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1.

Úvod

Vážení chovatelé,
zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „plemenářský zákon“) ukládá v oblasti označování a
evidence zvířat řadu povinností. Ústřední evidence (dále jen „ÚE“) zahrnuje sběr a zpracování údajů
o narození zvířat, jejich pohybech (mezi hospodářstvími), porážkách, úhynech, ztrátách a dovozech
resp. vývozech mimo území republiky.
Prováděcí vyhláškou k plemenářskému zákonu je vyhláška č. 136/2004 Sb., která stanoví
podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených
plemenářským zákonem (dále jen „vyhláška“), ve znění pozdějších předpisů.
Pověřenou osobou, jejíž úlohou je shromažďování a základní zpracování prvotních údajů
od chovatelů, včetně jejich kontroly v informačním systému ústřední evidence, je Českomoravská
společnost chovatelů, a.s. (dále jen „ČMSCH"). Tento informační systém spravuje a provozuje
Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“).
Zákon přesně stanovuje, komu a jaké informace lze poskytnout správcem systému (MZe) nebo
pověřenou osobou (ČMSCH). Zákon určuje i povinnosti ČMSCH vůči správci systému, chovatelům
i dalším osobám a zároveň povinnosti všem, kteří dodávají informace o svých hospodářstvích
a zvířatech do databáze ÚE.
Předkládáme tímto chovatelům, provozovatelům jatek, asanačním podnikům, shromažďovacím
střediskům, obchodníkům s vlastní stájí i dalším osobám „Pokyny k registraci chovatelů“, které
mají za cíl poskytnout základní informace potřebné k zaregistrování u pověřené osoby.
Pokyny sice vychází z jednotlivých ustanovení citovaného zákona a vyhlášky, ale neobsahují její
celé znění. Předpokladem je proto i znalost citovaných právních předpisů týkajících se registrace
chovatelů a označování a evidence zvířat.
Pokyny k registraci chovatelů byly v souladu s plemenářským zákonem schváleny v červenci 2019
Ministerstvem zemědělství.

2.

Základní pojmy a informace

2.1.

Základní pojmy

2.1.1. Chovatel
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. Chovatelem tedy nemusí být pouze
majitel zvířat, ale například i ten, který zvířata někoho jiného ve svých nebo pronajatých prostorách
krmí a ošetřuje na základě dohody s majitelem.
2.1.2. Provozovatel
Provozovatelem je právnická nebo fyzická osoba, která provozuje jatka, shromažďovací středisko,
uživatelské zařízení nebo asanační podnik nebo obchodník (s vlastní provozovnou) a vztahují se na
něj povinnosti stanovené plemenářským zákonem.
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2.1.3. Ústřední evidence (ÚE)
Správcem ústřední evidence je Ministerstvo zemědělství. Přidělování identifikačních prostředků,
sběr a zpracování údajů do informačního systému ústřední evidence zajišťuje pověřená osoba –
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Tyto pokyny k registraci platí pro chovatele:
• skot nebo tuři mimo skot
• ovcí
• koz
• prasat
• koní, oslů a jejich kříženců
• drůbeže
• běžců
• zvířat ve farmovém chovu (jeleni, daňci, mufloni, divoká prasata)
• ryb plemenných i neplemenných
Každé místo (hospodářství, provozovna), kde jsou chovány uvedené druhy je zaregistrováno v ÚE
- má své registrační číslo.
2.1.4.
•

•

Povinné osoby
Chovatelé – každý, kdo chová alespoň jedno zvíře druhu:
o skotu, nebo turů mimo skot
o ovcí
o
koz
o prasat
o koní, oslů a jejich kříženců
o běžců
o zvířat ve farmovém chovu (jeleni, daňci, mufloni, divoká prasata)
Chovatelé drůbeže v případě, že chovají:
o hejno více jak 100 ks dospělé drůbeže produkující násadová vejce
o hejno nosnic produkující vejce uváděná na trh
o hejno drůbeže většího než 500 ks
o provozovatel líhně s kapacitou větší než 100 ks násadových vajec

•

Chovatelé plemenných a neplemenných ryb:
o každý kdo chová živočichy pocházející z akvakultury (tzv. neplemenné ryby)
o každý kdo chová plemenné ryby

•

Chovatelé prasat v domácnosti chovatele, která nejsou určena k lidské spotřebě – každý, kdo
chová alespoň jedno prase jako „domácího mazlíčka“

•

provozovatelé jatek

•

provozovatelé shromažďovacích středisek

•

obchodníci s vlastní stájí

•

uživatelská zařízení (zařízení, v němž jsou zvířata používána k pokusům)

•

asanační podniky

2.1.5.
•
•

Orgány dozoru
Česká plemenářská inspekce
Orgány veterinárního dozoru
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3.

Registrace chovatelů, hospodářství, provozoven

3.1.

Zahájení evidence

Před zahájením chovu hospodářských zvířat je třeba nejprve zaregistrovat své hospodářství nebo
provozovnu podle návodu v kapitole 3.2. Informace o vedení evidence pro konkrétní druh zvířat
naleznete v pokynech pro jednotlivé druhy zvířat.
Postup registrace chovatele prasat v domácnosti chovatele, která nejsou určena k lidské
spotřebě je uveden v kapitole 6.2.

3.2.

Zaregistrování hospodářství

Všichni chovatelé či povinné osoby musí být zaregistrováni dříve, než začnou zvířata chovat, u
ČMSCH, jakožto osoby pověřené vedením ústřední evidence, která chovateli či jiné povinné osobě
přidělí pro každé jejich hospodářství registrační číslo platné v rámci celé republiky a to do 5
pracovních dnů po obdržení vyplněného registračního lístku. Pod pojmem jiné povinné osoby zde
rozumíme provozovatele jatek, provozovatele shromažďovacích středisek, obchodníky s vlastní
stájí, uživatelská zařízení a asanační podniky.
Registrace chovatelů se provádí formou vyplnění a předání „Registračního lístku“ (příloha – kapitola
10.1.), který chovatel a ostatní povinné osoby obdrží:
• na kterémkoliv kontaktním pracovišti ČMSCH
• stáhnou si jej ze stránky www.cmsch.cz
Chovatel se registruje jako:
• fyzická osoba
• fyzická osoba – podnikatel v zemědělství
• právnická osoba
Chovatele lze zaregistrovat jako fyzickou osobu – podnikatele (tj. s IČO) pouze v případě, že je
registrován v evidenci zemědělských podnikatelů (EZP).
Typ
hospodářství
nebo Popis
provozovny
hospodářství chovatele
je místo či zařízení jednoho chovatele. Může se skládat
z jedné nebo více stájí, s jednou nebo více kategoriemi skotu
(případně dalších druhů hospodářských zvířat) nacházející
se v jednom katastrálním území obce. Stájí může být
jakýkoliv provoz, stavba, pastvina nebo jejich technologický
soubor uvnitř jednoho hospodářství. Pokud takováto stáj
zasahuje souvislým způsobem (např. pastvina) do více
katastrálních území obce (bez jakéhokoliv přerušení)
registruje se jako jediné hospodářství
obchodník
provozovna osoby, která jako podnikatel přímo nebo nepřímo
nakupuje a prodává skot, prasata, ovce a kozy za účelem
zisku, má pravidelný obrat těchto zvířat, jež během 30 dnů
znovu prodá, anebo je přemístí z jedněch prostorů do jiných
prostorů nebo přímo na jatky, přičemž tyto jiné prostory nebo
jatky nejsou v jejím vlastnictví, a která byla pro tuto činnost
krajskou veterinární správou schválena a registrována
asanační podnik
provozovna kde se provádí shromažďování (sběr), přeprava
(svoz), neškodné odstraňování a další zpracovávání
vedlejších živočišných produktů. Veterinární asanační
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shromažďovací středisko

provozovatel jatek
provozovatel líhně
uživatelské zařízení
chov prasat v domácnosti
dočasné hospodářství

činnosti lze vykonávat jen na základě povolení Státní
veterinární správy (dále jen SVS)
hospodářství, tržiště nebo jiné místo, na němž jsou
shromažďována zvířata z různých hospodářství, zejména
skot, prasata, ovce a kozy, aby z nich byly vytvářeny skupiny
zvířat určených k odeslání
provozovna zpracovatele živočišných produktů schválená
SVS
provozovna chovatele provozující líheň drůbeže
zařízení uživatele pro chov pokusných zvířat dle § 15 zákona
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
zákona č. 162/1993 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb.
hospodářství chovatele, který chová pouze prasata na výkrm,
určená k lidské spotřebě, zpravidla k domácí porážce
hospodářství, na které byly ovce, koza nebo prase
přemístěny za účelem domácí porážky a do 7 dnů poraženy.
Tento typ hospodářství se neregistruje.

V odůvodněných případech, kdy chová více chovatelů svá zvířata na jednom společném místě, je
možné toto místo zaregistrovat jako více hospodářství různých chovatelů. Pokud chovatelé chtějí
využít této možnosti, podají žádost o rozdělení hospodářství na MZe, viz. adresa v kapitole 9.1. MZe
si vyžádá stanovisko České plemenářské inspekce nebo orgánů veterinárního dozoru a na základě
tohoto stanoviska mohou být tato hospodářství zaregistrována samostatně s označením, že je zde
registrováno více hospodářství.
Vyplněný a podepsaný registrační lístek odešlete:
• na některé z pracovišť ČMSCH (viz. kapitola 9.)
nebo
• oskenovaný emailem na: registrace@cmsch.cz
ČMSCH v rámci zaevidování registrace přidělí jedinečná osmimístná registrační čísla hospodářství
s předřazenými písmeny CZ (např. CZ 12345678), která jsou využívána i v oblasti reprodukce
a kontroly užitkovosti skotu, orgány veterinární správy, Státním zemědělským intervenčním fondem
(dále jen SZIF) i dalšími institucemi.
Každé registrované hospodářství má přidělen i jednoznačný alfanumerický kód (např. AB12).
Po zaregistrování obdržíte od ČMSCH:
• Potvrzení o registraci
• Další formuláře a registry k vedení evidence pro Vámi zaregistrované druhy zvířat.
• Informaci k povinné lokalizaci hospodářství na místně příslušném pracovišti SZIF

?

V případě dotazů k registraci chovatele se obracejte na:
• informační službu – kapitola 9.3.
nebo
• regionální konzultanty ÚE – kapitola 9.4.
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3.3.

Přístup na Portál farmáře

Po zaregistrování máte možnost si zřídit uživatelský účet pro přístup na Portál farmáře na stránkách
MZe. Detailní informace ke zřízení účtu naleznete na stránkách:
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/portal-farmare-pro-nove-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portaleagri.html
Přístup lze zřídit při návštěvě regionálního pracoviště SZIF za účelem zákresu hospodářství (viz.
kapitola 7.).
V případě zřízení přístupu na Portál farmáře pak máte např. možnost:
• zadávat požadavky na změny v registraci chovatele (přidání druhu zvířat, změna kontaktních
údajů, registrace nového hospodářství, … )
• vést on-line stájové registry pro příslušné druhy zvířat
• zadávat objednávky ušních známek a jejich duplikátů
• pořizovat on-line hlášení do ÚE
• zjistit inventurní stav registrovaných zvířat (aktuální, nebo k libovolnému datu)

3.4.

Hlášení změn

Případné změny údajů, které byly nahlášeny registračním lístkem, se oznamují ČMSCH do 7 dnů
ode dne, kdy k těmto změnám došlo.
Není třeba hlásit změny referenčních údajů evidovaných v základních registrech (např: změna
příjmení, změna adresy chovatele).
Kontaktní údaje lze aktualizovat též přímo v Registru zvířat na Portálu farmáře.

3.5.

Převod hospodářství

Při převodu hospodářství (např. z otce na syna) zašle původní chovatel oznámení o ukončení
činnosti spolu s registračním lístkem nového chovatele, kde v části B je vyplněno registrační číslo
převáděného hospodářství.
V případě vedení registru na Portálu farmáře, je třeba Registr na Portálu farmáře ukončit.

3.6.

Ukončení činnosti

V souladu s § 31 vyhlášky č. 136/2004 Sb, ukončí-li chovatel nebo provozovatel svou činnost
na některém evidovaném hospodářství nebo v evidované provozovně, oznámí tuto skutečnost
pověřené osobě (ČMSCH) do 7 dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo, a to oznámením
o ukončení činnosti na formuláři „Oznámení o ukončení činnosti“ (příloha – kapitola 10.3.).
Na tomto hospodářství nesmí být k datu ukončení činnosti již evidována žádná zvířata.
V případě vedení registru na Portálu farmáře, je třeba Registr na Portálu farmáře ukončit.
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Pokyny k vyplnění registračního lístku

4.

V této kapitole jsou uvedeny pokyny k vyplnění registračního lístku chovatele, obchodníka,
provozovatele jatek, asanačního podniku, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení,
provozovatele líhně.
Část A: údaje chovatele
1. Typ osoby: Označte křížkem jen jednu z možností
2. Základní údaje fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatele: vyplní pouze fyzická osoba, nebo
fyzická osoba – podnikatel.
▪ jméno a příjmení: vyplňte vždy
▪ IČO: vyplní fyzická osoba - podnikatel vždy – pouze podnikatel v evidenci zemědělských
podnikatelů (EZP)
▪ Rodné číslo: vyplní fyzická osoba, pokud jej má přiděleno
Cizinci vyplní Doklad totožnosti:
o Typ : OP – občanský průkaz, PAS – cestovní pas, POV – povolení k pobytu, VIZ –
vízový štítek, POB – pobytový štítek
o Číslo: číslo dokladu
o Stát: název státu
3. Základní údaje právnické osoby: vyplní pouze právnická osoba
▪ Název: název právnické osoby, vyplňte vždy přesně podle obchodního rejstříku (zachovat
velká a malá písmena, grafické znaky apod.)
▪ IČO: vyplňte vždy v případě tuzemské právnické osoby
▪ Právnická osoba - cizinec uvede identifikační číslo a kód státu
4. Adresa
▪ Ulice: název ulice či veřejného prostranství, pokud bylo přiřazeno.
▪ Číslo popisné / orientační: vyplňte, pokud je přiděleno
▪ Část obce, městský obvod, městská část:
Vyplní se, pokud existuje. Vyplňte podle
úředního názvu
▪ Obec: vyplňte vždy podle úředního názvu
▪ PSČ: vyplňte vždy
5. Kontakty
▪
▪

Telefon 1, telefon 2, mobil: slouží pro komunikaci s Vámi
E-mail: vyplňte Váš kontaktní email. Zaregistrování Vašeho emailu, umožňuje vzájemné
elektronické předávání dat

6. Kontaktní osoba
▪ Jméno a příjmení: u právnických osob vyplňte vždy
u fyzických osob vyplňte, pokud se kontaktní osoba liší od osoby
chovatele
7. Doručovací adresa:
▪
▪

vyplňte, pokud se mají výstupy z ÚE zasílat na jinou adresu, než je adresa chovatele uvedená
v bodě 4.
vyplnění údajů adresy – viz. bod 4.
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Část B. Informace o jednotlivých hospodářstvích nebo provozovnách
8. Registrační číslo
▪
▪

při registraci nového hospodářství nebo provozovny se nevyplňuje – bude přiděleno
pověřenou osobou a bude uvedeno na potvrzení o registraci, které obdržíte
vyplní se, pokud je již přiřazeno pověřenou osobou a zasíláte změny k již registrovanému
hospodářství nebo provozovně

9. Typ hospodářství nebo provozovny
▪
▪

označte křížkem jen jednu z možností
možnost „chov prasat v domácnosti“ zaškrtněte pouze, pokud jste chovatel dle kapitoly 6.1 .

10. Číselný kód katastrálního území
▪
▪

vyplňte vždy:
o dostupné na obecním nebo Katastrálním úřadu (www.cuzk.cz).
Název hosp.: vyplňte název hospodářství (např. název obce či jiné pojmenování) - nepovinné

11. Adresa hospodářství (provozovny)
▪ Adresa musí odpovídat vyplněnému katastrálnímu území v bodě 10.
▪ vyplnění údajů adresy – viz. bod 4.
12. Druh zvířat:
▪
▪

Označte křížkem druhy zvířat, které k hospodářství nebo provozovně registrujete
U hospodářství s chovem ovcí a koz je rozlišován systém chovu „dojený“ a „ostatní“.
Chovatelé mající hospodářství s chovem ovcí a koz s produkcí mléka či mléčných výrobků
na prodej zaškrtnou políčko „dojený“. Případnou změnu systému chovu ohlásí chovatel
písemně.

Zasílání výstupů z ÚE

5.
▪
▪
▪

výstupy z ÚE se standardně zasílají na adresu chovatele
pokud je v registračním lístku vyplněna doručovací adresa, pak se výstupy zasílají na tuto
adresu
pokud si přejete zasílat výstupy z ÚE na adresu hospodářství, uveďte tuto poznámku
na registračním lístku
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6.

Zjednodušená
chovatele

registrace

chovatele

prasat

6.1.

Chov prasat, která jsou určena k lidské spotřebě

v domácnosti

Pokud jste pouze chovatel prasat v domácnosti chovatele, která jsou určena k lidské spotřebě,
na výkrm, zpravidla k domácí porážce, pak použijte k registraci registrační lístek, jehož vzor je
uveden v příloze – kapitole 10.1. a vyplňte jej zjednodušeným způsobem
Část A: údaje chovatele
1. Typ osoby: označte křížkem „fyzická osoba“
2. Základní údaje fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatele
▪

jméno a příjmení:

vyplňte vždy

▪

Doklad totožnosti:
o Typ = OP
o Číslo: číslo občanského průkazu

4. Adresa – není třeba vyplňovat, adresa se zjistí dle čísla OP ze základních registrů
5. Kontakty
Telefon 1, telefon 2, mobil: slouží pro komunikaci s Vámi
E-mail: vyplňte Váš kontaktní email. Zaregistrování Vašeho emailu, umožňuje vzájemné
elektronické předávání dat.
6. Kontaktní osoba
▪ Jméno a příjmení: vyplňte, pokud se kontaktní osoba liší od osoby chovatele
▪
▪

Část B. Informace o jednotlivých hospodářstvích nebo provozovnách
8. Registrační číslo – nevyplňujte, bude přiděleno pověřenou osobou a bude uvedeno na potvrzení
o registraci které obdržíte
9. Typ hospodářství nebo provozovny
▪

označte křížkem „chov prasat v domácnosti“

10. Číselný kód katastrálního území
▪
▪

vyplňte vždy:
o dostupné na obecním nebo Katastrálním úřadu (www.cuzk.cz).
Název hosp.: vyplňte název hospodářství - nepovinné

11. Adresa hospodářství (provozovny)
▪ vyplňte pouze v případě, že chov není na adrese uvedené v občanském průkazu
▪ Adresa musí odpovídat vyplněnému katastrálnímu území v bodě 10.
▪ vyplnění údajů adresy – viz. bod 4.
12. Druh zvířat:
▪

Označte křížkem jen druh „prasata“
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6.2.

Chov prasat, která nejsou určena k lidské spotřebě

Pokud jste chovatel prasat v domácnosti chovatele, která nejsou určena k lidské spotřebě (tj.
chovatel prasat „domácích mazlíčků“) pak v souladu s §29, odst.11 vyhlášky č. 136/2004 Sb.
použijte k registraci zjednodušený registrační lístek. Vzor tohoto registračního lístku je uveden
v příloze – kapitola 10.2.
Základní údaje o chovateli:
▪
▪

jméno a příjmení: vyplňte vždy
číslo občanského průkazy: vyplňte vždy

Adresa hospodářství
▪

7.

vyplňte pouze v případě, že chov není na adrese uvedené v občanském průkazu

Zákres hospodářství

Povinnost ohlásit umístění objektu (zákres) využívaného k chovu zvířat se vztahuje na všechna
hospodářství chovatele podle zákona č.154/2000 Sb., (plemenářský zákon).
Ohlášení umístění objektu se provádí na pracovištích „Oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního
zemědělského intervenčního fondu“. Adresy lze zjistit na www.szif.cz
Tato povinnost se nevztahuje na:
• provozovny, k jejichž provozování je nutný souhlas místně příslušné krajské veterinární
správy a na
• hospodářství chovatele s chovem prasat v domácnosti (kapitola 6.1. a kapitola 6.2.)

8.

Ochrana osobních údajů

ČMSCH zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů = GDPR).
Svou informační povinnost vůči registrovaným chovatelům a dalším povinným osobám dle kapitoly
2.1.4 (subjektu údajů) ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně
fyzických osob plníme prostřednictvím samostatného dokumentu, který je k dispozici na stránkách
www.cmsch.cz.
Zákonnost zpracování osobních údajů je dle čl. 6, odstavce 1.c, tj. zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Právní povinnost je stanovena zákonem
č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Správcem zpracovávaných osobních údajů je Ministerstvo zemědělství ČR.
ČMSCH jako pověřená osoba, je zpracovatelem osobních údajů.
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9.

Kontakty

9.1.

Ministerstvo zemědělství ČR

Adresa
Ministerstvo zemědělství ČR
oddělení ústřední evidence zvířat
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

9.2.

Telefon
221 812 811

Pracoviště registrace chovatelů

Adresa
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
odbor ústřední evidence
Benešovská 123
252 09 Hradišťko

9.3.

Telefon
e-mail
257 896 427 registrace@cmsch.cz

Informační služba ÚE

Přímá linka
257 896 335
257 896 212
257 896 264

Mobil
724 277 447

Fax
257 740 613

E-mailové adresy konzultantů informační služby jsou k dispozici na stránkách www.cmsch.cz.

9.4.

Regionální konzultanti ÚE

Pracoviště

Adresa

Pelhřimov

U Stínadel 1317
393
01

Přímá
linka

Mobil

e-mail

Pelhřimov

(budova Státního pozemkového úřadu)

Rudolfovská 80
370 01
České

565 333 527 724 029 680

Budějovice

vysocina@cmsch.cz

České Budějovice

(budova Regionální agrární komory, 6.
patro, dveře číslo 601)

Plzeň

poslední středa v měsíci, 8:00 - 14:00 h.
Vaši návštěvu si prosím domluvte telefonicky předem
Slovanská alej 28 (kancelář K319)
377 918 734 724 149 619
326 00 Plzeň
Národních mučedníků 141
339 01 Klatovy
plzen@cmsch.cz

Klatovy

(budova Střední školy zemědělské a
potravinářské)

1. a 3. úterý v měsíci, 8:00 - 14:00 h.
Vaši návštěvu si prosím domluvte telefonicky předem
Hradec Králové

Zemědělská 897
500 03 Hradec Králové
(budova CHOVSERVISu, a.s.)

U Nisy 745/6a
460 02 Liberec
Liberec

495 404 157 724 171 227
hradeckralove@cmsch.cz

(Státní

zemědělský intervenční fond,
OPŽL Liberec)

poslední středa v měsíci, 9:00 – 14:00 h.
Vaši návštěvu si prosím domluvte telefonicky předem
11

Brno
Opava
Přerov

Popelova 53
620 00 Brno - Tuřany
Slavkovská 39
747 07 Opava – Jaktař
Wurmova 606/2
750 02 Přerov

541 214 047 602 292 572

brno@cmsch.cz

553 777 468 602 132 615

opava@cmsch.cz

581 735 068 606 720 963

prerov@cmsch.cz

Před návštěvou těchto pracovišť doporučujeme termín domluvit předem telefonicky. Pracovníci
mohou být v některých dnech v terénu.
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10.

Přílohy

10.1. Vzor registračního lístku chovatele
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10.2. Vzor registračního lístku pro chovatele prasat v domácnosti chovatele,
která nejsou určena k lidské spotřebě

15

10.3. Oznámení o ukončení činnosti
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