
Oběh chovatelské dokumentace s platností od 1.1.2022

KRYCÍ LIST
1. Žádost o vystvení krycího listu (ŽKL) zasílá chovatel spolu se všemi potřebnými 

dokumenty e-mailem na kchp@seznam.cz nebo přímo na e-mail příslušnému poradci 
chovu viz adresář na webových stránkách klubu.

2. ŽKL je zasílána s dostatečným předstihem a to minimálně 3 týdny před 
předpokládaným začátkem hárání feny. Vzhledem k platnosti krycího listu 1 rok není
včasné zaslání žádosti problém.

3. V případě, že si chovatel vybral ke krytí psa ze zahraničí nebo psa, který byl
bonitován v jiném klubu nežli v KCHP, přiloží k ŽKL:

- kopii průkazu původu vybraného psa
- kopii dokladu o chovnosti vybraného psa
- kopii všech dokladů o vyšetřeních nutných k uznání chovnosti v KCHP

4. K ŽKL přiloží chovatel doklad o úhradě poplatku za vystavení krycího listu
5. Chovatel může v krajním případě požádat i o urgentní vystavení krycího listu za

zvýšený poplatek (viz ceník na webových stránkách KCHP)
6. Majitel importované feny - člen KCHP poplatek za vystavení krycího listu neplatí

HLÁŠENÍ KRYTÍ
1. Majitel krycího psa, použitého ke krytí na základě klubem vystaveného 

krycího listu, je povinen do 7 dnů ode dne krytí nahlásit tuto skutečnost klubu
2. Hlášení krytí je ralizováno zasláním scanu vyplněného a oboustranně podepsaného

krycího listu spolu s dokladem o úhradě poplatku za krytí na e-mail: kchp@seznam.cz
V případě zahraničního krytí se poplatek za krytí neplatí. Stejně tak je od poplatku za
krytí osvobozen majitel importovaného psa - člen KCHP

NEZABŘEZNUTÍ FENY
1. V případě nezabřeznutí feny nahlásí chovatel tuto skutečnost nejpozději do

72 dnů ode dne krytí klubu a to e-mailem na adresu: kchp@seznam.cz

HLÁŠENÍ VRHU
1. Chovatel je povinen nahlásit vrh do 7 dnů ode dne narození štěňat.

Hlášení vrhu je realizováno zasláním scanu vyplněné přihlášky k zápisu štěňat na e-mail
kchp@seznam.cz

2. Na základě hlášení vrhu požádá poradce chovu plemennou knihu ČMKU o přidělení
zápisových čísel pro narozená štěňata.

3. Přidělená zápisová čísla obdrží chovatel od plemenné knihy na e-mail uvedený
v přihlášce k zápisu štěňat a to na formuláři vyhotoveném plemennou knihou ČMKU

PŘEJÍMKA VRHU
1. Po dosažení věku 6ti týdnů chovatel zajistí očipování štěňat. Čipování provádí

veterinární lékař, který potvrdí provedení úkonu na přihlášce k zápisu štěňat, kterou
chovatel obdržel od PK ČMKU. !!! Na dokumentu musí být uvedeno jméno veterinárního
lékaře včetně jeho evidenčního čísla v komoře veterinárních lékařů a jeho podpis !!!

2. Po dosažení věku 6ti týdnů štěňat  a po jejich očipováníí je prováděna členem 



chovatelské komise klubu přejímka vrhu.
3. Člen chovatelské komise prohlédne štěňata a vyplní protokol o přejímce vrhu

ve trojím vyhotovení. Originál protokolu a kopii protokolu obdrží chovatel, druhá kopie
zůstava členovi chovatelské komise.

4. Člen chovatelské komise potvrdí chovateli formulář přihlášky k zápisu, kterou 
chovatel obdržel od PK ČMKU a na které je rovněž potvrzeno čipování štěňat včetně
vylepených čárových kódů jednotlivých čipů a jejich přiřazení jednotlivým štěňatům.

5. Člen chovatelské komise převezme od chovatele kopii PP matky a otce štěňat
a kopii chráněného názvu chovatelské stanice.

6. V případě nadpočetného vrhu ( 5 a více štěňat u toy,   7 a více štěňat u trpasličích 
a středních,  8 a více štěňat u velkých) provede klub namátkovou kontrolu kondice matky a 
výživy štěňat. Tato kontrola je v režii chovatele

VYHOTOVENÍ PRŮKAZŮ PŮVODU PRO ŠTĚŃATA
1. Po provedené přejímce vrhu, zašle chovatel dokumenty nutné pro vyhotovení

průkazů původu štěňat přímo na adresu plemenné knihy ČMKU
ČMKU, plemenná kniha, Maškova 3, 182 53 Praha 8

2. Chovatel odesílá:
- originál průkazu původu feny (pouze u prvního vrhu feny)
- originál potvrzené přihlášky k zápisu štěňat
- kopii dokladu o klinickém vyšetření PRA (u prvního vrhu feny)
- kopii dokladu o vyšetření DKK (u velkých pudlů, u prvního vrhu feny)
- kopii dokladu o vyšetření luxace patelly
(u toy, trpasličích a středních pudlů, u prvního vrhu feny)
- originál krycího listu

3. V případě zahraničního krytí odesílá chovatel kromě výše uvedeného:
- kopii průkazu původu otce štěňat
- kopii dokladu o chovnosti otce štěňat
- kopii dokladů o zdravotním vyšetření otce štěňat totožných s vyšetřeními matky

4. V případě, že chovatel potřebuje pro vyvážené štěně vyhotovit exportní průkaz
původu, přiloží k dokumentům identifikaci štěněte a adresu jeho nového majitele v zahraničí.

5. V případě, že chce chovatel v průkazu původu štěňat uvést i další nepovinná vyšetření
matky nebo otce štěňat, přiloži jejich kopii k dokumentaci.

6. V případě, že chce chovatel v průkazu původu štěňat uvést tituly získané matkou 
nebo otcem štěňat přiloží k dokumentaci kopii dokladu o jejich získání.


