
Ceník AICC
Členské příspěvky a poplatky

Členský příspěvek 400 Kč splatný do konce ledna pro daný rok

Vstupní poplatek 100 Kč pouze pro nové členy nebo po přerušeneném členství

Bonitace 300 Kč Bonitační řád 
                      

Individuální bonitace 1 500 Kč Bonitační řád 
                              

Vystavení krycího listu 100 Kč  Zápisní řád AICC 

Inzerce na webu 0 Kč Nabídka štěňat, uvedení chovatelské stanice, krycí psi

Noví členové tedy zaplatí za členství 500 Kč kdykoli během roku po zaslání přihlášky a vyzvání  k platbě. Platnost
tohoto členství je také do konce kalendářního roku.  

VS – členské číslo
Zpráva pro příjemce – jméno člena a druh platby 

Chovatelský servis pro nečleny

Služba Kč VS Informace

Uzavření smlouvy 500 555 Chovatelský servis pro nečleny
Smlouva s nečlenem

Po uzavření smlouvy:

Bonitace 600 777 Bonitační řád 
                       

Individuální bonitace 3 000 888 Bonitační řád 
                  

Chovatelský servis 500 666 Zápisní řád AICC 

Penále za pozdní dodání podkladů do PK 200 222 Zápisní řád AICC

Zpráva pro příjemce – jméno majitele psa - chovatele

Výstavní a jiné poplatky

Výstavní poplatky Cena a VS dle aktuálních propozic Akce – výstavy klubové

Inzerce v katalogu KV nebo SV Cena a VS dle aktuálních propozic Akce – výstavy klubové

Výcvikové  a jiné poplatky Cena a VS dle aktuálních propozic  Akce - tábory

Bankovní s  pojení        Číslo účtu:  2200260383 / 2010  Fiobanka a.s.
IBAN: CZ9820100000002200260383
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

Majitel účtu:  Akita Inu Czech Club z.s., Klánova 136/38, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky
Kontakt: Milan Netušil, tel. 604 796 245, e-mail: netusilmilan@seznam.cz

Vklady na pobočce Fio banky – do zprávy pro příjemce: jméno a členské číslo.
Platby poštovními poukázkami typu C zasílejte na adresu :
Milan Netušil, Kamenný Újezd 69, 330 23 Nýřany 
Složenky vyplňujte čitelně a tiskacím písmen

mailto:netusilmilan@seznam.cz


Ceník poplatků ČMKU
ceny s DPH

zaokrouhleno na koruny

Služba Kč Informace

 Šampionáty 200 vydání diplomu o udělení titulu – sekretariát ČMKU

100 ... pro veterána – sekretariát ČMKU

300 … na výstavě ČMKU

0 zápis do PP ( i cizího šampionátu)

Zápis výst. ocenění do PP 
v průběhu výstavy

0 Vyjímečně sekretariátem ČMKU - zpoplatněno
150 Kč / položka

Chovatelská stanice 2 000 registrace  mezinárodně chráněného názvu a certifikát 

500 duplikát certifikátu CHS

700 ověření registrované a certifikát CHS

150 změna ( jména , adresy chovatele, převod na jiného majitele...)

Plemenná kniha 1

Průkaz původu 242 * vystavení čtyřgeneračního PP 

500 ° duplikát  PP (duplikát duplikátu 300% navýšení)

121 opis/přepis PP 

Příloha k PP   61 vystavení 

Přeregistrace jedince 303 *  mezi chovné, založení karty

Zápis jedince - import 303 *  

Exportní potvrzení 500 Povinnost pro jedince, který se vyváží do zahraničí.

Registrace zahraničního 
chovného jedince

242 před použítím v  chovu 
(v případě prvního krytí)

Kniha krytí a odchovů 18 *

Pozdní dodání chovatelem 150 Žádanka, přihláška k zápisu štěňat

Expediční náklady 150 dobírka

Úkon mimo úřední hodiny 300 

*ceny pro členy AICC

°  Dle smlouvy s kluby je cena pro člena zatím 363 Kč.  (U některých  cen PK, kterých se ještě od 1. 1. 2020 
nedotklo navýšení, protože vycházejí ze smlouvy s klubem , dojde pravděpodobně během roku 2020 také ke 
změně. Ceník pak bude aktualizován.)


