
Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z.s.

U Hřebčince 479, 397 01  Písek, IČ: 00551643

Neplátce DPH

Sazebník poplatků Základní sazba Sleva člen ** Cena se slevou

platný od 1.6.2022 pro plemenné knihy vedené ASCHK ČR Kč % Kč

Zápis klisny do plemenné knihy 1 400 50 700

Zápis hřebce do plemenné knihy na svodu 3 000 3 000

Zápis hřebce do plemenné knihy mimo svod + služné a CN komisi 5 000 5 000

Oprávnění k plemenitbě hřebce na následující rok - žádost podaná do 31.12. 2 000 50 1 000

Oprávnění k plemenitbě hřebce na příslušný rok  - žádost podaná po 1.1. 4 000 50 2 000

Označení koně do 1 roku od narození 1 700 50 850

Označení koně později než do 1 roku od narození  * 2 600 50 1 300

Průkaz koně 225 225

1. (a další) Duplikát průkazu koně 3 000 50 1 500

Výměna průkazu koně 137 137

Ověření původu dle ceníku laboratoře 1 000 1 000

Výměna potvrzení o původu koně / Zootechnického  osvědčení zdarma zdarma

Výpis z plemenné knihy 600 50 300

Duplikát Výpisu z plemenné knihy 1 000 50 500

Duplikát připouštěcího lístku 600 50 300

Dodatek připouštěcího lístku 600 50 300

Změna jména koně 600 50 300

Změna majitele koně 300 300

Manipulační poplatek za vystavení dokumentů při využití inseminační dávky ze 

zahraničí / mražené dávky
600 50 300

*  Termín pro identifikaci hříběte: Dle novely vyhlášky č. 136/2004 Sb., prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2015/262 v platném 

znění musí být průkaz koně vystaven před opuštěním hospodářství, v němž se hříbě narodilo, nejpozději však do 12 měsíců

od data narození. V případě, že tento termín není dodržen, je vystaven DUPLIKÁT průkazu koně, pokud je doložen původ

 (§49, odst. 6)  nebo náhradní identifikační doklad, pokud původ doložen není (§ 49, odst. 7).

V obou případech je kůň vyloučen z porážky pro lidskou spotřebu.

 ** Sleva pro řádného člena spolku, který je sdružen v ASCHK ČR z.s.

http://www.aschk.cz/kontakty-2/chovatelske-svazy/

http://www.aschk.cz/kontakty-2/chovatelske-svazy/

