
Jméno koně:
Name/Nom

Dat. nar.:
Date of birth/Date de naissance

Pohlaví:
Sex/Sexe

Plemeno: český teplokrevník
Breed/Race

Identifikováno dne:
Date/Date

CERTIFICATE OF ORIGIN/CERTIFICAT D’ORIGINE Identifikační číslo:
Identification No./No. d‘identification

Číslo v registrační knize:
No./No.

Odznaky:
Markings/Signalement
Explanation at reserve/
Explications au verso

Barva:
Colour/Robe

Otec / Sire/Père

Matka / Dam/Mère

Tímto potvrzujeme výše uvedené údaje: (místo, datum)

Podpis:

POTVRZENÍ O  PŮVODU KONĚ

Číslo čipu/Mikrochip number/Mikrochip Nummer                                                                                     Místo nar./Place of birth/Lieu de naissance

Chovatel:
Breeder/Eleveur

Český
teplokrevník



Asociace svazů chovatelů koní
České republiky, zapsaný spolek

Potvrzení o původu koně

U Hřebčince 479, 397 01 Písek
tel./fax: +420 382 210 644

Znaky uvedené s popisem
Markings taken with dam by/Signalement relevè sous la mère par

1) Hlava 2) Přední levá 3) Přední pravá 4) Zadní levá
Head/Tête Foreleg L./Ant. G Foreleg R./Ant. D Hindleg L./Post. G

5) Zadní pravá 6) Tělo 7) Získané znaky
Hindleg R./Post. D Body/Corps Markings on/Signes distinctifs

Poznámka:
Potvrzení o původu koně náleží majiteli koně, který je evidován v Ústřední evidenci koní
(ÚEK). Potvrzení je oficiální listina, která musí být při prodeji nebo darování (směně) koně
předána spolu s průkazem koně novému majiteli. Při úhynu musí být vrácena příslušnému
uznanému chovatelskému sdružení nebo ÚE. Při ztrátě této listiny je oprávněno vystavit
druhopis uznané chovatelské sdružení.

Note
The Person entitled to the Certificate of Ownership is the owner of the horse as defined by the
ÚE (Central Horsebreed filing). In case of sale, it must be handed over to the new owner
together with the horse passport. In case of death of horse, it must be handed over to the
issuing association. In case of loss of this certificate, only the issuing association is authorized
to issue a replacement which shall be marked as a duplicate.

Commentaire
Certificat d‘origine appartient à la personne qui est proprietaire du cheval, comme défini par la
ÚE (Evidence Central du Cheval Garde). C’est pourquoi, en cas de vente du cheval, il doit
être remis avec le passeport au nouveau propriétaire. En cas de mort du cheval, il doit être
redonné à l’ association délivrante, quelle a le droit de délivrer un acte de remplacement,
marqué comme duplicata.

Výkonnostní zkoušky:
rok/výsledek

Testace vyššího stupně:
rok/stupeň

Zápis do plemenných knih:

Jméno koně PK (oddíl/body)

Datum Místo zápisu

Podpis

Ústřední registr plemeníků:
číslo/rok


