Chovatelská administrativa:
Majitel feny si vyžádá u poradce chovu nebo stáhne z klubových webových stránek formulář
KRYCÍ LIST – 2 oboustranné tiskopisy (Údaje o krytí a Údaje o vrhu).
Po krytí feny vyplní chovatel veškeré údaje v krycím listu a správnost potvrdí svým podpisem
oba majitelé chovných jedinců (psa i feny). Majitel psa provede zápis do knihy krytí.
Chovatel zasílá krycí list vždy originál (část Údaje o krytí) na adresu poradce chovu k
registraci, a to nejpozději 15 dnů po krytí, společně s kopií dokladu o zaplacení registračního
poplatku (viz klubové poplatky).
Pokud si chovatel vybere ke krytí zahraničního plemeníka, zasílá současně s krycím listem kopii
PP psa, kopii potvrzení o vyhodnocení DKK, potvrzení chovnosti.
Za správnost všech dokumentů ručí chovatel, při nedodržení podmínek stanovených zápisním
řádem nebudou štěňatům vystaveny průkazy původu!!!
Část krycího listu Údaje o vrhu zasílá chovatel poradci chovu nejpozději do 75 dnů po krytí.
Po narození štěňat si chovatel stáhne z klubových webových stránek tyto tiskopisy:
1/ Hlášení vrhu – chovatel vyplní 1 výtisk a pošle tento nejpozději do 21 dnů po narození vrhu
e-mailem poradci chovu, ten jej posílá na plemennou knihu. Pracovnice plemenné knihy doplní
čísla zápisu a žádanku pošle zpět chovateli, který ji uschová do doby označení štěňat.
2/ Kontrolní pásek. Veterinární lékař provádějící čipování označí (vylepí) číslo mikročipu na
kontrolní pásek a potvrdí svým podpisem a razítkem.
3/ Přihláška k zápisu štěňat. Přihlášku k zápisu štěňat vyplní chovatel ve 2 originálních
tiskopisech. Přihláška musí být podepsána chovatelem a veterinářem, který prováděl označení
štěňat.
4/ Formulář pro 1. a 2. kontrolu vrhu.
1. kontrola vrhu se provádí do 7 dnů po narození štěňat na žádost chovatele.
Kontrolu může provést školený kontrolor (musí být členem klubu a být na
seznamu kontrolorů) nebo veterinární lékař, který o ní provede zápis na
předepsaný tiskopis (jedná se především o zdravotní stav feny a štěňat,
mateřské chování feny atd). 1. kontrola vrhu je povinná u chovatele, který
odchovává první vrh. U dalších vrhů ji v závažných případech může nařídit
poradce chovu nebo chovatelská komise. Zápis z 1. kontroly vrhu zasílá
chovatel do 15 dnů po narození štěňat na adresu poradce chovu.
2. kontrola vrhu je povinná pro všechny vrhy a provádí se po označení štěňat.
Kontrolu vrhu provádí školený kontrolor (musí být členem klubu a být na
seznamu kontrolorů). Pokud jsou štěňata označena pouze mikročipem, je
chovatel povinen ke kontrole zajistit čtečku. Majitel feny může požádat o
kontrolu jakoukoli osobu ze seznamu kontrolorů vrhů. Není však přípustné,
aby si kontroly mezi sebou prováděli rodinní příslušníci, či majitelé rodičů
štěňat (majitel či spolumajitel feny nebo krycího psa). Právem poradce
chovu je být u kontroly přítomen bez nároku na úhradu cestovného.
Cestovné při kontrole vrhu hradí chovatel v plné výši danému kontroloru
vrhu dle aktuálních tarifů klubu, nebo je jeho výše na dohodě mezi
chovatelem a kontrolorem.
Při kontrole vrhu provádí kontrolor zevrubnou prohlídku všech štěňat,

včetně prohlídky skusu, varlat u psů a podrobně prohlíží paspárky. Zajímá
se o tvar hlavy, položení a nasazení uší, délku ocasu, poměr ve stavbě těla,
rozložení a sytost znaků, prohlíží pupíky, zda se nevyskytuje kýla. Zajímá
se o povahy, samostatnost a celkový projev štěňat, o jejich ustájení,
frekvenci krmení, čím jsou krmena atd. Rovněž se zajímá o vzhled feny a
její mateřské chování. O všech zjištěných skutečnostech sepíše zápis na
předepsaný tiskopis.
Po označení štěňat a 2. kontrole vrhu zasílá chovatel níže uvedené tiskopisy doporučeně poradci
chovu, a to nejpozději do 70. dnů od data narození vrhu.
-přidělená čísla zápisu
-přihlášku k zápisu štěňat
-vyplněný kontrolní pásek
-originál zápisu z 2. kontroly vrhu
-originál PP a VVPP matky štěňat + kopii karty chovnosti, pokud se jedná o její
první vrh zapisovaný u ČKS a matka ještě není přeregistrovaná
-kopii dokladu o úhradě za provedenou kontrolu vrhu (viz. klubové poplatky)
-žádost o vystavení exportního PP (v případě prodeje štěněte do zahraničí )
-kopii karty chovnosti (doložení třídy chovnosti)
-smlouvu o pronájmu feny, pokud je fena zapůjčena, nebo v majetku více
spolumajitelů
Poradce chovu v přihlášce k zápisu štěňat doplní o jaký druh chovu se jedná a dopíše záznam
o kontrole vrhu a do 15 dnů po obdržení zašle všechny doklady plemenné knize.
Při nezaslání všech požadovaných dokladů se chovatel vystavuje riziku nezapsání vrhu do
plemenné knihy.
Pokud jsou platby provedeny bankovním převodem, je možné místo kopie dokladu o zaplacení
zaslat čestné prohlášení o provedení platby.
Dodatek: „CHOVATEL“ je majitelem chráněného názvu chovatelské stanice. Bez chovatelské
stanice nelze zapsat štěňata v plemenné knize. Schválení názvu CHS může trvat až 3 měsíce,
proto pokud plánujete svůj první vrh štěňat, nezapomeňte včas zažádat o schválení názvu CHS.
Postup a formulář naleznete na www.cmku.cz, nebo na
http://www.beauceron.cz/index.php?odkaz=chs/novachs
Neplánované krytí
Pokud dojde k neplánovanému krytí feny, je majitel povinen toto neprodleně nahlásit
chovatelské komisi. Pokud jde o neplánované spojení dvou BC s PP, může majitel feny zažádat
chovatelskou komisi o vystavení PP pro neplánovaný vrh. CHK zváží, zda spojení neodporuje
Řádu na ochranu zvířat při chovu a stanoví podmínky vydání PP.
POZOR – plánovaný či zatajovaný odchov štěňat bez PP je v rozporu se stanovami BK ČR i
FCI!

