Finanční řád plemenné knihy Irish Cob
1. Účel Finančního řádu
Účelem FŘ je stanovit jednotná, platná a kontrolovatelná pravidla finanční účasti
chovatelů na tvorbě a užití zdrojů nezbytných pro vedení PK.
2. Předmět finanční činnosti a způsob účtování poplatků
Chovatelé se účastní na tvorbě zdrojů formou poplatků za vymezené úkony spojené s
vedením PK.
3. Sazebník poplatků
Zpoplatněny jsou především tyto úkony:
 Vstupní zápis¨/registrace koní do plemenné knihy – vydání certifikátu
 Vystavení pasu (označení hříběte, čipování, popis)
 Zápis klisny do plemenné knihy – svod
 Zápis klisny do plemenné knihy – mimo svod
 Zápis hřebce do plemenné knihy - svod
 Zápis hřebce do plemenné knihy – mimo svod
 Oprávnění k plemenitbě plemeníka či inseminace na příslušný rok
 Potvrzení o původu koně
 Návštěva hodnotitele v chovu (mimo svod na objednávku majitele)
 Registrace koně hodnotitelem při zápisu do PK
 Výpis z plemenné knihy
 Duplikát připouštěcího lístku (jeho nedoložení)
 Duplikát certifikátu o zápisu do ICS CZ
 Duplikát průkazu koně
 Registrace jména stáje
 Sankce
 Změna majitele
Fakturace se řídí obecně závaznými předpisy. Neplacení faktur má za následek,
vedle opatření vyplývajících z obecně závazných předpisů, pozastavení, popř.zrušení
zápisu hřebce či klisny.
4. Plátci poplatků
Plátcem poplatků je majitel koně.
Poplatky
Sazebník poplatků za jednotlivé úkony ICS CZ navrhuje a schvaluje předsednictvo ICCR z.s.
podle aktuální situace a v součinnosti s ASCHK z.s..
Příjmy dle sazebníku jsou součástí rozpočtu ICCR z.s. a ASCHK ČR z.s. a jsou následně
předkládány ČS/VH.
Sazebník je vydáván, popř. prodlužován předsednictvem ICCR z.s. v součinnosti s ASCHK
ČR z.s.., a to na období nejméně jednoho roku. ICCR z.s. a ASCHK ČR z.s. jsou povinni s
tímto sazebníkem seznámit všechny členy PK.
Schválený sazebník pro dané období tvoří nedílnou součást FŘ.
5. Závěrečná ustanovení
FŘ vstupuje v platnost dnem vyhlášeným vrcholným orgánem. Ceny/poplatky mohou být
zveřejňovány postupně, v souladu s přípravou a novými ustanoveními RPK
_________________________________________________________________________
Zkratky a definice:
ICCR z.s.- Irish Cob Czech Republic, zapsaný spolek;
ASCHK ČR z.s. – Asociace chovatelů koní České republiky zapsaný spolek
FŘ ...Finanční řád; PK ...Plemenná kniha; ČS ...Členská schůze; VH ...Valná hromada

