
Administrativa vrhu
1. Krycí list

Prosím, včas si požádejte o vydání krycího listu pro svoji fenku. Chovatelská rada má na to
lhůtu 14 dní. Je proto velmi žádoucí, abyste žádali o KL ještě před tím, než začne Vaše fenka
hárat. KL platí 6 měsíců. Žádost o KL probíhá elektronicky, prostřednictvím administrativního
programů Klubu chovatelů málopočetných plemen psů. Do přílohy dáte doklad o zaplacení
poplatku  za  vydání  KL  ve  formátu  pdf  nebo jpg  a  velikosti  max.  500  kB.  Administrativní
program Spolku čsp najdete na této adrese: 

 administrativa.spolekstrakacu.cz

2. Potvrzení KL 
Do 7 dní od nakrytí oskenujete/ofotíte KL a vložíte ho jako přílohu opět do administrativního
programu, opět ve formátu pdf nebo jpg a velikosti max. 500 kB. Tím oznámíte poradci chovu,
že se krytí uskutečnilo. 

3. Po porodu 
Do 7 dní od porodu přihlásíte vrh v administrativním programu. Zde zadáte u jednotlivých
štěňat datum narození, jméno, pohlaví a barvu (čžb/hžb). Délku srsti zatím nepište, doplníte jí
v dalším kole. 

4. Tisk přihlášky vrhu
Takto  udělanou  přihlášku  vrhu  potvrdí  poradce  chovu,  vy  si  jí  vytisknete  (1  stránka),
podepíšete a společně s originálem KL (s podpisy, datem krytí, porodu a adresou majitele psa)
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pošlete  obyčejnou  poštou  na  adresu  poradce  chovu  (Zdeňka  Vaňourková,  Pod  Cukrákem
10/771, 155 31 Praha Lipence).

5. Přihláška k zápisu štěňat od ČMKU 
Od ČMKU dostanete e-mailem formulář o přidělení zápisových čísel a vzor průkazu původu
prvního štěněte.  Tuto žádanku vytiskněte a vezměte s sebou k veterináři na kontrolu vrhu
(viz níže).
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6. Označení vrhu a kontrola vrhu

Na vytištěný formulář od ČMKU doplňte délku srsti štěňat. Současně si vytiskněte formulář
na kontrolu vrhu. Ke stažení je na webu Spolku: 

http://www.spolekstrakacu.cz/wp-content/uploads/2016/04/03_2016_Kontrola-vrhu-csp.pdf

Od 42. dne věku můžete nechat štěňata označit veterinářem a udělat kontrolu vrhu. Označení
se  provádí  buď  tetováním  nebo  čipem.  V  případě  tetování  vytetuje  veterinář  přidělené
zápisové číslo nejlépe do pravého ucha a na formulář od ČMKU ho napíše ho kolonky ČIP. V
případě  čipování  je  každému  štěněti  injikován  čip  pod  kůži.  Od  každého  čipu  je  několik
samolepek  s  čárovým  kódem.  Jednu z  nich  nalepí  veterinář  do  kolonky  ČIP  ke  každému
štěněti. Ostatní samolepky věnujte novým majitelům. Celý vrh musí být označen jednotně, tj.
buď tetováním nebo čipy. Nelze označit třeba polovinu vrhu čipy a zbytek tetováním. Lze ale
celý vrh otetovat a např. exportovaným štěňatům nechat ještě dát čip. 

Kromě  označení  provede  veterinář  i  důkladnou  kontrolu  vrhu.  Zjištěné  údaje  zapíše  do
formuláře  na  kontrolu  vrhu.  Oba  formuláře  (kontrola  vrhu,  přihláška  k  zápisu  štěňat  od
ČMKU)  pak  pošlete  obyčejnou  poštou  na  adresu  poradce  chovu.  Ten  následně  požádá
plemennou  knihu  ČMKU  o  vydání  průkazů  původu.  Průkazy  původ  vám  pošle  ČMKU  na
dobírku. Cena za 1 PP je 240 Kč a 100 Kč je poštovné za celou zásilku. 

7. Exportní průkaz původu 
Prodáváte-li  štěně do zahraničí,  požádejte prosím o vydání exportního průkazu původu. K
tomu je zapotřebí napsat žádost, ve které uvedete celé jméno vyváženého štěněte, registrační
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číslo,  číslo  čipu  a  kompletní  kontakt  na  nové  majitele  (jméno,  adresa).  Exportní  průkaz
původu je dražší, stojí 600 Kč.
Pozor:  v  každé zemi mají  jiné  požadavky na dovážená zvířata.  Obecně platí,  že  stanovení
dovozních  podmínek  je  v  kompetenci  příslušné  veterinární  autority  země  určení  /  země
tranzitu. Nový majitel by si tedy měl zjistit potřebné náležitosti. 

8. Vady u štěňat

Zjistí-li Váš veterinář u některého ze štěňat vadu, která ho předem vylučuje z chovu (zejména
zálomky na ocase, tříselná kýla, šourková kýla, rozsáhlejší pupeční kýla), nechte prosím do PP
štěněte zapsat  poznámku „NESTANDARD“.  Tím zajistíte,  že  se  štěně pejsek nedostane do
chovu a pomůže nám snížit výskyt těchto vad v populaci. Zápis poznámky je zdarma. Žádost
je podobná té o exportní PP, jen napíšete, že žádáte o zápis „NESTANDARD“ do PP štěněte a
jeho jméno. Kontakt na majitele se zde neuvádí. 

9. Nezapomeňte na řádnou kupní smlouvu a případně i daňové přiznání
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