
ádost o vystavení krycího listu
Vypl uje KPaCHP o.s. Podpis OPCH:
Do lo dne: KL vystaven dne:

íslo KL: Platný do:

Velký: St ední: Toy: Trpasli í:

Bílý: erný: Hn dý: ervený:
Aprikot: St íbrný: erný s pálením: ernobílý:

FENA:

Jméno a název chovatelské stanice:
Datum narození: íslo zápisu:
Vý ka / délka: P edpokládaný termín krytí:

PO ADOVANÍ KRYCÍ PSI:

1. Jméno a název chovatelské stanice:
Datum narození: íslo zápisu:
Barva / vý ka / délka:
Majitel:

2. Jméno a název chovatelské stanice:
Datum narození: íslo zápisu:
Barva / vý ka / délka:
Majitel:

3. Jméno a název chovatelské stanice:
Datum narození: íslo zápisu:
Barva / vý ka / délka:
Majitel:

Chovatel si m e sám navrhnout 3 krycí psy. Pro zahrani ní krytí je nutno dolo it fotokopii pr kazu
p vodu psa a potvrzení o chovnosti dle p íslu ných ustanovení zem , ve které je pes registrován. Vlastní
návrh také podléhá schválení poradcem chovu.

ZHODNOCENÍ MINULÉHO VRHU (P i prvním vrhu feny se nevypl uje):

Datum vrhu: Krycí pes:
Po et narozených t at (psi/feny): Po et t at bez vad:

Jedinci u nich  se v minulém vrhu vyskytly vady:

Jméno t n te P/F Popis vady

Chovatelská stanice: Jméno chovatele:
Adresa: Telefon:                             E-mail:

Podpisem stvrzuji správnost v ech vý e uvedených údaj !
Svým podpisem stvrzuji, e na vy ádání KPaCHP o.s. poskytnu pot ebnou sou innost p i kontrole paternity a
beru na v domí, e odmítnutí tohoto souhlasu m e mít za následek nevystavení pr kaz  p vodu pro
t ata.Souhlasím s p ejímkou vrhu komisí KPaCHP o.s. a zve ejn ním v ech dat z této ádosti.

V (m sto) ..           dne (datum) ..         podpis chovatele



!POZORN  T TE

Usnesením 13. Valné hromady ze dne 28.10.2004 dochází ke zm n  ozna ení t at v chovu v rámci KPaCHP.
V echna t ata narozená po ínaje dnem 1.1.2005 budou ozna ena pouze IPOVÁNÍM.

t ata musí být ozna ována mikro ipem normy ISO 11784 a 11785 nap . ipy DATAMARS
 i jinými vyhovujícími této norm .

OB H CHOVATELSKÉ DOKUMENTACE  platný od 1.1.2005

1) O krycí list ádáme minimáln  1 m síc p ed p edpokládaným termínem krytí na adrese p íslu ného rázového poradce
chovu. . ádost musí být dolo ena dokladem o zaplacení a kopií dokladu o chrán ném názvu chovatelské stanice.
2) p ípad , e nebude dodr ena lh ta 1 m síce, bude ádost brána jako expresní za zvý ený poplatek 500,-K .
3) Chovatel musí být majitelem chrán ného názvu chovatelské stanice  vy izuje MKU, Jankovcova 53/C, 170 00 Praha 7
4) V p ípad  zahrani ního krytí je nutné dolo it fotokopii PP psa a doklad o chovnosti dle p íslu né zem .
5) V p ípad  spln ní v ech nále itostí bude pro chovatele vystaven krycí list ( ást pro chovatele a ást pro majitele
krycího psa), formulá  hlá ení vrhu a formulá  p ihlá ka k zápisu t at. V echny tyto doklady budou zaslány na adresu
chovatele.
6) Po uskute n ní krytí majitel krycího psa do 7 dn  po krytí zasílá sv j díl krycího listu spolu s dokladem o zaplacení
krycího poplatku na adresu HPCH
7) Chovatel je povinen po vrhu vyplnit hlá ení vrhu a p ihlá ku k zápisu t at.
8) V termínu do 14 dn  od data vrhu odesílá chovatel na adresu HPCH tyto doklady:

a) P ihlá ku k zápisu t at
b) Hlá ení vrhu
c) Svou ást krycího listu
d) V p ípad  1. vrhu v chovatelské stanici originál osv d ení o chrán ní názvu.
e) V p ípad  1. vrhu feny originál jejího pr kazu p vodu.
f) Kopie p íloh PP rodi . V echny tituly rodi , které chovatel chce mít zapsány v PP, musí být uvedeny v PP nebo v

jeho p ílohách!!
V pr b hu následujícího období KPaCHP o.s. zajistí ísla zápisu, která budou potvrzena na p ihlá ce k zápisu t at.
P ihlá ka k zápisu t at bude zaslána na adresu chovatele prost ednictvím MKJ, plemenná kniha, Jungmannova 25, 115
25 Praha 1.
9) Chovatel po obdr ení p ihlá ky k zápisu t at s vyzna enými zápisovými ísly, nechá t ata o ipovat
veterinárním léka em. ipování musí být potvrzeno na p ihlá ce k zápisu t at v p íslu né kolonce vypsáním plného
ísla ipu a potvrzením veterinárního léka e o aplikaci mikro ipu a ZA ÁDÁ OPCH O P EJÍMKU VRHU pokud byla

na ízena HPCH i OPCH.
10) Chovatel spolu s ostatními doklady p edá p ejímací komisi  nálepky s árovými kódy mikro ip  pro nalepení do PP
t at, nebo je za le na adresu HPCH (doporu en ).

11) Komise provede p ejímku vrhu, za pomoci tecího za ízení zkontroluje existenci a íslo ipu u ka dého t n te,
vystaví protokol, potvrdí p ejímku vrhu v p ihlá ce k zápisu t at a oba doklady, v etn  árových kód  mikro ip  zasílá
na adresu hlavního poradce chovu.

UPOZOR UJEME, e stále trvá povinnost vést knihu krytí pro ka dého krycího psa samostatn  a knihu odchov  pro
ka dou chovatelskou stanici. Kontroly t chto knih je mo né provád t kdykoli z na ízení výboru KPaCHP o.s. nebo hlavního
poradce chovu. Toto ustanovení nebylo nikdy zru eno! Knihy krytí a knihy odchov  budou vydávány v dy p i bonitaci a na
vy ádání u OPCH i HPCH.

CHOVNÍ JEDINCI
Úsp ným absolvováním bonitace se jedinec sice stává chovným, ale je nutné provést tzv. P EREGISTRACI, co  znamená
zapsat jej do seznamu chovných jedinc . P eregistrace provádí na základ  originálu bonita ní karty a PP plemenná kniha

MKJ, Jungmannova 25, 110 00 Praha 1.

POPLATKY:
ádost v ádném termínu                            160,-K             variabilní symbol      22 + Va e lenské íslo, tzn. 7mísné
íslo 22XXXXX

Expresní ádost                                          500,- K             variabilní symbol      23 + Va e lenské íslo, tzn. 7mísné
íslo 23XXXXX

et íslo:  198685374/0300

ZDE NALEPTE KOPII DOKLADU O ÚHRAD
STANOVENÉHO POPLATKU

ZA VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU

Bez dokladu o úhrad  nebude Va e ádost p ijata.



ZÁPISNÍ ÁD KPaCHP o.s. - OB H CHOVATELSKÉ DOKUMENTACE

 Zápisní ád KPaCHP o.s. je vyhotoven v souladu se Zápisním ádem MKU, ádem
ochrany zví at p i chovu ps  MKU, je  je jeho sou ástí, a respektuje ustanovení t chto ád .
Nedílnou sou ástí Zápisního ádu KPaCHP o.s. je p íru ka " ízení chovu" ve smyslu
navazujících p edpis  a ád  klubu.

a) 1. Chovní jedinci
 Úsp ným absolvováním bonitace s veterinárním oftalmologickým vy et ením (nebo
prcd-PRA  OptiGen test), PL a u velkých pudl  oftalmologické vy et ení a DKK se jedinec
stává chovný. U vy et ení e ky (PL) a vy et ení ky elního kloubu (DKK) od t etího stupn
se jedinec stává nechovný. Do chovu nejsou p ipu t ni zejména jedinci, kte í mají vady, je  je
z chovu vylu ují. Jedná se nap . o slabé povahy, vrozenou hluchotu nebo slepotu, zaje í pysk,
roz t p patra, zna né vady chrupu a anomálie elistí, o ní choroby jako PRA, epilepsii,
kryptorchismus, monorchismus, albinismus, nesprávné zbarvení, jako  i zji t né t ké
displazie ky elních a loketních kloub , luxace pately.
Chovní jedinci, po kterých se proká e opakovaný výskyt genetických a jiných záva ných vad,
které eventueln  vedou i k úhynu potomstva, budou veterinárn  vy et eni a výsledek za le
majitel na adresu HPCH.
U chovných jedinc  je nutné provést p eregistraci, co  znamená, zapsat jej do seznamu
chovných jedinc . P eregistraci provádí na základ  originálu bonita ní karty a PP plemenná
kniha MKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1. Chovatel musí být majitelem chrán ného
názvu chovatelské stanice - vy izuje MKU, Jankovcova 53/C, 170 00 Praha 7.

b) 2. Vystavení krycího listu
 P i spln ní v ech nále itostí bude pro chovatele vystaven krycí list na základ  ádosti
( ást pro chovatele a ást pro majitele krycího psa) a formulá e Hlá ení vrhu a P ihlá ka
k zápisu t at. V echny tyto doklady budou zaslány na adresu chovatele.

c) 3. Krycí list
 O krycí list (dále jen KL) chovatel ádá minimáln  1 m síc p ed p edpokládaným
termínem krytí na adrese p íslu ného poradce chovu. ádost musí být dolo ena dokladem
o zaplacení a kopií dokladu o chrán ném názvu chovatelské stanice. V p ípad , e nebude
dodr ena lh ta jednoho m síce, bude ádost brána jako expresní za zvý ený poplatek.
Platnost krycího listu je maximáln  12 m síc . OPCH je oprávn n návrh chovatele
nedoporu it i zakázat  hlavn  v p ípad , e by bylo ohro eno zdraví potomstva; chudozubá
fena m e být kryta pouze plnochrupým psem. U zahrani ního krytí musí chovatel dolo it
fotokopii PP psa a doklad o chovnosti dle p íslu né zem . Pes musí mít platné oftalmologické
vy et ení (ne star í ne  1 roku ), nebo prcd-PRA OptiGen test, PL a u velkých pudl  platné
oftalmologické vy et ení (ne star í ne  1 roku ) a DKK.

d) 4. Kniha krytí
 Ka dý majitel má povinnost vést knihu krytí pro ka dého krycího psa samostatn
a chovatel knihu odchov  pro ka dou chovatelskou stanici. Kontroly t chto knih je mo né
provád t kdykoliv z na ízení p edsednictva KPaCHP o.s. nebo hlavního poradce chovu.
Knihy krytí a knihy odchov  budou vydávány p i bonitaci nebo na vy ádání u hlavního
poradce chovu.

e) 5. Ohlá ení krytí
 Po uskute n ní krytí majitel krycího psa do sedmi dn  po krytí zasílá sv j díl KL
spolu s dokladem o zaplacení krycího poplatku na adresu hlavního poradce chovu.



f) 6. Hlá ení vrhu
 Chovatel je povinen po vrhu vyplnit formulá  Hlá ení vrhu a P ihlá ku k zápisu t at.
V termínu do 14.dnu od data vrhu odesílá chovatel na adresu hlavního poradce chovu tyto
doklady:

p ihlá ku k zápisu t at
hlá ení vrhu
svou ást KL
v p ípad  prvního vrhu v chovatelské stanici originál osv d ení o chrán ném názvu.
v p ípad  prvního vrhu feny originál jejího pr kazu p vodu.
kopie p ílohy PP rodi  a v echny tituly rodi , které chovatel chce mít zapsány
v PP t at.

g) 7. Zápis t at
 V pr b hu následujícího období KPaCHP o.s. zajistí ísla zápisu, která budou
potvrzená na P ihlá ce k zápisu t at. P ihlá ka k zápisu t at bude zaslána na adresu
chovatele prost ednictvím MKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1.

h) 8. Ozna ení mikro ipem
 Od 1.1.2005 musí být t ata ozna ena mikro ipem normy ISO platné v EU.

i) 9. ipování
 Chovatel po obdr ení P ihlá ky k zápisu t at s vyzna enými zápisovými ísly nechá
t ata o ipovat veterinárním léka em. ipování musí být uvedeno na P ihlá ce k zápisu
t at v p íslu né kolonce vypsáním plného ísla ipu a potvrzením veterinárního léka e

o aplikaci mikro ipu.

j) 10. P edání kód
 Chovatel spolu s ostatními doklady za le HPCH nálepky s árovými kódy mikro ip
pro nalepení do PP t at.

k) 11. P ejímka vrhu - na ízená
 V p ípad  na ízené p ejímky vrhu komise zárove  za pomoci tecího za ízení
zkontroluje existenci a íslo ipu u ka dého t n te, vystaví protokol, potvrdí p ejímku vrhu
v P ihlá ce k zápisu t at a oba doklady v etn  árových kód  mikro ip  zasílá na adresu
hlavního poradce chovu.

l) 12. Kontrola PP t at
 Hlavní poradce chovu potvrdí správnost P ihlá ky k zápisu t at a zasílá na adresu

MKJ k vystavení PP t at. P i nesprávném vypln ní i chyb jícím potvrzení veterinárního
léka e nebo p ejímací komise, má hlavní poradce chovu právo pozastavit vystavení PP t at.
P ihlá ku zasílá chovateli zp t k dopln ní chyb jících údaj . Hlavní poradce chovu má právo
na ídit mimo ádnou kontrolu vrhu!

m) 13. Povinná vy et ení
 Povinné oftalmologické vy et ení (nebo prcd-PRA OptiGen test) a luxace kolenního
kloubu, u velkých pudl  oftalmologické vy et ení a vy et ení dysplazie ky elního kloubu
platí od 1.1.2006. Vy et ení m e být provedeno libovolným veterinárním léka em který musí
mít p íslu nou odbornou atestaci. Potvrzení t chto vy et ení je nutné p edlo it p i bonitaci.



n) 14. Výjimky
 Výjimky z tohoto ádu m e u init pouze p edsednictvo KPaCHP o.s. spolu
s chovatelskou komisí.

o) 15. Záv re né ustanovení
 Poru ení vý e uvedených ustanovení tohoto Zápisního ádu KPaCHP o.s. chovatelem
nebo majitelem (dr itelem) chovného jedince má za následek nevystavení PP. P i hrubém
poru ení a nerespektování tohoto ádu m e být vý e uvedený majitel vylou en z KPaCHP
o.s..
Návrh Zápisního ádu vypracovala chovatelská komise a p edlo ila p edsednictvu KPaCHP
o.s. ke schválení.
P edsednictvo KPaCHP o.s. schválilo novelizaci zápisního ádu dne 9.8.2007.


