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ŽÁDOST O OPRÁVNĚNÍ K PLEMENITBĚ
PRO PLEMENNÉHO HŘEBCE ZAPSANÉHO V PK ShA ČR

NA ROK 2022
Plemenný hřebec:
Jméno:

Datum narození:

Číslo v ÚRP:

Plemeno:

Identifikační (živ.) číslo:

Výžehy:

DNA test č. (základní testace):

Ověření původu č.:

Autorizovaná laboratoř:
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost hřebce (stupeň Z, L, S, ST, T)
Drezura
Parkur
Všestrannost

Spřežení

Vytrvalost

Pokud došlo u Vašeho hřebce ke změně (dosažení vyššího stupně) doložte spolu s touto žádostí potvrzení ČJF o dosažené výkonnosti.

Majitel hřebce:
(jméno, adresa, telefon, email)

Držitel hřebce:
(jméno, adresa, telefon, email)

Připouštěcí stanice:
(adresa, okres, telefon, email)

Typ plemenitby:

Přirozená

Čerstvé sperma

Mražené sperma

(označte křížkem)

Osoba zodpovědná za vedení dokumentace:

Jméno:

(připouštěcí rejstřík)

Podpis:
Poplatek za oprávnění k plemenitbě pro hřebce na rok 2022 byl uhrazen:
Datum:
Částka:
Pokud nebude platba provedena nejpozději k datu podání žádosti, nebude žádost akceptována (viz pokyny k platbě).
Při zaslání žádosti a platby po 25.11. nebude plemenný hřebec uveden v seznamu hřebců ASCHK ČR.
Pokud požadujete na uhrazenou částku fakturu, zde uveďte fakturační údaje včetně IČO a DIČ.

Žádost zasílá a poplatek hradí majitel nebo oprávněný držitel hřebce. Pokud žádost zasílá a poplatek hradí oprávněný držitel,
je nutné současně se žádostí doložit nájemní smlouvu nebo čestné prohlášení.

Zašlete nejpozději do 25.11.2021

na email: shagyaarab.pk@seznam.cz, v kopii shagyaarab.org@seznam.cz
nebo na adresu: Ing. Blanka Kytlicová
Dolní Smržov 8
679 61 Letovice

Dne:
podpis majitele nebo oprávněného držitele hřebce

Pokyny k platbě:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:
Slovní identifikace platby:
Částka:

1301346309/0800
Uveďte telefonní číslo žadatele
(Plemenitba 2022 + jméno hřebce)
500,-- Kč člen / 2000,-- nečlen
1000,-- Kč člen / 2500,-- Kč nečlen

při úhradě a zaslání žádosti do 25.11.
při úhradě a zaslání žádosti po 25.11.

U členů Svazu chovatelů Shagya araba v České republice, z.s. je podmínkou zaplacení
členského poplatku na aktuální rok.

Případné dotazy směřujte na email: shagyaarab.pk@seznam.cz nebo telefonicky +420 605 309 132.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já, (jméno a příjmení)
datum narození
bydliště
tímto čestně prohlašuji, že
na rok (připouštěcí sezónu) 2022 jsem oprávněným držitelem níže uvedeného plemenného hřebce
Jméno hřebce
Identifikační (živ.) číslo

Místo a datum

Podpis

