebec absolvovat do 4 let věku a platí jako předvýběr. V šestém roce věku
musí být hřebec předveden komisi k přehodnocení s doložením o provedení „Zkoušky
výkonnosti“. Po přehodnocení je hřebci udělen definitivní výběr. Bez tohoto předvedení je
hřebec po šestém roce věku automaticky vyřazen z PK. Z rozhodnutí RPK mohou být hřebci
na základě vážných chovatelských nebo zdravotních důvodů kdykoliv z PK individuálně
vyloučeni.
8. 2. Do PK klisen jsou zapisovány klisny příslušného plemene po splnění specificky daných
podmínek stanovených ustanoveními ŠP a tohoto Řádu. Z rozhodnutí RPK mohou být klisny
na základě vážných chovatelských nebo zdravotních důvodů kdykoliv z PK individuálně
vyloučeny.

9.

Plemenná kniha obsahuje následující údaje:
a) identifikační číslo koně;
b) pořadové číslo ústředního registru plemeníků;
c) datum narození (den, měsíc, rok);
d) plemeno a pohlaví;
e) základní barvu a popis odznaků a výžehů, základní tělesné rozměry;
f) výsledné hodnocení při zápisu do plemenné knihy;
g) pořadové číslo ústředního registru plemeníků a jméno otce a identifikační číslo a jméno
matky;
h) jméno, adresu a rodné číslo chovatele;
i) jméno, adresu a rodné číslo aktuálního majitele;
j) datum zápisu do plemenné knihy;
k) datum a důvod vyřazení z plemenné knihy;
l) u koní získaných z inseminace nebo embryotransferu ověření původu m) výsledky v chovu,
popřípadě výsledky výkonnostních zkoušek a sportovní výkonnosti koně;

n) u plemenných hřebců stanovení genetického typu;
o) u hřebců licentovaných od roku 2010 procentický podíl arabské krve (ox).
10. Vedení plemenné knihy
10. 1. V rámci ČR je zřízena PK pro plemeno hafling. Nositelem PK je ASCHK ČR, která je
uznaným chovatelským sdružením.
10. 2. PK plemene hafling je vedena formou počítačové databáze a je průběžně aktualizována
přebíráním dat v závislosti na zavedené struktuře předávání veškerých chovatelských
informací.
10. 3. Výstupy z PK pořizované na vhodných nosičích dat slouží pro vedení a aktualizaci údajů
pro ASCHK ČR.
10. 4. Správu, údržbu a novelizaci software PK zajišťuje sama ASCHK ČR nebo smluvně jiná
organizace. Změny software je možno provádět se souhlasem ASCHK ČR, přičemž zdrojové
programy jsou uloženy u výše jmenovaných subjektů.
11. Rada plemenné knihy
Pro řízení PK se stanovuje Rada plemenné knihy (RPK), která je pětičlenná, je volena na čtyři
roky, prezidiem ASCHK ČR na doporučení VH SCHH.
11. 1. Rada PK je pětičlenná. Šestým nehlasujícím členem RPK je tajemník ASCHK ČR, který
zabezpečuje přípravu podkladů k jednání a realizaci přijatých opatření.
11. 2. RPK vytváří koncepční pravidla chovu plemene, stanovuje metodické a organizační
postupy, zásady kontroly užitkovosti a dědičnosti, zásady vedení a řízení PK, kontroluje jejich
plnění a stanovuje podmínky ke zkouškám výkonnosti. RPK má právo ze závažných odmítnout
zápis jednotlivých zvířat, zejména hřebců do PK. Vše pak předkládá ke schválení
Předsednictvu.
12. Vystavování dokladů o původu
Doklady o původu je oprávněno vystavovat a potvrzovat výhradně uznané chovatelské
sdružení, tj. ASCHK ČR, a to pouze na plemenné koně zapsané do PK a jejich potomstvo.
Oficiálním dokladem je:
- Potvrzení o původu koně (PoP) – toto potvrzení vydává ASCHK ČR na všechny mladé a
dospělé koně. PoP se vystavuje po zaregistrování a označení hříběte a po zaslání potvrzeného
připouštěcího lístku na ASCHK ČR, u starších koní musí žadatel předložit žádost s originálem
připouštěcího lístku. Tento doklad má platnost oficiálního dokladu o původu a je možno jej
použít při prodeji, výstavách, svodech, likvidacích pojistných událostí, atd.
Při ověřování zjištěných původů může požadovat organizace určená k vedení PK ověření
původu U hříbat pocházejících z inseminace a embryotransferu je doklad o provedení ověření
původu podmínkou k vystavení PoP.
13. Podmínky pro zápis a způsob zápisu do plemenné knihy
Koně se do plemenné knihy zapisují pouze na svodu vyhlášeném SCHH.
13. 1. Podmínky pro zápis hřebců do PK:
13. 1. 1. PK hřebců není členěna do oddílů.
13. 1. 2. Při zápisu hřebců do PK je požadován oboustranně prokazatelný původ do šesté
generace předků. Doložení původu je povinností žadatele o zápis hřebce do PK a bude
předkládáno spolu se žádostí o zápis.
13. 1. 3. Do PK jsou zařazováni pouze hřebci s maximálním podílem 1,56% arabské krve.
13. 1. 4. Plemenným hřebcem plemene hafling může být pouze jedinec splňující všechna
ustanovení článku 8. 1. tohoto Řádu

13. 1. 5. Změna hodnocení hřebce:
Plemenní hřebci mohou být na žádost majitele maximálně jednou za život přehodnoceni.
13. 1. 6. Změna umístění hřebce:
Změnu umístění hřebce je majitel povinen nahlásit ASCHK ČR při obnovování výběru na
příslušný rok. Změna v průběhu připouštěcího období musí být nahlášena okamžitě, a to
písemnou formou.
13. 1. 7. Hřebec je zapsán do plemenné knihy hřebců na základě udělení výběru RPK. Toto
opatření se týká také importovaných inseminačních dávek.
13. 2. Podmínky pro zápis klisen do PK:
13. 2. 1. Při zápisu klisen do PK platí článek 8. 2. tohoto Řádu.
13. 2. 2. PK klisen je členěna do oddílů:
Hlavní plemenná kniha (dále jen HPK):
Při zápisu klisen do HPK je požadován oboustranně prokazatelný čistokrevný původ do 5.
generace předků bez příměsi cizí krve, s výjimkou maximálně 1,56 % arabské krve. K tomuto
bodu se vztahuje přechodné ustanovení v bodě 17. 2.
Ohodnocení typu a exteriéru musí dosáhnout nejméně 7,1 bodů. Minimální KVH pro zápis do
HPK je 140 cm.
Plemenná kniha (dále jen PK):
Při zápisu klisen do PK je požadován oboustranný prokazatelný čistokrevný původ do 4.
generace předků bez příměsi cizí krve, s výjimkou maximálně 1,56 % arabské krve. K tomuto
bodu se vztahuje přechodné ustanovení v bodě 17. 2.
Ohodnocení typu a exteriéru musí dosáhnout nejméně 6,1 bodů. Minimální KVH pro zápis do
PK je 138 cm.
Pomocná plemenná kniha (dále jen PPK):
Při zápisu klisen do PPK je požadován oboustranný prokazatelný původ do 3. generace
předků, kteří musejí náležet k plemeni hafling.
Ohodnocení typu a exteriéru musí dosáhnout nejméně 5,1 bodů. Minimální KVH pro zápis do
PPK je 136 cm.
13. 2. 3. Dodatečné změny zápisu:
Plemenné klisny mohou být na žádost majitele maximálně jednou za život přehodnoceny.
13. 3. Zápis importovaných plemenných koní:
Při zápisu importovaných hřebců a klisen z členských zemí Světové federace chovatelů
haflingů – WHF nebo Evropské federace chovatelů haflingů - FEH přihlédne RPK po
individuálním zvážení k hodnocení udělenému v zemi původu. Hodnocený kůň musí mít
převoditelnou souhrnnou známku.
13. 4. Změna údajů o chovu:
Majitel je povinen hlásit jakékoliv změny na ÚE (zákon č. 154/2000 Sb.)
14. Označování, identifikace a pojmenovávání koní
14.1. Označování a identifikace odpovídá platné legislativě, zejména vyhlášce č. 136/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a Řádu PK.
14.2. Označování koní je trvalé umístění stanovených symbolů na těle koní. Označování
provádí odborné způsobilé osoby výžehem a čipem tak, aby bylo co nejvíce šetřeno zdraví a
psychická pohoda koně.
14.3. Označování koní se provádí za účelem identifikace zvířete v kombinaci s popisem
základní barvy, vrozených a získaných znaků a chlupových vírů na těle koně.
14.4. Registrace hříběte
K zabezpečení identity se registruje a označuje každé narozené hříbě pod matkou, tj. nejpozději
do stáří 8 měsíců.
14.5. Řád výžehů
Jediným povoleným výžehem je symbol označující příslušnost k plemeni hafling, který se
umísťuje na levé stehno:

14.7. Identifikační číslo koně
14.7.1. Každý kůň obdrží jako hříbě „identifikační číslo“. Toto číslo je patnáctimístné a
v průběhu života koně se nemění. Platí a převádí se i při převedení koně do jiné PK.
14.7.2. Identifikační číslo sestává z:
příklad: 203 001 831234502
203 – kód země (Česká republika)
001 – číslo organizace, která provádí registraci (ASCHK)
831234502 – registrační číslo koně (dříve životní), které se dále dělí na:
83 – kód plemene (hafling)
12345 – číslo přidělené plemennou knihou
02 – poslední dvojčíslí roku narození.
14.7.3. Kódové označení plemene hafling je 83.
14.8. Ověření původu
14.8.1. Stanovení genetického typu je bezpodmínečně nutné před zápisem hřebce do PK.
Náklady v tomto případě nese ten, kdo požádal o licenci a zápis hřebce.
14.8.2. U každého zapsaného koně, popř. u koně předvedeného k zápisu a u hříběte, které má
být registrováno, může ASCHK žádat ověření původu na náklady chovatele. V případě, že
původ bude prokázán ASCHK náklady na ověření původu uhradí.
14.8.3. Před vystavením potvrzení o původu koně se musí provést výše uvedené ověření
původu v těchto případech:
a) hříbě pochází z inseminace nebo embryotransferu. V tomto případě nese náklady chovatel;
b) existují-li pochybnosti o udaném původu v případě, že:
- klisna byla v průběhu říje připuštěna dvěma nebo více hřebci;
- hříbě nebylo identifikováno pod matkou.
V těchto případech nese náklady chovatel.
14.9. Pojmenovávání koní
14.9.1. Plemenní hřebci
Každý hřebec nově zapsaný do PK obdrží jméno, které má stejné počáteční písmeno jako linie,
k níž po otci přísluší. Již jednou udělené jméno nějakému hřebci se nesmí použít pro hřebce
jiného, s výjimkou jeho vlastního bratra, a to s dodatkem I, II, III, atd. Stejné jméno bez
dodatku smí být použito u jiného hřebce po uplynutí alespoň dvou generací.
15. Mezinárodní spolupráce
15.1. ASCHK zajišťuje mezinárodní spolupráci s chovatelskými svazy a organizacemi
sdružující chovatele haflingů obdobného chovného cíle, zejména při řešení a inovaci
metodických, organizačních a technických postupů vedení PK, při vymezení a uznávání
podkladů pro mezinárodní obchod s plemennými zvířaty apod.
15.2. ASCHK jako nositel PK je garantem PK vůči zahraničí.

16. Finanční řád plemenné knihy
16.1. Vedení PK je účelovou činností vykonávanou ve prospěch chovatelů a systematického a
efektivního rozvoje plemene. Nezbytné náklady spojené s vedením PK a zajištěním
technického a organizačního rozvoje PK jsou hrazeny z poplatků za vybrané úkony placených
majiteli zvířat, z dotací, popřípadě ze souvisejících aktivit ASCHK a organizací pověřených
výkonem jednotlivých činností, z dědictví a darů.
16.2. Výši poplatků a způsob hospodaření určuje Finanční řád PK, který je schvalován VH
SCHH.
17. Ustanovení přechodná a závěrečná
17.1. Plemenní koně v evidenci se považují za zapsané podle tohoto Řádu a budou začleněni do
příslušných oddílů PK.
17.2. V rámci přechodného ustanovení budou do HPK a PK klisen zapisovány i klisny s vyšším
podílem než 1,56% arabské krve. Toto přechodné období končí 31. 12. 2018.
17.3. Data ze zkoušek výkonnosti, reprodukce a další údaje uložené v ústřední evidenci,
popřípadě vedené v chovech se považují za data PK podle tohoto Řádu.
17.4. Řád plemenné knihy vstupuje v platnost dnem schválení na Mze ČR a nahrazuje původní
ŘPK.

Finanční řád plemenné knihy haflinga
Hospodaření plemenné knihy se řídí tímto Finančním řádem, který je nedílnou součástí Řádu plemenné
knihy haflinga. Finanční řád (dále jen FŘ) vydává SCHH a schvaluje jej valná hromada SCHH.
1.

Účel Finančního řádu
Účelem FŘ je stanovit jednotná, platná a kontrolovatelná pravidla finanční účasti chovatelů na
tvorbě a užití zdrojů nezbytných pro vedení PK.

2.

Předmět finanční činnosti a způsob účtování poplatků
Chovatelé se účastní na tvorbě zdrojů formou poplatků za vymezené úkony spojené s vedením
PK.

3.

Sazebník poplatků
Aktuální sazebník poplatků je schvalován SCHH a ASCHK.
Zpoplatněny jsou především tyto úkony:
Zápis do PK, vystavení dokladů, účast na ZV, změna majitele.

4.

Plátci poplatků
Plátcem poplatků je majitel koně.

5.

Závěrečná ustanovení
FŘ vstupuje v platnost dnem schválení VH SCHH.

