
SMĚRNICE PRO OBĚH FORMULÁŘŮ MEZI 

CHOVATELEM, HPCH a PK ČMKU 

 

1. Chovatel zašle hlavnímu poradci chovu (dále jen HPCH) žádost o vystavení krycího listu (dále 

jen KL) s přiloženou kopií složenky o zaplacení poplatku; výše poplatku se řídí aktuálním 

ceníkem služeb dle posledního vydání v Klubovém zpravodaji   

2. HPCH zašle chovateli KL č.1 – růžový (pro chovatele) a KL č.2 – modrý (pro majitele krycího 

psa) do 10 pracovních dnů od převzetí žádosti (expresní KL do 3 pracovních dnů) 

3. Majitel krycího psa zašle HPCH KL č. 2 do sedmi dnů po krytí, pokud majitel krycího psa není 

členem našeho klubu, zašle KL č. 2 majitel feny 

4. Chovatel zašle HPCH KL č. 1 do sedmi dnů po porodu 

5. HPCH zašle chovateli nejpozději do deseti dnů po obdržení KL č. 1: 

a) Žádanku o tetovací čísla (zápisová čísla) opatřenou razítkem klubu a 

podpisem HPCH 2x 

b) Zápis o kontrole vrhu 2x 

c) Přihlášku k zápisu štěňat 2x 

6. Chovatel ve 3-4. týdnu věku štěňat vyplní 2x žádanku o tetovací čísla (zápisová čísla) a zašle je 

ihned na Plemennou knihu ČMKU (dále jen PK ČMKU) 

7. PK ČMKU přidělí tetovací čísla (zápisová čísla) a zašle nejpozději do deseti dnů chovateli 

8. Chovatel nechá na základě přidělených tetovacích čísel tetovat štěňata a to nejdříve ve 42 

dnech jejich věku (tetování se provádí kleštěmi č. 5 do pravého ucha) nebo čipovat (umístění 

čipu je na krku z levé strany). Celý vrh musí být označen jednotným způsobem 

9. Tetování nebo čipování musí být potvrzeno na přihlášce k zápisu štěňat a na žádance o tetovací 

čísla (zápisová čísla) datem, razítkem a podpisem veterinárního lékaře 

Tetovací čísla jsou shodná s čísly zápisu do PK ČMKU 

10. Kontrolu vrhu provede chovatel, případně veterinární lékař, HPCH a výsledek zapíše do 

protokolu o kontrole vrhu 

11. Kompletní dokumentaci:  

a) Přihlášku k zápisu štěňat potvrzenou chovatelem a veterinárním lékařem 2x 

b) Žádanku tetovací čísla (zápisová čísla) potvrzenou ČMKU 1x 

c) Protokol o kontrole vrhu potvrzený chovatelem, případně veterinárním 

lékařem, HPCH 1x 

zašle chovatel HPCH nejpozději do deseti týdnů věku štěňat 

12. U prvního vrhu v chovatelské stanici přiloží chovatel kopii registrace chráněného názvu 

chovatelské stanice. 

U prvního vrhu feny přiloží chovatel originál průkazu původu (dále jen PP) pro přeregistraci a 

kopie výstavních ocenění. 

13. HPCH kompletní dokumentaci od chovatele doplní o KL č.1, potvrdí správnost údajů a 

DOPORUČENĚ odešle na PK ČMKU k vyhotovení PP narozených štěňat 

14. Pokud HPCH zjistí, že neodpovídají údaje na dokumentaci skutečnosti, doklady neodešle a 

neprodleně vše oznámí výboru klubu 

 

 

Schváleno členskou schůzí dne 6. 4. 2008 v Praze 10 - Uhříněves s okamžitou platností. 

 

Aktualizace 

Úprava bod 2 – schváleno výborovou schůzí dne  5. 9. 2010 s okamžitou platností 

 


