
PŘIPOUŠTĚCÍ POPLATKY A SLEVY 2019 

 

AMICO FRITZ (GER) 

20 000 Kč (pouze za březí klisnu k 1. 10. 2019) 

17 000 Kč (za každou březí klisnu k 1.10.2019) v případě, že majitel připustí tímto 

plemeníkem 2 a více klisen v r. 2019 

14 000 Kč (za každou březí klisnu k 1.10.2019) v případě, že majitel připustí tímto 

plemeníkem 3 a více klisen v r. 2019 

Bonus pro majitele potomka Amico Fritz: 

a) 100 000 CZK pro majitele 1. vítěze narozeného z připouštění v ČR 

b) 200 000 CZK pro majitele 1. vítěze dostihu listed kategorie a výš mimo UK, IRE, 

GER a FR narozeného z připuštění v ČR 

c) 1 000 000 CZK pro majitele 1. vítěze dostihu blacktype v UK, IRE, GER a FR 

narozeného z připouštění v ČR 

* lze získat bonusy a + b nebo c, nelze získat bonusy b + c 
 

EGERTON (GER) 

20 000 Kč (pouze za březí klisnu k 1. 10. 2019) 

❖ klisny s GH 80 – 89,5 kg do r. 2014 (70,5 - 79,5 kg od r. 2015): 14 000 Kč 

❖ klisny s GH 90 kg s více do r. 2014 (80 kg a více od r. 2015): 12 000 Kč 

❖ sleva 30 % z připouštěcího poplatku každé klisny, jejíž majitel připustí tímto 

plemeníkem 2 a více klisen v r. 2019 (sleva může být uplatněna pouze ze základního 

poplatku, tj. 20 000 Kč) 

 

 

 



CHARDONNEY TCHEQUE (FR) 

16 000 Kč (pouze za březí klisnu k 1. 10. 2019) 

❖ klisny s GH 80 – 89,5 kg do r. 2014 (70,5 - 79,5 kg od r. 2015): 10 000 Kč 

❖ klisny s GH 90 kg s více do r. 2014 (80 kg a více od r. 2015): 8 000 Kč 

❖ sleva 30 % z připouštěcího poplatku každé klisny, jejíž majitel připustí tímto 

plemeníkem 2 a více klisen v r. 2019 (sleva může být uplatněna pouze ze základního 

poplatku, tj. 16 000 Kč) 

 

 

POUVOIR ABSOLU (GB) 

18 000 Kč (pouze za březí klisnu k 1. 10. 2019) 

❖ klisny s GH 80 – 89,5 kg do r. 2014 (70,5 - 79,5 kg od r. 2015): 12 000 Kč 

❖ klisny s GH 90 kg s více do r. 2014 (80 kg a více od r. 2015): 10 000 Kč 

❖ sleva 30 % z připouštěcího poplatku každé klisny, jejíž majitel připustí tímto 

plemeníkem 2 a více klisen v r. 2019 (sleva může být uplatněna pouze ze základního 

poplatku, tj. 18 000 Kč) 

 

 

 

 


