POSTUP PŘI ZAPISOVÁNÍ ŠTĚŇAT AO (klub KCHBO, z.s.)
Před krytím:
Členové KCHBO, z.s. si mohou vygenerovat krycí list z databáze (postup zde:
http://www.kchbo.com/soubory/databaze/kryci_list_navod.pdf )
Po generování uhraďte krycí list na účet KCHBO. Číslo účtu je 2100395600/2010, částka za krycí list je 100 Kč,
jako variabilní symbol použijte číslo zápisu feny a do textu prosím uveďte, že se jedná o platbu za krycí list a
Vaše jméno. Krycí list má po dobu nepřerušeného členství v KCHBO neomezenou platnost. Platbu je však třeba
provést do 2 týdnů od generování krycího listu.
V případě pochybností, zda spojení plní požadavky Zápisního řádu, může chovatel požádat příslušného poradce
chovu o vyjádření.
Přeregistrace feny / psa:
Každý chovný jedinec musí projít tzv. „přeregistrací“. To je úkon, během kterého si plemenná kniha zavede do
své databáze informace o uchovnění jedince, informace o jeho zdravotních vyšetřeních, dosažených zkouškách a
výstavních oceněních. Tento úkon poznačí do rodokmenu a do čísla zápisu přidá za lomítko rok přeregistrace.
V případě chovného psa je třeba toto provést před prvním krytím. V případě chovné feny stačí zažádat o
přeregistraci až v době odchovu prvního vrhu. Originál PP vč. přílohy se všemi doklady zašlete s přihláškou vrhu.
Přeregistraci provádí plemenná kniha ČMKU na základě žádosti majitele. K žádosti je třeba připojit originál
průkazu původu vč přílohy, kopie DNA profilu / ověření původu, bonitační karty a povahového testu, protokolu o
vyhodnocení DKK a DLK a vyšetření DOV, případně další zdravotní vyšetření, zkoušky či výstavy, které nejsou
zapsané v PP. Cena za přeregistraci je uvedena v ceníku na webu KCHBO a účtuje jí plemenná kniha ČMKU (t.č.
242 Kč pro člena klubu). Adresa pro zaslání je: ČMKU, Plemenná kniha – Bc.Vilemína Kracíková, Maškova 3,
182 53 Praha 8 – Kobylisy. Přeregistrovaný PP vám ČMKU zašle zpět na dobírku.
Po krytí:
Majitel chovné feny je povinen odeslat krycí list č. 1 doporučeným dopisem na adresu příslušného poradce chovu,
a to do sedmi kalendářních dnů od posledního krytí. Zároveň je nutné v databázi KCHBO zkontrolovat jaké
informace má KCHBO o otci vrhu. Pokud nějaké informace v databázi chybí, je nutné přiložit příslušné doklady
ke krycímu listu (chovnost, zdraví, DNA profil případně zkoušky či výstavy).
Pokud chovatel dosud nezaslal před krytím poradci chovu protokoly o klinickém vyšetření očí obou rodičů vrhu,
přiloží je nejpozději ke krycímu listu č. 1 (viz. Zápisní řád, bod 3.7.). To samé platí o DNA testech na HSF4,
CEA/CH a prcd (viz. Zápisní řád, bod 3.14).
Tyto dokumenty (kromě krycího listu) je možné poradci chovu zaslat i naskenované e-mailem.
Pokud fena nezabřezne:
Pokud fena nezabřezla, případně potratila, je chovatel povinen odeslat krycí list č.2 doporučeným dopisem na
adresu příslušného poradce chovu, a to do 75-ti kalendářních dnů od posledního krytí a tuto skutečnost na něm
uvést.
Po porodu štěňat:
Do pěti kalendářních dnů po narození štěňat odešle majitel chovné feny krycí list č.2 s doplněným datem vrhu a
počtem štěňat, pohlavím a základními barvami jednotlivých štěňat (tj. černá, červená, blue-merle, červená-merle)
doporučeně poradci chovu. Nemá-li v databázi evidovaný e-mail, připíše jej na krycí list.
Řádně vyplněný krycí list č. 2 je možné v této fázi poslat poradci chovu i e-mailem.
Od poradce chovu chovatel obdrží mailem formuláře k zápisu vrhu a to Žádanku o zápisová čísla a Přihlášku
k zápisu. Formuláře jsou ve formátu .doc (Word) a s možností doplnění přímo v počítači. Oba formuláře si
chovatel může rovněž stáhnout z webu KCHBO, kde jsou umístěny v sekci „ke stažení“. Neznamená to ovšem, že
není nutné odeslat krycí list č. 2 příslušnému poradci chovu.
Žádanku o zápisová čísla chovatel vyplní ve všech kolonkách a odešle ve formátu DOC nebo PDF na určený email příslušnému pracovníkovi plemenné knihy a příslušnému poradci (e-maily jsou uvedeny přímo na žádance).
Žádanku je třeba odeslat ve věku štěňat 3-4 týdny. Pokud chovatel nemá v tuto dobu stále přiznán chráněný název
chovatelské stanice, napíše do příslušné kolonky „zažádáno“. Štěňata z jednoho vrhu musí začínat od stejného
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písmene, má-li chovatel první vrh, pak od „A“, druhý vrh od „B“, atd. Vždy se řadí nejprve psi – abecedně, potom
feny – abecedně.
Chovatel obdrží z plemenné knihy do cca jednoho týdne e-mail s linkem na stažení PDF souboru Přidělení
zápisových čísel a PDF soubor s náhledem rodokmenu. Tento náhled slouží ke kontrole, jaké informace o rodičích
a předcích má plemenná kniha k dispozici. Pokud chovateli v náhledu rodokmenu chybí nějaké údaje o rodičích
nebo předcích, je třeba doposlat patřičné doklady společně s Přihláškou k zápisu štěňat.
Přidělená zápisová čísla od plemenné knihy si chovatel vytiskne a nechá potvrdit veterinárním lékařem, který
prováděl čipování nebo tetování. Pokud byla štěňátka čipována, vylepí na tento dokument štítky čipů pod sebe
v pořadí, v jakém jsou na něm uvedená jména štěňat. Zároveň chovatel tento formulář také stvrdí svým podpisem
v příslušné kolonce.
Štěňata se čipují nebo tetují mezi 5.-8.týdnem věku. Celý vrh musí být označen shodně! Není možné některá
štěňata jen natetovat a některá jen načipovat. Štěňata musí být označena před odběrem!
Klinické vyšetření očí štěňat je nutné provést mezi 36. – 55. dnem věku štěňat (viz. Zápisní řád, bod 8.10).
Všechna štěňata musí být označena před tímto vyšetřením.
Kontrola vrhu – poradce po oznámení vrhu zasílá kontrolorovi pověření k provedení kontroly vrhu. Kontrolor se
spojí s chovatelem a kontrolu obvykle provádí ve věku 6-8 týdnů štěňat, aby bylo možno zhodnotit povahu,
exteriér, zkontrolovat očkování, označení štěňat, atd. Chovatel je povinen vpustit kontrolora ke kontrole štěňat,
jinak se dopouští hrubého porušení chovatelského řádu!!! Kontrolor je povinen dodržovat hygienická opatření
k zabránění přenosu infekčních chorob. Kontrolor si účtuje za kontrolu 100,- Kč plus cestovné 5,50 Kč / km.
Po označení štěňat vyplní chovatel Přihlášku k zápisu štěňat a uloží ji ve formátu DOC (Word)!!! Příslušnému
poradci chovu e-mailem odešle uvedenou Přihlášku k zápisu štěňat, naskenovaný dokument o Přidělení
zápisových čísel s potvrzeným čipováním či tetováním, kopie protokolů o klinickém vyšetření štěňat, případně
další dokumenty, které chce plemenné knize předat (kopie zdravotních testů, titulů či zkoušek od rodičů, pokud
nejsou již uvedeny v náhledu rodokmenu štěňat; žádost o exportní PP, atd.). Kromě Přihlášky k zápisu štěňat,
která musí být odeslána v nezměněném formátu (DOC – Word), mohou být ostatní dokumenty ve formátech PDF
nebo JPG (preferujeme PDF). Pokud se jedná o velmi velké soubory, využijte služeb Úschovny
(www.uschovna.cz).
Tyto podklady musí být bezpodmínečně zaslány nejpozději do 12. týdne věku štěňat, jinak štěňata přijdou o
průkazy původu, a to s konečnou platností !!!!
POZOR ZMĚNA OD 1.4.2018 Plemenná kniha vyžaduje v souladu se Zápisním řádem ČMKU
Originál krycího listu č. 2 a originál dokumentu Přidělení zápisových čísel s řádně potvrzeným označením štěňat
veterinárním lékařem a podepsaný chovatelem. Oba doklady je možné zaslat poradci chovu doporučeným
dopisem společně kdykoliv, ale nejpozději do odeslání přihlášky vrhu.
Pokud chovatel nemá možnost skenování nebo je potřeba zároveň přeregistrovat matku vrhu
V tom případě odešle Přihlášku k zápisu štěňat, potvrzený formulář Přidělení zápisových čísel a veškeré další
dokumenty příslušnému poradci chovu doporučeným dopisem.
Pokud chovatel nemá přístup na internet
V tom případě tuto skutečnost sdělí poradci chovu a veškeré formuláře od něj obdrží vytištěné, o zápisová čísla
požádá plemennou knihu doporučeným dopisem a podklady poradci chovu odešle rovněž doporučeným dopisem.
Rodokmeny
Rodokmeny štěňat odesílá plemenná kniha doporučeně na dobírku na adresu chovatele. Ceny jsou uvedeny
v ceníku na webu KCHBO (t.č. 242 Kč za jeden rodokmen, v případě exportního rodokmenu plus 363 Kč,
expediční náklady ve výši 100 Kč za zásilku). Poplatky účtuje a vybírá Plemenná kniha ČMKU. V případě
uplatnění slevy na rodokmeny štěňat dle Zdravotního programu je třeba zaslat žádost o tuto slevu poradci chovu
spolu s Přihláškou k zápisu štěňat. Vzhledem k administrativní náročnosti není možné slevu aplikovat na zásilku
rodokmenů od ČMKU, tato Vám přijde v plné ceně. Rozdíl Vám následně bude vyplacen z účtu KCHBO, z.s.
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