
Svaz chovatelů prasat, z.s.
Bavorskaá  856/14, 155 00 Praha 5  IČČ : 00551040   DIČČ : ČZ 00551040

zapsaá n Měěstskýám souděm v Prazě, oddíál L, vlozěka 874

                   

Členská  přihláška 

Základní údaje o žadateli:

a/ ÚÚ plnýá  naá zěv firmý,  IČČO (v prěíápaděě  fýzickěá  osobý jměáno, prěíájměníá, titul,): 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

b/ Síádlo (býdlisětěě  fýzickěá  osobý) vcěětněě  PSČČ , tělěfon, fax, ě-mail, kontaktníá osoba :

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

1) Podpisěm a podaáníám těá to prěihlaá sěký sě prěihlasěuji za cělěna Svazu chovatěluů  prasat, z.s. (daá lě jěn 

SČHP). 

2) Prěědaávaám SČHP dobrovolněě  uá dajě uvěděněá  v těá to prěihlaá sěcě, ktěrěá  slouzě íá SČHP jako informacě 

o budoucíám cělěnovi a k prěíápadněá  kontrolě výápocětu a placěníá cělěnskýách prěíáspěěvkuů  po vstupu. 

3) Jsěm informovaá n(a) o tom, zěě kě vzniku cělěnstvíá v SČHP musíá býá t dlě stanov SČHP splněěný 

týto trěi zaákladníá prěědpokladý:

a) Podaáníá uá plněě  výplněěněá  píásěmněá  prěihlaá sěký zěadatělěm o cělěnstvíá (těnto formulaá rě), 

adrěsovaněá  prěědsědnictvu SČHP.

b) Zaplacěníá cělěnskýách prěíáspěěvkuů  pro danýá  rok (platíá sě v plněá  výásě i i za cěaá st roku).

c) Projědnaáníá a schvaá lěníá cělěnskěá  prěihlaá sěký prěědsědnictvěm SČHP.

4) Prohlasěuji, zěě uá dajě na těá to prěihlaá sěcě uvěděněá  (vcěětněě  straný 2) odpovíádajíá skutěcěnosti.

5) ZČ aádaám o zaslaáníá platnýách stanov SČHP a  prěíáspěěvkověáho rěaádu SČHP.

V ............................................... , dně  .......................................... .  Za zěadatělě:  .......................................................

Obraťte a vyplňte na druhé straně!



Dalsěíá uá dajě o zěadatěli)**:

A) Jsěm chovatělěm prasat v naá slědujíácíám pocětu a strukturěě:

        1/ Pocěět chovanýách prasnic (vcěětněě  zapusětěěnýách prasnicěěk) cělkěm …………… ks

Z toho:

 a/ vě sě lěchtitělskěám chovu   ………   ks       plěměn:……………………

           b/ v rozmnozěovacíám chovu   ………   ks       

            c/ v uzě itkověám chovu              ………   ks

      2/ Výuzě íávaám: 

a) sě lěchtitělskýá  program domaácíá (strucěněě  uvěást hýbridizaci):

                              ....................……………………………………………………………………………………………..                 

 ………………....................……………………………………………………………………………..

              b) zahranicěníá firěmníá program (program chovatělskěáho podniku) - uvěást ktěrýá , 

zda komplěxněě , pouzě v Č pozici, jinak, něbo pouzě na cěaá sti staáda (podíál):

             …....................………………………………….........................……………………………………..

..................................................................................................................................................

3/ Kapacita jědnoraá zověáho zaá stavu vě výákrmu prasat :  …………  ks

4/ Rocěníá produkcě jatěcěnýách prasat :                                   …………..  tun

5/  Jsmě  uznanýám  chovatělskýám  podnikěm  podlě  zaákona  o  sě lěchtěění á cě.  154/2000  sb.  

               ano - ně)***

6/ Provozuji ISK  ano - ně)***, pruů měěrnýá  stav kancuů  (vcěětněě  cizíách)  ...............  ks, z toho       

kanci zahranicěníách firěm. programuů  (chovatělskýách podnikuů ), uvěást ktěrýách, 

               pocěět ks: .......................................................

B) Nějsěm chovatělěm prasat. Jsěm :

1/ Praávnickaá  osoba, uvěást druh jiněá  prěíápadněá  cěinnosti (mimo chovu prasat) vě vztahu k

                    SČHP  ........................................................................................................................ .

2/ Fýzickaá  osoba, uvěást druh jiněá  prěíápadněá  cěinnosti (mimo chovu prasat) vě vztahu k

                    SČHP: ........................................................................................................................ .

                      
)*     Zasě lětě na adrěsu:  Svazu chovatěluů  prasat, z.s., Bavorskaá  856/14, 155 00 Praha 5,  

ě-mail: info  @schpcm.cz  .

)**   Výplně tě cěi prosěkrtněě tě vsěěchný kolonký prěihlaá sěký !

)*** Něhodíácíá sě sěkrtněě tě !
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