
Postup při vyřizování přihlášky k zápisu:

  Narození štěňat hlásíte chovatelské komisi nejpozději do 5 dnů od porodu. Poté poštou obdržíte v obálce 2 x Přihlášku k zápisu štěňat, 1 x Žádanku pro určení 
tetovací značky a 1 x Tetovací kontrolní pásek.

  U majitelů s prvním vrhem BO je nutná veterinární kontrola zdravotního stavu štěňat i matky a to do 10. dne od narození vrhu. Veterinární lékař napíše zprávu o 
zdravotním stavu na zadní stranu „Přihlášek k zápisu štěňat“ a kontrolu potvrdí svým razítkem a podpisem.

  Žádanku pro určení tetovací značky prosím vyplňte a zašlete 1 x ve věku 2 -3 týdnů doporučeně na adresu: Plemenná kniha ČMKU, Jankovcova 153, 135 00, 
Praha 8. přidělí Vám tetovací čísla a žádanku zašlou zpět.

  Před odběrem štěnat (mezi 6-8 týdnem věku) nechte celý vrh označit. Můžete si vybrat zda budete tetovat nebo čipovat. Celý vrh však musí být označen shodným 
způsobem a najednou. Tetovaná štěňata lze označit i čipem.

  Tetování: Veterinární lékař štěňata tetuje do levého ušního boltce nebo do levé slabiny a při tetování jednotlivých štěňat zároveň vyznačuje čísla na „Tetovací 
kontrolní pásek“, který poté potvrdí svým podpisem a razítkem.

  Čipování: Veterinární lékař štěňata načipuje a potvrdí úkon svým razítkem a podpisem na „Tetovací kontrolní pásek“. Štítky nalepte ke jménu a zápisovému číslu ke 
kterému patří (tetovací číslo je shodné s číslem zápisu v průkazu původu).

  Při označování štěňat veterinární lékař zkontroluje celý vrh i matku štěňat a napíše zprávu o zdravotním stavu na zadní stranu „Přihlášek k zápisu štěňat“ a opět 
potvrdí svým razítkem a podpisem.

  Poté do 60. dnů věku štěňat zašlete doporučeně na adresu chovatelské komise 2 x řádně vyplněnou „Přihlášku k zápisu štěňat“, 1 x „Žádanku pro určení tetovací 
značky“, 1 x „Tetovací kontrolní pásek“, kopii získaných výstavních ocenění a složených zkoušek, které fena získala od posledního vrhu. Pokud se jedná o první vrh 
chovatele, je třeba přiložit originál průkazu původu pro přeregistraci a kopii chráněného názvu chovatelské stanice včetně fotokopie z nejvyšších zkoušek a výstav.

  Prodáváte-li štěně do zahraničí, přiložte spolu s doklady k zápisu štěňat také žádost o vydání „Export pedigree“ (vývozní průkaz původu), kde uvedete číslo zápisu 
štěněte a jméno nového majitele s kompletní adresou.

  Doklady musí chovatelská komise potvrdit a odeslat na plemennou knihu nejpozději do 3 měsíců věku štěňat, jinak nebude přihláška přijata. Proto Vás prosím o 
brzké vyřízení.

    Další informace najdete v Zápisním řádu CMC

Chovatelská komice CMC, adresa příjmu dokladů:
Bc. Dita Finsterle, Veterinární klinika HKVet s.r.o., Na Brně 566, 500 06 Hradec Králové 


