
SMĚRNICE PRO OZNAČOVÁNÍ ŠTĚŇAT 
 

 

1. TETOVÁNÍ: podle stávajících zákonů ČR musí tetování provádět pouze odborně způsobilá osoba, 

tj. především veterinář, veterinární technik, absolvent VŠ zemědělské nebo osoba s potvrzeným 

kursem tetovače od veterinární správy. Jiné osoby provádět tetování psů dnes již nesmějí. Tetování se 

provádí kleštěmi (č. 5). Tetuje se do pravého ucha. Provedené tetování musí být potvrzeno s uvedeným 

datem, razítkem a podpisem tetovače na žádance o tetovací (zápisová čísla), protože se tetuje právě 

jimi. Při tetování pozor na zachování posloupnosti čísel podle abecedy  (uvádějí se  nejprve psi, pak 

feny), hlavně pokud Vám byla  Plemennou knihou při přidělování čísel opravena. 

 

2. ČIPOVÁNÍ: zavedení mikročipu smí provést pouze veterinář, očipování pak potvrdí opět na 

žádanku o čísla. Protože musí být jednoznačné, jakým konkrétním čipem je to které štěně čipováno, 

buď se na žádanku vypíší ke štěňatům jednotlivá čísla, nebo se vylepí samolepky (je-li jich dostatečná 

zásoba), anebo – a to je nejlepší ze způsobů- se okopírují všechny registrační karty. Ke každému 

štěněti se ještě přikládá jeden nevylepený samolepicí štítek, který pak přijde do PP. Nejpraktičtější je 

nasypat všechny štítky do obálky a přicvaknout ji k ostatním materiálům.  

 

U obou způsobů označování štěňat platí, že:   

 

1. o čísla se na plemenné knize žádá v normálním termínu, tj. mezi 3. a 4. týdnem věku 

štěňat na klubové, HPCH podepsané žádance – viz Směrnice pro oběh formulářů mezi 

chovatelem, HPCH a PK ČMKU. Tetovací číslo je shodné s číslem zápisu do plemenné 

knihy ČMKU . 

2. celý vrh se přihlašuje i označuje najednou a celý se označuje jedním způsobem. 

Tetování nebo čipování je povoleno provádět nejdříve ve stáří 6 týdnů. 

3. pokud některé štěně neodpovídá standardu, nelze je „nepřihlásit“, ale po poradě 

s HPCH je možno jeho rodokmen označit razítkem nestandardní. Nechtějte ušetřit za 

rodokmen, abyste pak neměli větší problém s produkcí a prodejem štěňat bez PP (byť 

nestandardních), což je slušným chovatelům zapovězeno. Tímto označením PP se také 

chráníte proti eventuálním sporům s novým majitelem, pokud si štěně kupoval s tím, že 

je levnější, protože má vadu a později by se na Vás chtěl „hojit“. Takových sporů je 

dnes bohužel nemálo. 

4. potvrzení o označení štěňat pošlete příslušnému poradci chovu, a to bez prodlení, 

protože bez něj není možno pro štěňata vydat průkazy původu. 

5. pokud se rozhodnete své tetované zvíře ještě dodatečně nechat očipovat, je to možné. 

Štítek mikročipu pak vylepuje do PP zpravidla veterinář, který čipování prováděl. Kopii 

PP s již vylepeným štítkem pošlete prosím na plemennou knihu. Informaci o tomto 

označení zaneseme do databáze, kdyby se pejsek ztratil. PK ČMKU je v neustálém 

kontaktu s útulky po celé ČR, takže každá informace může pomoci vrátit zvíře domů. 

6. pokud zjistíte, že tetování není čitelné, doporučuje se přečipování, protože tetovat lze 

starší zvířata pouze v narkóze. 

7. číslo tetování i číslo mikročipu se uvádí na čelní straně PP a je v rámci plemene 

nezaměnitelné. 

 

Schváleno členskou schůzí dne 16. 5. 2009  s okamžitou platností. 

 

 

Aktualizace 

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

 

 

 


