
Úkon Poplatek

1 Vstupní zápis majitele koní do rejstříku chovatelů 0 Kč

2 Zápis klisny do PK 200 Kč

3 Záp. kl. do PK pokud již byla zapsána v jiné tepl.PK v ČR 200 Kč

4 Zápis hřebce (spermatu) do PK 5 000 Kč

5 Zápis hřebce (spermatu) do PK - premiovaní hřebci, uděluje RPK 2 000 Kč

6 Mimořádný výběr hřebce do PK 20 000 Kč/1 rok

7 Udělení výběru hřebci na příslušný rok 500 Kč

8 Potvrzení o původu koně vystavené v termínu dle legislativy* 0 Kč

9 Potvrzení o původu koně vystavené po termínu dle legislativy 1 000 Kč

10 Duplikát Potvrzení o původu koně 1 000 Kč

11 Výpis z plemenné knihy 0 Kč

12 Duplikát Výpisu z plemenné knihy 1 000 Kč

13 Změna majitele koně 100 Kč

14 Změna jména koně 1 000 Kč

15 Sankční popl. - za nevyzvednutí POP nebo Výpisu z PK** 1 000 Kč

Sazebník provádějících pracovníků, doporučené ceny

1 Zápis a označení hříběte pod klisnou (očipování, test DNA, cestovné) 1 200 Kč

2 Návštěva inspektora v chovu (mimo svod) DSPP***

3 Popis a posouzení klisny inspektorem mimo svod 250 Kč

Termín pro identifikaci hříběte: Dle novely vyhlášky č. 136/ 2004 Sb., prováděcího nařízení  

Komise (EU) č. 2015/262 platného od 1.1.2016 musí být průkaz koně vystaven před 

opuštěním hospodářství, v němž se hříbě narodilo, nejpozději však do 12 měsíců od data

průkazu koně , pokud bude doložen původ (§ 49 odst. 6), nebo náhradní identifikační doklad,

pokud původ doložen nebude (§ 49 odst. 7).  V obou těchto případech bude kůň bez výjimky 

vyloučen z porážky pro lidskou spotřebu.

schválený Valnou hromadou dne 5. 5. 2017 v Mněticích

Sazebník poplatků finančního řádu PK CS

narození. V případě, že tento termín nebude dodržen, bude vystaven rovnou duplikát

** Nevyzvednutí znamená neodebrání příslušného dokladu při zaslání na dobírku

na uvedenou adresu a odebrání, až na opětovnou žádost majitele.

*** Dle sazebníku provádějícího pracovníka

K uvedeným poplatkům se účtuje poštovné a balné.

* Platí pro koně narozené a registrované od roku 2010
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