Svaz chovatelů prasat, z.s.
Bavorskaá 856/14, 155 00 Praha 5 IČČ : 00551040 DIČČ : ČZ 00551040
zapsaá n Měě stskýá m souděm v Prazě, oddíál L, vlozě ka 874

Členská přihláška

Základní údaje o žadateli:
a/ ÚÚ plnýá naá zěv firmý, IČČ O (v prě íápaděě fýzickěá osobý jměá no, prě íájměníá, titul,):

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
b/ Síádlo (býdlisě těě fýzickěá osobý) vcě ětněě PSČČ , tělěfon, fax, ě-mail, kontaktníá osoba :

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
1) Podpisěm a podaá níám těá to prě ihlaá sě ký sě prě ihlasě uji za cě lěna Svazu chovatěluů prasat, z.s. (daá lě jěn
SČHP).
2) Prě ědaá vaá m SČHP dobrovolněě uá dajě uvěděněá v těá to prě ihlaá sě cě, ktěrěá slouzě íá SČHP jako informacě
o budoucíám cě lěnovi a k prě íápadněá kontrolě výá pocě tu a placěníá cě lěnskýá ch prě íáspěě vkuů po vstupu.
3) Jsěm informovaá n(a) o tom, zě ě kě vzniku cě lěnstvíá v SČHP musíá býá t dlě stanov SČHP splněě ný
týto trě i zaá kladníá prě ědpokladý:
a) Podaá níá uá plněě výplněě něá píásěmněá prě ihlaá sě ký zě adatělěm o cě lěnstvíá (těnto formulaá rě ),
adrěsovaněá prě ědsědnictvu SČHP.
b) Zaplacěníá cě lěnskýá ch prě íáspěě vkuů pro danýá rok (platíá sě v plněá výá sěi i za cě aást roku).
c) Projědnaá níá a schvaá lěníá cě lěnskěá prě ihlaá sě ký prě ědsědnictvěm SČHP.
4) Prohlasě uji, zě ě uá dajě na těá to prě ihlaá sě cě uvěděněá (vcě ětněě straný 2) odpovíádajíá skutěcě nosti.
5) ZČ aá daá m o zaslaá níá platnýá ch stanov SČHP a prě íáspěě vkověá ho rě aádu SČHP.
V ............................................... , dně .......................................... . Za zě adatělě: .......................................................
Obraťte a vyplňte na druhé straně!

Dalsě íá uá dajě o zě adatěli)**:
A) Jsěm chovatělěm prasat v naá slědujíácíám pocě tu a strukturě ě:
1/ Pocě ět chovanýá ch prasnic (vcě ětněě zapusě těě nýá ch prasnicě ěk) cělkěm …………… ks
Z toho:
a/ vě sě lěchtitělskěá m chovu ……… ks

plěměn:……………………

b/ v rozmnozě ovacíám chovu ……… ks
c/ v uzě itkověá m chovu

……… ks

2/ Výuzě íávaá m:
a) sě lěchtitělskýá program domaá cíá (strucě něě uvěá st hýbridizaci):
....................……………………………………………………………………………………………..
………………....................……………………………………………………………………………..
b) zahranicě níá firěmníá program (program chovatělskěá ho podniku) - uvěá st ktěrýá ,
zda komplěxněě , pouzě v Č pozici, jinak, něbo pouzě na cě aásti staá da (podíál):
…....................………………………………….........................……………………………………..
..................................................................................................................................................
3/ Kapacita jědnoraá zověá ho zaá stavu vě výá krmu prasat : ………… ks
4/ Rocě níá produkcě jatěcě nýá ch prasat :

………….. tun

5/ Jsmě uznanýá m chovatělskýá m podnikěm podlě zaá kona o sě lěchtěě ní á cě . 154/2000 sb.
ano - ně)***
6/ Provozuji ISK ano - ně)***, pruů měě rnýá stav kancuů (vcě ětněě cizíách) ............... ks, z toho
kanci zahranicě níách firěm. programuů (chovatělskýá ch podnikuů ), uvěá st ktěrýá ch,
pocě ět ks:

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

B) Nějsěm chovatělěm prasat. Jsěm :
1/ Praá vnickaá osoba, uvěá st druh jiněá prě íápadněá cě innosti (mimo chovu prasat) vě vztahu k
SČHP ........................................................................................................................ .
2/ Fýzickaá osoba, uvěá st druh jiněá prě íápadněá cě innosti (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 cě i prosě krtněě tě vsě ěchný kolonký prě ihlaá sě ký !
)*** Něhodíácíá sě sě krtněě tě !

