
 
Sazebník poplatků za jednotlivé úkony plemenných knih 

 
1. Členské vklady do plemenné knihy 
 Sazba Kč:

• jednorázový vstupní poplatek 5 000,--
            úhrada: člen na základě schválení o přijetí do plemenné knihy 

• roční poplatek za členství v každé plemenné knize 500,--
            úhrada: člen nejpozději do 31.3. daného roku 

Poznámka: 
• jednorázový vstupní poplatek se platí pouze v případě, že nebyl uhrazen na 

základě členství v ČSCHMS 
• termín 31.3. neplatí pro členy, kteří se podají přihlášku v průběhu roku 

 
2. Poplatky za zápis (registraci) býků do plemenné knihy
 Sazba Kč:

• za zápis mladých býků po základním výběru  z domácí produkce 1 000,--
úhrada: první kupující 

• za zápis importovaných býků (včetně dovozu semene) – neprověřených KD  1 500,--
• za zápis importovaných býků (včetně dovozu semene) – otců býků 

schválených Radou plemenné knihy daného plemene 
500,--

úhrada: první registrující v ČR 
 

3. Poplatky za zápis zvířat do plemenné knihy
 Sazba Kč:

• za zápis jedince do plemenné knihy 50,--
úhrada: souhrnně k 31.12. za daný kalendářní rok, majitel zvířete 
 
4. Poplatky za vystavení potvrzení o původu (POP)
 Sazba Kč:

• vystavení POP při prodeji plemenného býka v ČR  300,--
úhrada: prodávající   

• vystavení POP na býčka do věku 12 měsíců  200,--
úhrada: prodávající   

• vystavení POP při prodeji plemenné krávy, jalovice, embrya v ČR  200,--
úhrada: prodávající   

• vystavení POP na býka, krávu, jalovici, telete, embryo pro export 500,--
úhrada: prodávající   

• vystavení výpisu z PK, ověřené fotokopie POP  50,--
úhrada: prodávající   

Poznámka: 
• po základním výběru se POP vystavuje na základě oznámení příslušné OPB případně 

chovatele býka o prodeji býka novému majiteli 
• POP se vystavuje při každé změně majitele. Povinností  prodávajícího je oznámit tuto změnu 

plemenné knize a zaslat originál POP na PK 
• při vyřazení býka z plemenitby  je povinen majitel zaslat originál POP na PK a oznámit datum 

a důvod vyřazení 
• v případě exportu zvířete mimo ČR je nutné doložit osvědčení o ověření původu  (DNA) 
• POP je zasíláno žadateli poštou na dobírku 
• Zahraniční POP je v anglickém jazyce 

 
 



 
5. Poplatky za výběr býků do plemenitby
 Sazba Kč:

• poplatek za výběr býka na OPB 500,--
úhrada: provozovatel odchovny 

• poplatek za výběr býka při odchovu u chovatele 500,--
úhrada: chovatel 

• poplatek za výběr importovaného býka 5000,--
úhrada: majitel  
 
6. Poplatky za zavedení původů do evidence PK
 Sazba Kč:

• za zavedení původu importovaného jedince případně embrya do PK 150,-- 
úhrada: majitel 

Poznámka: 
• pro zápis je rozhodující datum importu 

 

7. Poplatky za reklamaci plemenných býků při základních výběrech 
 Sazba Kč:

• poplatek za vznesení reklamace v den základního výběru 1000,--/býk
úhrada: reklamující majitel býka popř. jím pověřený provozovatel OPB. Úhrada 
v hotovosti při podání reklamace předsedovi výběrové komise 

• poplatek pro provedení nového výběru 5000,--/býk
úhrada: reklamující majitel býka, popř. jím pověřený provozovatel OPB. Úhrada na 
účet ČSCHMS nejpozději do 10-ti kalendářních dnů ode dne provedení původního 
základního výběru. 

Poznámka: 
• Vlastní reklamace se řeší dle samostatného “Reklamačního řádu pro základní výběry býků“ ze 

kterého vyplývají i poplatky v tomto bodě uvedené. 
 
 

Poplatky za jednotlivé úkony plemenné knihy vyplývají z finančního řádku PK, který je 
nedílnou součástí řádu PK. Sazebník schvaluje členské shromáždění ČSCHMS na dobu 
neurčitou. 
 
Schváleno VČS dne: 9.10.2008 na Skalském Dvoře. 
Tento sazebník vstupuje v platnost dne 1.1.2009. Do té doby je platný sazebník schválený 
VČS 5.9.2007 na Skalském Dvoře. 
 
Bod „3. Poplatky za zápis zvířat do plemenné knihy“ vstupuje v platnost dnem vyhlášení 
grémiem předsedů rad plemenných knih. 
 


