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V Praze dne 25. 10. 2017 
 
 

ROZHODNUTÍ  
 

o zařazení plemene zvířete do Národního programu konzervace a využívání 
genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství 

 
Ministerstvo zemědělství jako věcně příslušný správní orgán podle §14 a § 14a zákona 
č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně 
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„plemenářský zákon“) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodlo 
 
ve věci žádosti o zařazení do Národního programu konzervace a využívání genetických 
zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství (dále jen „Národní program“) takto: 
 
Do Národního programu se zařazují: 
 
Žadatel:    Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z.s. 

Adresa:  U Hřebčince 479 
Budějovické Předměstí 
397 01 Písek  

    IČO:   00551643 
 
Plemeno genetického zdroje zvířete:  Slezský norický kůň 
 
 
Přílohy: Metodika uchování genetického zdroje pro plemeno slezský norický kůň 
  Řád plemenné knihy, šlechtitelský program a chovný cíl SN 
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Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): 
 
Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z.s. 
U Hřebčince 479 
Budějovické Předměstí 
397 01 Písek  
 

Odůvodnění: 
 
Ve smyslu § 68 odst. 4 správního řádu, není odůvodnění tohoto rozhodnutí třeba. 
 
 

Poučení účastníků: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad k ministru 
zemědělství do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím Ministerstva zemědělství, 
odboru environmentálního a ekologického zemědělství. 
 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 Ing. Jan Gallas 

ředitel odboru 
 
 
Rozdělovník 
 
Na doručenku 
 
Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z.s. 
U Hřebčince 479 
Budějovické Předměstí 
397 01 Písek  
 
Na vědomí: 
 
Ing. Věra Mátlová 
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 
Přátelství 815/109 
104 00 Praha 10 – Uhříněves 
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