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Legend Agreement – smysl, hlavní myšlenky a jak na to 

 

Vážení obchodní přátelé, 

jako oficiální distributor společnosti ST Genetics v České Republice Vám můžeme nabídnout 

ID býků označených jako tzv. Legend Sires pouze pod podmínkou podpisu Legend Sires 

Agreement přímo se společností ST Genetics. 

ST Genetics je špičkovou šlechtitelskou organizací světového významu s nesmírně 

propracovaným a velice progresivním šlechtitelským programem, a tak si přirozeně, stejně 

jako jiné plemenářské společnosti, chrání tu nejhodnotnější genetiku a chovatelům ji 

zpřístupní pouze se zárukami, že si tím nevytvoří nežádoucí konkurenci. Jinými slovy: ti 

nejkvalitnější býci v programu Legend Sires jsou Vám k dispozici, ale pouze pro šlechtění 

dojného stáda, a to za smluvených podmínek využívání.  

1. Co je smyslem Legend Agreement 

Smyslem smlouvy je jasně stanovit podmínky, za jakých Vás firma ST Genetics nechá 

využívat z hlediska genetického to nejlepší a nejcennější, co má. Dělají to všechny velké 

plemenářské firmy, které disponují kvalitním a progresivním šlechtitelským programem, a 

chrání se tak zejména proti sobě navzájem a proti vzniku nové konkurence z jejich zdrojů. 

 

2. Kdo jsou to Legend Sires 

Legend Sires nebo také STg Legend Bulls jsou takoví plemeníci, kteří jsou v nejnovějších 

propagačních materiálech a katalozích STG označeni příslušnou ikonou. 

 

3. Proč je třeba podepsat Legend Agreement v angličtině 

ST Genetics je společnost poměrně velmi mladá a její šlechtitelský program je sice 

mimořádně dobře nastartovaný, ale distribuční síť a vše s tím související se vyvíjí o něco 

déle. Celý Legend Sires Agreement se všemi náležitostmi je velmi obsáhlým dokumentem 

v „jazyku právníků“ a její oficiální překlad tak není jednoduchá věc. STG na překladech 

smlouvy do všech jazyků postupně pracuje, ale čeština (vzhledem k velikosti českého trhu) 

se dostane na řadu mezi posledními. Abychom ale nebyli ochuzeni o možnost využívat 

špičkových Legend Sires, vyjednali jsme možnost pro naše chovatele vyjádřit souhlas 

s podmínkami v Legend Sires Agreement alespoň v angličtině. 

 

4. K čemu Vás zavazuje 

Z hlavních myšlenek jsou pro Vás důležité: 

• STG má předkupní právo na potomstvo vzniklé z pejet z produkce STG; 
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• předkupní právo je platné od narození telete do 6 měsíců od dodání vzorku tkáně 

ke genomickému testování nebo do 60 dnů od zveřejnění prvních oficiálních 

výsledků genomického testování; 

• pejety Legend Sires je třeba použít v připařování do 6 měsíců od dodání; 

• připouštět jimi lze pouze vlastní plemenice a majitelem narozených telat musí být 

klient, který podepsal Legend Agreement; 

• sperma Legend Sires není možné nikomu dál prodat nebo darovat, slouží pouze 

k vlastní potřebě; 

• narozené tele musí být řádně označeno do 7 dnů věku; 

• narozenému teleti chovatel musí nechat udělat genomický test na bázi CDCB; 

• narozené tele může být v budoucnu využito k produkci mléka nebo porážce a může 

změnit majitele nejdříve ve věku 36 měsíců; 

• vnučky a vnuci Legend Sires nesmí změnit majitele do věku 36 měsíců jejich rodičů; 

• býčci narození po inseminaci býkem z kategorie Legend Sires nesmí být dále 

rozmnožováni; 

• inseminace býky Legend Sires při ET a superovulacích je možná pouze po vzájemné 

dohodě s koordinátorem (Inplem s.r.o.); 

• vypláchutá embrya musí být přenesena do 6 měsíců od výplachu; 

• chovatel musí v případě nejasností umožnit Inplemu kontrolu plnění podmínek; 

• sperma Legend Sires lze nakupovat pouze od koordinátora (Inplem s.r.o.)  a pouze 

za platnosti dohody Legend Agreement. 

Dále dohoda stanovuje, jak se řeší případné spory, jak dlouho budou přechovávány údaje 

klienta, definuje přesné výkupní ceny a příplatky, že údaje v dohodě jsou důvěrné. V případě 

potřeby STG bude komunikovat s klientem emailem nebo prostřednictvím koordinátora 

(Inplem s.r.o.). 

 

5. Co Vám nabízí 

Kromě přístupu k opravdu špičkové genetice ST Genetics vykoupí tele dle svého výběru za 

předem stanovené ceny dle výše NM nebo GTPI. 

Ceny stanovuje Dodatek A k dohodě Legend Agreement, obecně se odvíjí od postavení 

v TOPce dle GTPI nebo NM. Výkupní cena za jalovičku se pohybuje orientačně od 80 000,- 

do 800 000,- Kč, u býčků od 200 000,- do 1 350 000,- Kč. 

Dále dodatek stanovuje následující bonusy: 

• 270 000,- Kč - pokud se tele pohybuje v TOP50 dle některých dalších selekčních 

indexů; 

• 135 000,- Kč - pokud je tele geneticky bezrohé (homozygot PP); 

• 135 000,- Kč - pokud je tele nositelem alespoň jedné z těchto vlastností: je RED, dle 

PTAT je do 80. místa, dle PFT je do 50. místa, nese beta kaseiny A2A2 nebo nenese 
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žádné haplotypy (naopak nositelství haplotypů nebo HCD procentuálně snižuje 

výkupní ceny). 

Ceny jsou orientační a přepočítané na Kč (1 EUR = 27 Kč). 

 

6. Jak Legend Agreement podepsat 

Agreement je k podpisu pouze online v aplikaci DocuSign (www.docusign.com), kde je 

třeba vytvořit si účet (postačí třicetidenní bezplatná verze), spravit nás o tom a vyčkat, než 

Vám ST Genetics zašle dokument k podpisu. Podpis si v této aplikaci vytvoříte (zvolíte font 

a vlastní text) nebo jej nahrajete jako obrázek. Ano, jde o jakýsi symbolický souhlas, 

nicméně není pro Vás o nic méně závazný. Po vlastním podpisu je dokument odeslán 

k podpisu do ST Genetics, obvykle to trvá jen v řádu hodin. Jakmile je podepsán 

protistranou, do emailu Vám přijde finální kopie a tím celý proces končí. 

 

7. Jaká je platnost Legend Agreement 

Smlouva je platná 1 rok a je automaticky prodloužena, jestliže není jednou ze stran 

vypovězena před vypršením této lhůty. Vypovědět dohodu lze min. 30 dnů před vypršením 

její platnosti nebo při změně podmínek tak, že s nimi klient nebude souhlasit. 

Na telata narozená z ID, kterých se tato dohoda týká, se však nadále vztahují podmínky 

v ní uvedené. 

Nevyužité ID je pak třeba vrátit nebo zlikvidovat. 

 

V případě dotazů nás prosím kontaktujte naše šlechtitele, konkrétně Petra Zajíčka 

(608 044 468) nebo Janu Brodskou (725 361 962). 

 

Magdalena Zajíčková 

Inplem s.r.o. 

+420 602 397 602 

Zajickova@inplem.cz 

 


