Směrnice pro označování štěňat
ČIPOVÁNÍ: zavedení mikročipu smí provést pouze veterinární lékař a očipování pak potvrdí a číslo vylepí na
Přihlášku k zápisu štěňat a na Žádanku o zápisová čísla (z PK ČMKU), protože musí být jednoznačné, jakým
konkrétním čipem je to které štěně čipováno. Čipuje se na levou stranu krku.
U označení štěňat platí, že:
1) o čísla se na plemenné knize žádá v normálním termínu, tj. mezi 3-4 týdnem věku štěněte, na klubové
žádance podepsané a orazítkované od HPCH - viz Směrnice pro oběh formulářů mezi chovatelem, HPCH a PK
ČMKU.
2) celý vrh se přihlašuje i čipuje najednou. 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 v 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‘‘. Takový sporů je dnes bohužel nemálo.
4) potvrzení o označení štěňat pošlete HPCH, a to bez prodlení, protože bez něj není možno pro štěňata vydat
průkazy původu.
5) pokud zjistíte, že tetování u starších jedinců již není čitelné, je možné přečipování. Štítek mikročipu pak
vylepuje do PP veterinární lékař, který čipování prováděl. Kopii PP s již vylepeným štítkem pošlete na
plemennou knihu ČMKU. Informaci o tomto označení zanesou do databáze, kdyby se pejsek ztratil, a nebylo
k přečtení tetovací číslo. PK ČMKU je v neustálém kontaktu s útulky v celé ČR. Každá informace vám může
pomoci vrátit pejska domů.
6) číslo čipu se uvádí na čelní straně PP, a je nezaměnitelné.
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