
Postup při krytí a  zápisu štěňat 
 
 
Majitel chovné feny musí požádat poradce chovu o vystavení krycího listu (KL) pro 
fenu 1-2 měsíce před zamýšleným krytím s udáním potřebných údajů na formuláři: 
žádost o krycí list. 
 
Vyplněný a podepsaný formulář žádost o KL může být poslán poradci chovu písemně 
nebo e-mailem. Chovateli jsou zaslány 2 krycí listy poštou. 
 
Po nakrytí feny zašle majitel krycího psa vyplněný KL č. 2 poradci chovu, a to do 7 
dnů po nakrytí. 
 
Po narození štěňat zašle chovatel vyplněný KL č. 1 poradci chovu, a to do 7 dnů po 
narození štěňat. 
 
Po obdržení KL poradce chovu zašle chovateli tyto formuláře: 2x Přihláška k zápisu 
vrhu štěňat, 2x Zápis o kontrole vrhu, 2x  Žádanka o zápisová/tetovací čísla, 1x 
kresby štěňat. 
 
Chovatel zašle ve věku 3-4 týdnů štěňat vyplněnou Žádanku o zápisová/tetovací 
čísla na Plemennou knihu. Adresa Plemenné knihy je uvedena na této Žádance. 
 
Plemenná kniha vrátí vyplněnou Žádanku o zápisová/tetovací čísla (1 díl) zpět 
chovateli. 
 
Ve věku štěňat minimálně 6 týdnů chovatel nechá štěňata tetovat/čipovat u 
veterinárního lékaře a nechá si Žádanku o zápisová/tetovací čísla a Přihlášku 
k zápisu vrhu štěňat od veterinárního lékaře potvrdit. 
 
Během celého období odchovu štěňat nechá chovatel provést kontrolu vrhu štěňat 
od poradce chovu a tuto skutečnost nechá potvrdit na formulář Zpráva o kontrole 
vrhu. 
 
Poradce chovu při kontrole vrhu vyplní a vezme následující dokumenty, které zašle 
na Plemennou knihu ČMKU z důvodu vystavení PP: 

o 1x Žádanka o zápisová/tetovací čísla (1 díl), 
o 2x vyplněná Přihláška k zápisu vrhu štěňat, 
o 1x vyplněn Zápis o kontrole vrhu. 

 
V případě 1. zápisu v chovatelské stanici také kopii přiděleného názvu „Chovatelské 
stanice“ a u jedinců, kteří dosud nejsou zapsaní v Plemenné knize ČMKU také 
originály PP. 
V případě, že chovatel žádá o vystavení exportního PP také jméno a přesnou adresu 
nového majitele štěněte/štěňat. 
V případě, že chovatel žádá o zapsání výstavních titulů rodičů do průkazu původu 
štěňat, také kopie příslušných výstavních ocenění a dosažení titulu Šampion, 
Interšampion. 
 
Originály PP štěňat obdrží chovatel na dobírku z Plemenné knihy ČMKU. 


