PŘIHLÁŠKA CHOVU
do plemenné knihy (PK) jerseyského skotu

A) CHOVATEL (žadatel):
Jméno, název: ……………………………………………………………………..
Adresa: ………………………………………………………….. PSČ:………….
IČO: …………………………………. DIČ: ……………………………………..
Telefon: ……………………………… Email: …………………………………...
B) ČLENSTVÍ V PK JERSEYSKÉHO SKOTU (nehodící se
škrtněte):
B1) Žadatel je řádným členem Svazu chovatelů málopočetných dojných plemen
skotu (dále jen Svaz)
B2) Žadatel není řádným členem Svazu
C) PŘIHLÁŠKA CHOVU do PK JERSEYSKÉHO skotu:
Žadatel závazně přihlašuje do PK JERSEYSKÉHO skotu následující chov
(chovy) ve svém vlastnictví:

Číslo stáje ve jmenovce:
1. …………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………….

D) Žadatel se zavazuje :
D1) Řídit se závaznými postupy uvedenými v příloze této přihlášky
D2) Dodržovat platný řád plemenné knihy plemene Jersey
D3) Uhradit registrační poplatek v případě členství uvedeného pod
bodem B2
D4) Uhrazovat průběžně a včas poplatky stanovené Finančním řádem a
Sazebníkem PK
E) Žadatel bere na vědomí, že neplnění uvedených závazků může mít za
následek pozastavení, popř. zrušení členství v PK se všemi důsledky.

V………………………., dne……………………………….

…………………………………………………
razítko a podpis chovatele

Řádné členství uvedené v bodu B1 potvrzuje Svaz (vyplní statutární zástupce
Svazu)
V………….. dne ………………………………………………………………….

Závazný postup a vysvětlivky k jednotlivým bodům přihlášky chovu do PK
jerseyského skotu

K bodu B:
Vyplněné přihlášky chovatel odešle na adresu Svazu
K bodu B1)
Podle Řádu PK je registrace chovu v PK pro členy Svazu bez poplatku. Ve
vyplněné přihlášce žadatel škrtne bod B2. Řádné členství žadatele ve Svazu
bude ověřeno v rejstříku členů Svazu.
K bodu B2:
Chovatelé, kteří nejsou členy Svazu se stanou členy PK za těchto podmínek:
1. škrtnou v přihlášce bod B1
2. Uhradí na účet Svazu registrační poplatek dle Sazebníku

K bodu C:
Za chov evidovaný v PK se považuje soubor krav stejného plemene jednoho
majitele, ustájených v jedné stáji nebo souboru stájí jedné farmy a přihlášených do
PK, samostatně vedený ve jmenovce chovu pro kontrolu užitkovosti (dále jen KU).

K bodu D:
Registrační poplatky uvedené pod bodem B2 poukažte na účet Svazu do 30-ti
dnů po odeslání řádně vyplněné přihlášky do PK na adresu Svazu.
Poplatky za zápis jednotlivých krav do PK budou fakturovány čtvrtletně. Jejich
výše se řídí Sazebníkem PK
Individuální poplatky za vystavení Potvrzení o původu, výpisu z PK a za zápis
býků do PK, které si objednal chovatel, budou fakturovány Svazem samostatně.
Na veškeré poplatky vystaví Svaz řádný daňový doklad. Prosíme o dodržení
lhůty splatnosti.
Veškeré poplatky poukazujte převodním příkazem, složenkou nebo poštovní
poukázkou na účet Svazu chovatelů málopočetných dojných plemen skotu číslo
12138111/0100 u Komerční banky, KS 308, VS Vaše IČO ve lhůtách a za
podmínek stanovených obecně závaznými předpisy.
V případě jakýchkoliv dotazu neváhejte kontaktovat zástupce Svazu.
Ing Hana Roloffová – 605206063 – předsedkyně Svazu
Ing Petr Zajiček – 608044487 – místopředseda Svazu

