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Ve Žďáru nad Sázavou dne 17. 7. 2008
Vážení chovatelé,
dovolujeme si Vám ve spolupráci se společnostmi Plemdat, s.r.o. a Českomoravská společnost
chovatelů, a.s. představit a nabídnout k provoznímu využívání novou službu nazvanou

"Interaktivní prohlížeč plemenic"
Jejím prostřednictvím Vám bude umožněno prohlížení veškerých dat týkajících se Vašich plemenic,
které jsou v plemenářských databázích historicky evidovány. V přiloženém informačním materiálu
je stručně popsán postup Vaší registrace a možnosti vyhledávání v těchto databázích. Odkazy u
jednotlivých zvířat jsou interaktivní a umožňují prohlížení v rodokmenech Vašich plemenic i
využívaných býků s jejich aktuálními výsledky.
Po zkušební dobu do 30. září 2008 bude přístup do tohoto prohlížeče pro všechny členy Plemenné knihy
strakatého skotu zdarma. V případě Vašeho zájmu o pokračování služby i po uvedeném datu laskavě
vyplňte a podepište přiloženou smlouvu, jejíž jeden výtisk zašlete na pracoviště Svazu:
Svaz chovatelů českého strakatého skotu
Horní 28
Žďár nad Sázavou, 591 01
Zpřístupnění interaktivního prohlížeče je možné pouze pro celý podnik (všechny stáje). Pokud
chováte více plemen, stačí uzavřít smlouvu pouze s jedním Svazem, jehož plemeno je u Vás převažující.
Ve smlouvě budete specifikovat, zda chcete mít přístup na všechny krávy nebo jen plemenice zapsané do
plemenné knihy určitého plemene, či krávy mimo PK.
Výše ročního poplatku 3,- Kč za krávu zapsanou v PK byla schválena na členských shromážděních
našeho Svazu i Svazu holštýnského skotu v průběhu letošního roku.
Věříme, že "Interaktivní prohlížeč plemenic" se brzy stane vyhledávaným pomocníkem každého
zootechnika, jež přispěje ke zvýšení informovanosti a následné efektivnosti i komfortu jeho práce.
Předpokládáme další rozvoj této služby v souladu s Vašimi požadavky, které od Vás rádi jakoukoliv
formou obdržíme.
S pozdravem a přáním dobrých chovatelských výsledků
Dr. Ing. Josef Kučera
ředitel Svazu
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