Příloha č. VI.

Ceník služeb PK ČKS platný od l. l. 2011 .
Vztahuje se na úkony a vrhy štěňat , jejichž kompletní přihláška bude doručena po 1.1.2011.
Přihlášky vrhů ( kompletní) doručené nejpozději 31.12.2010 a úkony s tím spojené, budou
vyřízeny dle smluv uzavřených na období do 31.12.2010. Všechny služby jsou uvedeny pro
členy příslušného chovatelského klubu .Pro nečleny budou stanoveny příplatky v různé výši
dle smlouvy uzavřené s příslušným chovatelským klubem - smlouvou o vedení plemenné knihy
platné od l.l.2009 .
služba

základ

cena s DPH
(platí chovatel)

chov. klubu

- vystavení průkazu původu

220,-

242,- Kč

50,- Kč

- přeregistrace chovného jedince

220,-

242,- Kč

50,-Kč

- vystavení duplikátu průk. původu
případně přepisu

440,-

484,- Kč

50,- Kč

- zápis importu

330,-

363,- Kč

50,- Kč

- registrace zahr. chovného jedince
330,363,- Kč
při zahraničním krytí (pouze v případě prvního krytí)

50,- Kč

- certifikát o vykonané zkoušce
- certifikát o vykonané
zahraniční zkoušce
( s podmínkou ověření v zahraničí)
- urgence chybějících dokladů

110,-

121,- Kč

330,-

363,- Kč

á 110,- Kč

121,- Kč

- zápis výsledku RTG dobírkou
á 110,( DKK, DLK, spec. požadavky
- netýká se zásilek doručených do 31.12.2010 )

121,- Kč

- vydání tet. čísel do 10 prac. dnů
55,- Kč
61,- Kč
( bude účtováno s vystavením PP vrhu, za tet.č. nebude účtováno další poštovné)
- za vyřízení do 24 hodin se připočítává
- za vyřízení do 5 pracovních dnů se připočítává
- mimo návštěvní den zápis RTG hotově příplatek

100 % přirážka
50 % přirážka
100,- Kč

- potvrzení o výběr. chovu NO

121,- Kč

110,-
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- exportní PP
- exportní PP pro zahraničí
- duplikátu pro zahraničí

330,- Kč
25,- EUR
45,- EUR

300,-

Odvod ČMKU
50,- Kč

Nezvýšeno – je upraveno zvláštním dodatkem ke smlouvě.
- krycí listy NO 5 ks

250,-

Kč

275,- Kč

75,- Kč (blok)

Další ustanovení .
- vystavení PP a vyřízení ostatních úkonů do 20 pracovních dnů, pokud není stanoveno jinak
- poštovné a balné u dobírek :
- všechny základní úkony ( duplikát, přepis, zápisy RTG, apod., a dobírky s max. 6ti PP výše 70,- Kč ,
- dobírky od 7 PP nebo i s dalšími úkony výše 80,- Kč.
- výkonnostní knížka, obal k PP, kniha krytí, apod. – cena dle skutečné výše a DPH
- další výkonnostní knížka, kniha krytí, odchovů,
(zaslání dobírkou

30,- Kč

33,- ( s DPH)

- zápis výsledků zkoušek, výstav do příloh k PP - zdarma
-poštovné a balné do zahraničí

5,- EUR

Schváleno usnesením Pléna ČKS dne 30.3.2010 .

Za správnost výpisu : Šiška
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