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PODMÍNKY INSEMINACE ČERSTVÝM SPERMATEM V ROCE 2023 

 

Připouštěcí sezona pro inseminaci čerstvým spermatem probíhá 
od 15.2. do 31.7.2023 

Hřebci působí na odběrové stanici hřebců společnosti Farma Ohrazenice s. r.o. v rámci 
plemenné knihy slovenského teplokrevníka (PK CS), Dartoni a Esman také v rámci PK ČT, pro 

holštýnské klisny je možné dohodnout i zápis hříběte do holštýnské PK (Dartoni, Esman). 
Zapouštěná klisna musí být v době odběru spermatu zapsána do odpovídající plemenné knihy. 

 

OBJEDNÁVKY SEMENE  
  

Objednávky dávek v pracovní dny do 7-9 hod ráno nebo den předem do 22 hod., tel: 

739 082 882, nebo mailem: farma@holstyni.cz (potvrdit telefonicky!). Hlavní odběrové dny 

pondělí, středa, pátek, ostatní po dohodě. Dávky spermatu je následně možné vyzvednout 

osobně na adrese: 

 Farma Ohrazenice s.r.o., Ohrazenice 2, 387 16 Volenice 

nebo je zasíláme s dodáním druhý den v dopoledních hodinách (dodání úterý – sobota). 

 
  

Při objednávce je třeba nahlásit:  
  

• Majitele klisny včetně adresy  
• Jméno vybraného hřebce  

• Jméno a identifikační číslo klisny 

• Adresa, kam má být dávka doručena  
• Kontaktní údaje osoby, která převezme inseminační dávku  

  
Majitel hřebců si vyhrazuje právo kdykoliv během připouštěcí sezóny vyřadit hřebce ze 

zdravotních důvodů. 

mailto:farma@holstyni.cz


  
DISTRIBUCE INSEMINAČNÍ DÁVKY A EVIDENCE O INSEMINACI  

  
Na každou inseminovanou klisnu v sezóně 2023 uzavírá společnost Farma Ohrazenice s.r.o.  

s chovatelem “Dohodu o inseminaci klisny”, jejíž jedna potvrzená kopie zůstává chovateli a 
druhou potvrzenou kopii chovatel zašle bezprostředně po provedené inseminaci zpět do 

společnosti Farma Ohrazenice s.r.o. Dále je každý chovatel povinen do 10 dnů vrátit přepravní 
box, pokud možno čistý, včetně chladícího media a bez použitých injekčních stříkaček. 

  
Do 1.9.2023 je chovatel dále povinen zaslat “Oznámení o výsledku inseminace klisny“ 

potvrzené veterinárním lékařem nebo technikem a na základě toho mu bude vystavena 

faktura na doplatek za březost klisny.  
  

Na každou březí klisnu společnost Farma Ohrazenice s.r.o. chovateli zašle “Připouštěcí 

lístek”, který je základní a jedinou evidencí nutnou pro registraci narozeného  

hříběte. Zaslání Připouštěcího lístku je podmíněno splněním podmínek inseminace a 

vyrovnáním všech pohledávek. V případě pozdního zaslání oznámení o výsledku inseminace 

hrozí chovateli smluvní pokuta ve výši 3000,- Kč plus DPH 21 %.  

CENÍK  

Základní připouštěcí poplatek splatný při odebrání první inseminační dávky, stejný pro všechny 

hřebce:  2000,- Kč (2420 vč. DPH)  

Doplatek za březost splatný k 1. 9. 2023: 

Balcamor  5000,- (6050,- vč. DPH) 

Dartoni   7000,- (8470,- vč. DPH) 

Esman  6000,- (7260,- vč. DPH) 

Pacific Blue 5000,- (6050,- vč. DPH) 

 

 

Slevy pro klisny s výkonností se odečítají z doplatku za březost: 

Klisna s výkonností S (130 cm) má slevu 1000,- (1210 vč. DPH) Kč. 

Klisna s výkonností ST a vyšší (140 cm a vyšší) má slevu 2000,- (2420 vč. DPH) Kč. 

Při osobním odběru se hradí manipulační poplatek ve výši 700,- Kč (vč. DPH) 



Při zasílání dávky se hradí manipulační poplatek a poštovné (EMS zásilka České pošty) ve výši 

1000,- Kč (vč. DPH). Individuálně lze v pondělí, středu a pátek domluvit i dopravu kurýrem 

s doručením v týž den, cena za dopravu individuální, hradí se přímo kurýrovi, Farma 

Ohrazenice s.r.o. účtuje pouze manipulační poplatek za osobní odběr. 

Inseminační dávky zasíláme na dobírku, při prvním odběru je dobírka včetně základního 

připouštěcího poplatku, další dávky už zasíláme pouze za cenu manipulačního poplatku.  

V případě, že klisna nebude k 1. 9. 2023 zapsaná do odpovídající PK vedené na území ČR, 

navyšuje se doplatek za březost o 3000,- Kč plus DPH! 


