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SHELTIE CLUB CZ, z.s. 

POSTUP PŘI ZÁPISU VRHU  
Pro přechodné období do chválení členskou schůzí 2021 

(platný od ledna 2021, aktualizace únor 2021) 
 

 
 

1. Nejpozději v den krytí být členem klubu nebo mít uzavřenou smlouvu o 
poskytování chovatelského servisu s nečleny klubu. V případě externího vrhu mít 
uzavřenou dohodu o zapůjčení feny.  

2. získat krycí list - Krycí listy (KL) jsou chovatelům k dispozici na webových 
stránkách SHELTIE CLUB CZ, z. s. – klubová sekce dokumenty ke stažení 
(http://www.sheltie.cz/?page_id=26), odkud si KL může chovatel – majitel feny - 
stáhnout a vytisknout (nutno 2x) nebo může chovatel požádat správce dílčí 
plemenné knihy nebo poradce chovu o zaslání KL. Žádost o vydání KL může být 
podána písemně, telefonicky nebo e-mailem; chovateli jsou pak zaslány 2 KL 
poštou. 

3. Zaslat do 7 dnů po nakrytí sken vyplněného KL, (případně kopii poštou) správci 
dílčí plemenné knihy. 

4. Zaslat do 7 dnů po narození štěňat : 

4.1. scan KL, doplněný o datum narození a počet pohlaví narozených štěňat e-
mailem správci dílčí plemenné knihy, nebo originál KL poštou   

4.2.  doklad o zaplacení poplatku za použití KL č.ú. 2300045437/2010, v.s. 
členské číslo, s.s. 222. 

Po obdržení 2. KL a platby bude zaslán chovateli e-mailem nebo poštou klubem 
podepsaný formulář „ŽÁDANKA PRO URČENÍ ČÍSLA ZÁPISU, IDENTIFIKAČNÍ 
ZNAČKY A PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT DO PLEMENNÉ KNIHY PSŮ“. 

5. Do 3 týdnů od narození štěňat zaslat scan vyplněné žádanky pro určení čísla 
zápisu na Plemennou knihu a to e-mailem na adresu: dragovic@cmku.cz, nebo 
poštou na adresu: Plemenná kniha ČMKU, Maškova 3, 182 50 Praha 8 a zároveň 
v kopii správci dílčí plemenné knihy na adresu odchovy.sheltie@seznam.cz  

Chovatel obdrží v krátkém čase z Plemenné knihy e-mailem, nebo poštou formulář 
„PŘIDĚLENÍ ZÁPISOVÝCH ČÍSEL/PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT“ a návrh 
průkazu původu štěňat ke kontrole. Pokud jsou údaje v návrhu průkazu původu 
štěňat chybné, je nutno na chybné údaje upozornit Plemennou Knihu ČMKU a 
požádat o opravu. 

Formulář „PŘIDĚLENÍ ZÁPISOVÝCH ČÍSEL/PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT“ 
v případě zaslání e-mailem si chovatel vytiskne a dále použije při čipování/tetování 
štěňat a případném klinickém vyšetření DOV štěňat u veterinárního ophtalmologa. 

Čipování je povoleno provádět nejdříve od stáří 4 týdnů štěňat, tetování ve stáří 6 
týdnů. Tyto úkony provádí veterinární lékař a zaznamená do formuláře „PŘIDĚLENÍ 
ZÁPISOVÝCH ČÍSEL/PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT“.  
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6. Po označení (čipování/tetování) štěňat zašle chovatel správci dílčí plemenné 
knihy poštou (nejlépe doporučeně) vyplněný, chovatelem podepsaný a od 
veterináře potvrzený formulář „PŘIDĚLENÍ ZÁPISOVÝCH ČÍSEL/PŘIHLÁŠKA 
K ZÁPISU ŠTĚŇAT“ plus jednu kopii si uschová pro svoji evidenci. 

 
V případě prvního vrhu v chovatelské stanici přiloží také kopii přiděleného názvu 
“Chovatelské stanice“. Dále v případě, že chovatel nechá provést klinické nebo 
genetické vyšetření dědičných chorob očí, příp. dalších zdravotních vyšetření štěňat 
kopie výsledků vyšetření. V případě, že chovatel žádá o vystavení exportního 
Průkazu původu, připojí jméno a přesnou adresu nového majitele štěněte/štěňat. V 
případě, že chovatel žádá o zapsání výstavních titulů rodičů do průkazu původu 
štěňat, kopie příslušných výstavních ocenění a dosažení titulu Šampion, 
Interšampion. Scany výše popsaných dokumentů a formulářů (jejich scany) může 
chovatel kromě „PŘIDĚLENÍ ZÁPISOVÝCH ČÍSEL/PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU 
ŠTĚŇAT“ zaslat e-mailem správci dílčí plemenné knihy.  
Všechny podklady k zápisu vrhu je nutno zaslat správci dílčí plemenné knihy 
nejpozději do 2,5 měsíce stáří štěňat. 
 
Originály Průkazů původu štěňat obdrží chovatel na dobírku z Plemenné knihy 
ČMKU. 
 
 
Pozn. Dle novely zákona č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání, která 
vstoupila v platnost dne 1.2.2021, je chovatel povinen ke každému vrhu nejpozději 
do 7 dnů od narození štěňat vyplnit evidenční list, který je povinen uchovávat po 
dobu 3 let. Závazný vzor formuláře evidenčního listu vrhu štěňat uveřejní 
ministerstvo na svých internetových stránkách. Evidenční list vrhu štěňat obsahuje  
a) identifikační údaje chovatele,  
b) místo jejich chovu,  
c) informace o jejich matce, zejména plemeno, jméno, datum narození, číslo čipu 
nebo tetování,  
d) informace o štěňatech, zejména datum narození a jejich počet, počet štěňat 
uhynulých po 7 dnech od narození, u každého štěněte číslo čipu, jméno štěněte a 
jeho pohlaví, a 
e) informace o očkování a odčervení štěňat, případně o jiném veterinárním ošetření, 
která byla provedena do doby převodu štěňat, nejdéle do 6 měsíců jejich věku.  

 

Vzory formulářů naleznete na webu http://www.sheltie.cz/?page_id=5688  
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Kontakty: 

Hlavní poradce chovu: Ing. Vlasta Lišková 
e-mail odchovy.sheltie@seznam.cz 

Tým poradců chovu:  Dagmar Semerádová 
     Eva Plíštilová 
     Kateřina Dušková 

Správce dílčí plemenné knihy: Hana Zavřelová, Riegrova 335, 666 01 Tišnov 
                                                 e-mail odchovy.sheltie@seznam.cz  
 

Plemenná kniha ČMKU :               PK ČMKU 
                                                      Eva Dragovič, e-mail:dragovic@cmku.cz 
                                                      Maškova 3,  182 53 Praha 8 
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