
Jakékoli opravy v tomto formuláři budou mít 
za následek povinnost vyplnit formulář nový

Hlášení o změně majitele koně (Transfer Report)
American Paint Horse Association
122 E Exchange Ave., Suite 420 • Fort Worth, Texas 76164
(817) 834-APHA (2742) • Fax: (817) 834-3152
apha.com • askapha@apha.com

Horse to be transferred
• ujistěte se, že fotografie odznaků koně na dokladu o 

registraci odpovídá odznakům koně, kterého kupujete. 
Pokud tomu tak není, kontaktujte neprodleně APHA.

• vyplnění hlášení o změně majitele koně je v plném rozsahu 
povinností prodávajícího, dříve než je spolu s originálem 
dokladu o registraci koně předá kupujícímu.

• za včasné zaslání hlášení o změně majitele koně 
podepsaného a vyplněného osobou, která koně prodává, 
za zaslání originálu dokladu o registraci koně a příslušných 
poplatků na APHA odpovídá kupující.

• ujistěte se, že osoba, která koně prodává, je uvedena 
na originálu dokladu o registraci kkoně jako poslední 
registrovaný majitel. Pokud tomu tak není, bude nutné 
dodat další hlášení o změně majitele koně, aby APHA 
mohla provést požadovanou změnu vlastnictví. Další 
formuláře hlášení o změně majitele koně jsou k dispozici u 
APHA nebo online na apha.com/forms. 

• APHA nesmí vědomě vynechat žádnou změnu majitele 
koně. Každá změna ve vlastnictví má k dispozici formuláře 
APHA. Poplatek za změnu vlastnictví je vyžadován za 
každou provedenou změnu vlastnictví.

• pokud došlo ke ztrátě či zničení původního dokladu 
o registraci koně, musí poslední registrovaný majitel 
koně vyplnit formulář Affidavit for Duplicate Certificate 
(Místopřísežné prohlášení pro vystavení duplikátu 
dokladu o registraci koně). Tento formulář je k dispozici u 
APHA nebo online na apha.com/forms.

registrované jméno koně:  ________________________________________________________________________________

registrační číslo APHA:  __________________________________________________________________________________

jde-li o změnu majitele dosud neregistrovaného hříběte, uveďte rok narození a jméno otce a matky.  

rok narození:  _______________________________________________________________________________________________

otec:  ___________________________________________________________________________________________________

matka: _________________________________________________________________________________________________

datum prodeje (MM/DD/RR):  ____________________________________________________________________________

u valacha datum kastrace (MM/DD/RR): _________________________________________________________________

jde-li o koupi v rámci aukce, vyplňte prosím následující:

jméno dražební společnosti: 

adresa:  ________________________________________________________________________________________________

město: ________________________________________ stát: _______________  PSČ:___________________ 

datum aukce (MM/DD/RR):  ______________________________________________________________________________

Informace o prodávajícím:

jméno:  ______________________________________

reg. číslo APHA:  ______________________________

adresa:  _____________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

telefon přes den:  _____________________________

Email: ______________________________________

podpis: ______________________________________

Informace o kupujícím:

jméno:  ______________________________________
(nesmí přesáhnout 30 znaků včetně mezer)

reg. číslo APHA:  ______________________________

adresa:  _____________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

telefon přes den:  _____________________________

Email: ______________________________________

Poplatky      pouze USD        sazba pro členy
o  poplatek za změnu majitele  $25
o  režim RUSH = navíc  $25

typ členství
dospělý                             Junior (mladší 18 let)
o  jednoleté – $65 o  jednoleté – $25
o  tříleté – $150 o  tříleté – $55
o  pětileté – $250 o  mládež  – $125
o  celoživotní – $1,100 datum narození:   
 ____/____/____
 
Mezinárodní členství pro dospělé nově zahrnuje dig-
itální předplatné Paint Horse Journal. Celoživotní mez-
inárodní členství zakoupené po 1.1.2021 bude zahrnovat 
7leté digitální předplatné Paint Horse Journal.

Poplatky 
Vyplňte prosím následující.
o   MasterCard   o   Visa   o   American Express

Číslo karty:  ______________________________

Platnost do:  _________________ CVV#:________

Jméno držitele karty:

________________________________________

Reg. č. APHA:  ____________________________

Adresa:  _________________________________

________________________________________

________________________________________

Město:  __________________________________  

Stát: ______________  PSČ:  ________________

Telefon přes den:  _________________________

Email:  __________________________________

Podpis:  _________________________________

Další balíčky služeb

•   Deluxe – 15 USD (úspora 5 USD) čtyřgenerační 
pedigree k zarámování, ověřené pedigree (v 
hodnotě 20 USD)

Celkem k úhradě
změna majitele/transfer:  $ _______________

spěšná služba rush $ _______________

členský poplatek $ _______________

přístup k online službám $ _______________

balíček služeb $ _______________

CELKEM $ _______________

Online přístup
• My APHA (pro členy APHA zdarma). Zahrnuje online 

podání hlášení o připuštěných klisnách Stallion Breeding 
Report a online registraci hříbat.

• APHA Basic (25 USD na rok). Zahrnuje přístup k původům 
koní, k sportovním záznamům, záznamům o potomstvu a 
k výsledkům závodů.

• APHA Plus (14.49 USD na měsíc). Zahrnuje přístup do 
sekce „Mé stáje“, kalkulačka barvy, záznamy ze závodů 
a extra výhody.

Členství
• Pro možnost účtování zvýhodněných poplatků pro 

členy musí mít kupující platné členství znějící na jméno 
shodné se jménem uvedeným na formuláři. Členství 
bude vystaveno podle údajů majitele uvedených v tomto 
formuláři.

• Členství nabývá platnost v měsíci odeslání změny majitele.
• Pokud není členství zakoupeno, účtují se poplatky pro nečleny. 

Více v tabulce poplatků v Pravidlech APHA (Rule Book).
• Pokud potřebujete další informace, volejte linku služeb pro 

členy 001-817-222-6423 nebo pište na email askapha@
apha.com.

Poplatky
• Obvyklá doba provedení změny majitele je 4 – 6 týdnů 

podle na období podání. Pokud chcete mít změnu 
majitele provedenou dříve, můžete využít rush service – 
spěšnou službu. K ní potřebujete následující:
1. obálku označenou zvenčí slovem „RUSH“
2. telefonní číslo dostupné přes den
3. ověřenou platbu nebo platbu kreditní kartou

• poplatek za spěšnou službu je nevratný.
• Minimální doba pro zpracování v režimu spěšné služby 

je 5 pracovních dní ode dne doručení.
• Poplatky se mohou měnit bez předchozího upozornění.
• Za každé zahájené a nedokončené provedení změny 

majitele bude účtován poplatek 10 USD.
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podpis
• k provedení změny majitele je nezbytný podpis 

prodávajícího
• podpis musí být individuální, nebo – pokud je kůň ve 

společném vlastnictví – je přijatelný individuální podpis 
toho z majitelů, jenž je k tomu oprávněn

• autorizace podpisu musí být v záznamech APHA, pokud: 
-  je kupující nebo prodávající autorizovaným zástupcem 

farmy, ranče, partnerství nebo korporace
-  pokud kterýkoli ze společných majitelů nemá oprávnění 

k podpisu
- pokud je vyžadován více než jeden podpis.


