SAZEBNÍK POPLATKŮ NA ROK 2021
SVAZU CHOVATELŮ SHAGYA ARABA V ČR, z.s.
platný od 1.2.2021
nečlen

člen
1.000,500,-

Registrace hříběte (včetně průkazu koně a potvrzení o původu)
Označení a registrace hříběte jiným než svazem přiděleným registrátorem

2.000,3.000,-

800,2.000,-

KLISNY:
Zápis klisny do PK, nebo opakované hodnocení a měření
(za účelem přeřazení do vyššího oddílu PK), oprava grafického popisu koně
- návštěva u chovatele
- na svodu bez účasti na přehlídce (min.5 koní)
- na svodu s účastí na přehlídce

3.000,1.000,500,-

1.500,500,0,-

Zápis klisny do PK převzetím ze zahraniční PK
(majitel koně je zodpovědný k dodání všech potřebných dokladů k zápisu klisny)

1.500,-

1.000,-

Zkouška výkonnosti klisny

1.000,-

500,-

3.000,1.000,500,10.000,20.000,5.000,2.000,-

1.500,500,0,4.000,15.000,1.000,500,-

2.500,-

1.000,-

Změna majitele koně
Vystavení duplikátu připouštěcího lístku
Vystavení duplikátu potvrzení o původu
Vystavení duplikátu průkazu koně

700,1.000,1.000,1.300,-

300,500,500,1.300,-

SANKCE:
Pozdní ohlášení narození hříběte (po uplynutí 3 týdnů od narození hříběte)
Pozdní dodání DNA (po 30.9., neplatí pro hříbata narozená po 31.8.)

1.000,2.000,-

1.000,2.000,-

Členský poplatek - řádný člen (do 28.2.)
Členský poplatek - přispívající člen (do 28.2.)

HŘEBCI:
Předvýběr hřebce nebo oprava grafického popisu koně
- návštěva u chovatele
- na svodu bez účasti na přehlídce
- na svodu s účastí na přehlídce
Zápis hřebce do PK (výběr)
Žádost o výjimku hřebce (výjimka se uděluje na dva roky působení v plemenitbě)
Zkouška výkonnosti hřebce
Licence hřebce, připouštěcí rejstřík
- žádost o oprávnění k plemenitbě pro následující sezónu nutno zaslat a uhradit do 25.11,
……nebo dle data splatnosti faktury
- žádost zasílá a poplatek hradí majitel nebo oprávněný držitel hřebce

Licence hřebce, připouštěcí rejstřík
- zaslání žádosti o oprávnění k plemenitbě po 25.11. pro následující sezónu
(plemenný hřebec nebude uveden v seznamu hřebců ASCHK ČR)
- žádost zasílá a poplatek hradí majitel nebo oprávněný držitel hřebce

-bude účtováno společně s průkazem koně

STORNO POPLATKY:
Při nedodržení termínu návštěvy RPK ze strany majitele koně
- Zrušení více jak 48 hod před domluveným termínem bez storno poplatku.
- Zrušení méně jak 48 hod před domluveným termínem 50 % z částky sazby za výkon dle sazebníku.
- Nezrušení termínu návštěvy a nepřítomnost majitele 100% částky dle sazebníku.
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Při platbě vždy uvádějte variabilní symbol = uvedené Vaše telefonní číslo spolu se
slovní identifikací platby, jinak je možné, že Vaše platba nebude identifikována !!!
Faktura k platbě bude vystavena na požádání na e-mailu hrebcin.jenikov@tiscali.cz, nebo
na tel.:725 040 645.
Nárok na členskou sazbu má pouze člen, který má včas a řádně uhrazen členský poplatek a
v termínu splněny všechny závazky a povinnosti člena dle stanov svazu. Pokud tomu tak
není, budou veškeré služby poskytnuty pouze za sazby nečlena !!!

Číslo účtu : 1301346309 / 0800

Schváleno předsednictvem Svazu chovatelů Shagya araba v ČR,z.s. dne 28.1.2021, Hradištko u Sadské
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Finanční řád plemenné knihy Shagya – araba
Hospodaření plemenné knihy se řídí tímto finančním řádem, který je nedílnou součástí Řádu plemenné knihy
plemene Shagya - arab. Finanční řád (dále jen FŘ) vydává předsednictvo Svazu na základě ustanovení čl. 15 Řádu
plemenné knihy a zásad schválených Valnou hromadou.

1. Účel finančního řádu
Účelem FŘ je stanovit jednotná, platná a kontrolovatelná pravidla finanční účasti členů PK na tvorbě
(a užití) zdrojů, nezbytných pro vedení PK.

2. Předmět finanční činnosti
Členové PK se účastní na tvorbě zdrojů formou poplatků za vymezené úkony spojené s vedením PK,
jmenovitě za:
a) Zápis a označení hříběte (registrace hříběte)
b) Zápis klisny do PK
c) Předvýběr hřebce
d) Zápis hřebce do PK
e) Licence hřebce na příslušný rok , působícího v přirozené plemenitbě nebo formou
čerstvého nebo mraženého spermatu
f) Potvrzení o původu koně
g) Zkoušky výkonnosti (hřebce, klisny)
h) Vystavení duplikátů dokladů, změny majitele

3. Poplatky
Sazebník poplatků za jednotlivé úkony navrhuje a schvaluje předsednictvo Svazu podle aktuální
situace a dává na vědomí Členské schůzi. Příjmy dle sazebníku jsou součástí rozpočtu Svazu a dávají
se rovněž na vědomí Valné hromadě. Sazebník vydává, popř. prodlužuje předsednictvo Svazu.
Schválený sazebník pro dané období tvoří nedílnou součást FŘ.
4. Závěrečná ustanovení
FŘ vstupuje v platnost dnem vyhlášení předsednictvem Svazu. Jednotlivé položky mohou být
vyhlašovány postupně.
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