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Finanční řád plemenné knihy Connemara pony 

§1 
Účel finančního řádu 

Účelem finančního řádu (dále jen FŘ) je stanovení pravidel finanční účasti chovatelů na tvorbě zdrojů 
nezbytných pro vedení plemenné knihy (dále jen PK).  

§2 
Finanční příjmy 

Jedná se především o položky související s následujícími úkony: 

a) Zápis hříbat 
b) Zajištění HWSD testu a ověření DNA 
c) Změna majitele 
d) Vystavení duplikátů dokladů 
e) Registrace prefixu 
f) Inspekce klisen 
g) Inspekce hřebců 
h) Inspekce valachů 
i) Zkoušky výkonnosti 
j) Licence hřebců 

§3 
Poplatky 

Sazebník poplatků navrhuje a schvaluje předsednictvo CACP a je zveřejněn na webových stránkách 
CACP. Schválený sazebník tvoří pro dané období nedílnou součást FŘ. Poplatky jsou splatné převodem 
na účet CACP číslo 2901774651/2010. Nárok na sazbu (slevu) pro členy mají pouze Aktivní a Pasivní 
členové CACP, kteří mají řádně uhrazeny členské příspěvky a Čestní členové. 

§4 
Závěrečná ustanovení 

Finanční řád vstupuje v platnost dnem jeho vyhlášení předsednictvem CACP. 
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Sazebník poplatků Finančního řádu plemenné knihy České 
Asociace Connemara Pony, z.s. 

1. Registrace hříběte do 12 měsíců věku v případě, že jsou otec a matka zapsáni ve Třídě 1, nebo 
ve Třídě 2 (včetně průkazu koně a zootechnického osvědčení), sleva pro členy. 

2. Registrace hříběte do 12 měsíců věku v případě, že je jeden z rodičů, nebo oba rodiče zapsán 
ve Třídě 3 (včetně průkazu koně a zootechnického osvědčení), sleva pro členy. 

3. Zajištění HWSD testu (včetně odběru vzorku), sleva pro členy. 
4. Zajištění DNA testu (včetně odběru vzorku), sleva pro členy. 
5. Oprava grafického popisu koně, sleva pro členy. 
6. Účast klisny na inspekci, sleva pro členy. 
7. Veterinární prohlídka klisny na inspekci, sleva pro členy. 
8. Zápis klisny do PK převzetím ze zahraničí (majitel dodá potřebné doklady), sleva pro členy. 
9. Výkonnostní zkoušky klisen, sleva pro členy. 
10. Účast valacha na inspekci, sleva pro členy. 
11. Výkonnostní zkoušky – valaši, sleva pro členy. 
12. Účast hřebce na inspekci, sleva pro členy. 
13. Veterinární prohlídka hřebce na inspekci, sleva pro členy. 
14. Zápis hřebce do PK převzetím ze zahraničí (majitel dodá potřebné doklady), sleva pro členy. 
15. Výkonnostní zkoušky – hřebci, sleva pro členy.  
16. Licence hřebce (oprávnění k plemenitbě), připouštěcí rejstřík, sleva pro členy. 
17. Roční poplatek za chovnou klisnu, sleva pro členy. 
18. Změna majitele koně, sleva pro členy. 
19. Registrace prefixu (lze zajistit pouze pro členy).  
20. Vystavení duplikátu připouštěcího lístku, sleva pro členy. 
21. Vystavení zootechnického osvědčení, sleva pro členy. 
22. Vystavení duplikátu průkazu koně, sleva pro členy. 

 

Uvedené ceny neobsahují poplatky za poštovné, nebo cestovné, které hradí majitel.  


