
Poplatky v chovatelských klubech zastřešující plemeno pekinéz v ČR (pro rok 2019)

ICO KPPP PK
www.intercluborient.cz www.pekingeseclub.eu www.pekinez-klub.wbs.cz

zápisné 100,- Kč 50,- Kč zdarma
členství 400,- Kč 400,00 Kč 500,- Kč
členství – mladiství a důchodci - - 250,- Kč
členství – 1 rodinný příslušník (bez chov. servisu) - 200,00 Kč -
rodinné členství (manželé, reg. partneři, …) 600,- Kč - -
administrativní poplatek za uzavření smlouvy o 
poskytování chov. servisu – 1 rok

2000,- Kč - 3000,- Kč

agenda pro vyřízení PP nečlena – 1 vrh 1500,- Kč
bonitace 500,- Kč 300,- Kč 500,- Kč
bonitace - nečlen - 500,- Kč 700,- Kč
žádost o KL 100,- Kč 100,- Kč 100,- Kč
žádost o KL - nečlen - 200,- Kč -
expresní žádost o KL 300,- Kč 500,- Kč -
poplatek za krytí psem zdarma 100,- Kč zdarma
poplatek za odchované štěně 100,- Kč zdarma zdarma 

(100,- Kč – v případě přejímky
vrhu poradcem chovu PK)

cestovné poradci chovu při vyžádané přejímce 
vrhu

6,- Kč / km 5,- Kč / km 5,- Kč / km

poplatek za přiznání klubového titulu 100,- Kč zdarma zdarma
inzerce na webových stránkách klubu zdarma -
- štěňata 50,- Kč / 2 měsíce
- krycí pes 50,- Kč / rok

2020 - poplatky v PK a ICO stále aktuální, KPPP – nemusí být aktuální - informace nejsou zveřejněny (informujte se u klubu)

Zápisní řád ČMKU - Čl. II, bod 8 (9) Usn. 7/06/15 ze dne 4.6.2015, schváleno 17.9.2015 s okamžitou platností 

Chovatelský servis klubu je poskytován na základě členství v klubu nebo smlouvy uzavřené mezi chovatelem a klubem. Jedná se např. o: - 
Uchovňování jedinců způsobem stanoveným řády klubu - Vydávání krycích listů - Evidence štěňat na klubové bázi - Evidence zdravotních 
vyšetření povinných pro plemeno - Poskytování formulářů pro vystavení průkazů původu na příslušné plemenné knize - Kontroly vrhů a 
chovu - Doporučování psů ke krytí - Poradenská činnost



Poplatky ČMKU (rok 2020)

smluvní ceny – mohou se v jednotlivých položkách pro jednotlivé kluby lišit (dle smlouvy mezi ČMKU a daným chov. klubem)

ICO KPPP PK
Plemenná kniha
vystavení PP / 1 štěně 242,- Kč
exportní PP 500,00 Kč
přeregistrace chovného jedince 242,- Kč
zápis importovaného jedince 303,- Kč
registrace zahraničního jedince v případě prvního 
krytí v ČR

242,- Kč

výstavní příloha PP 61,- Kč
kniha krytí 24,- Kč
kniha odchovů 24,- Kč

ČMKU
chovatelská stanice – registrace, certifikát 2000,- Kč
ověření registrované chov. stanice - certifikát 700,- Kč
chovatelská st. – změna (adresa, jméno majitele,…) 150,- Kč
duplikát PP, duplikát certifikátu chov. stanice 500,- Kč
JCH ČR, CH ČR, GCH ČR, CH ČMKU 200,- Kč
Český veterán šampion 100,- Kč
zápis do PP (1 úkon – netýká se zápisu šampionátů) 121,- Kč
expediční náklady 150,- Kč
pozdní podání chovatelem (žádanka o tet.č. / PZŠ, ...) 150,- Kč
úkon mimo úřední hodiny 300,- Kč
vystavení šampionátu na výstavě 300,- Kč

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE, Maškova 3, CZ-182 53 Praha 8 – Kobylisy, e-mail: cmku@cmku.cz,  Fax : 234 221 371, tel : 
602 216 874, Návštěvní hodiny: Út 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00; St 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:00 

plemeno pekinéz – Plemenná kniha č. 1 - Monika Truksová – e-mail: truksova@cmku.cz, tel.: 234 221 374

duplikáty PP – Libuše Pečená – e-mail: pecena@cmku.cz, tel.: 234 221 376

chovatelské stanice, šampionáty - Lenka Fairaislová - e-mail: fairaislova@cmku.cz, tel.: 234 221 370
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