
POSTUP PŘI CHOVU ŠTĚŇAT       

OBDOBÍ DOKUMENT / ŽÁDOST 
ODESLAT 

KDO  -> KOMU 
FORMA 
ZASLÁNÍ 

FORMULÁŘ 
KE STAŽENÍ 

POPLATEK TERMÍN POZNÁMKY 

PŘED  
nakrytím feny 

ŽÁDOST O VYSTAVENÍ  
KRYCÍHO LISTU 

chovatel -> poradci chovu MAIL ANO 100,- 
S dostatečným předstihem 
před předpokládaným 
háráním feny   

V případě uvedení ID člena jako 
variabilní symbol není třeba 
zasílat potvrzení o platbě  

KRYCÍ LIST - vystavení poradce chovu -> chovateli MAIL - - 
DO 3 TÝDNŮ 
od obdržení žádosti 

KL je vystaven dle požadavků 
chovatele, poradce může doplnit 
své vyjádření 

        
PO 
nakrytí feny 

Část krycího listu (modrá část) 
„KRYTÍ“ - vyplnit 

chovatel -> poradci chovu MAIL - - 
DO 5 DNŮ 
po krytí 

 

        

PO 
narození štěňat 

Část krycího listu (zelená část) 
„VRH“ - vyplnit 

chovatel -> poradci chovu MAIL - - 
DO 5 DNŮ 
po narození štěňat 

 

PŘIHLÁŠKA VRHU – vyplnit  chovatel -> poradci chovu MAIL ANO - DO 3 TÝDNŮ 
po narození štěňat 

Možno požádat o provedení 
kontroly vybraným kontrolem 

ŽÁDANKA O ZÁPISOVÁ ČÍSLA 
- vyplnit 

chovatel -> poradci chovu MAIL ANO - 
DO 3 TÝDNŮ 
po narození štěňat 

 

KONTROLA VRHU – sjednání termínu, 
případně oznámení o provedení kontroly 
veterinářem 

poradce chovu (kontrolor vrhu) 
- chovateli 

TELEFON 
ANO  

- v případě kontroly 
u veterináře 

- 
4.- 5. TÝDEN 
po narození štěňat 

Chovatel hradí kontrolorovi 
cestovné – dle platných předpisů 

PŘIDĚLENÍ ZÁPISOVÝCH ČÍSEL /PŘIHLÁŠKA 
K ZÁPISU ŠTĚŇAT 

ČMKU -> chovateli POŠTA - - 
DO 6 TÝDNŮ 
po narození štěňat 

Vyplní veterinář při čipování 

ORIGINÁLY: 
* KRYCÍ LIST (kompletně doplněný) - 2X 
* DOKLAD O ČIPOVÁNÍ  (formát A4) 
* ZÁPIS Z KONTROLY VRHU  (pokud byla 
provedena veterinářem) 
* PŘIHLÁŠKA VRHU (nalepená nebo 
vypsaná čísla čipů!) – 2X  

 

chovatel -> poradci chovu POŠTA  - PO OČIPOVÁNÍ ŠTĚŇAT   

        Pokud 
FENA 
NEZABŘEZNE 

Část krycího listu (zelená část) 
„VRH“ - vyplnit 

chovatel -> poradci chovu MAIL - - Do 75 dnů po krytí  

 
 


