Chihuahua klub ČR – minimum pro chovatele
***Chovatel, člen či žadatel o členství v Chihuahua klubu ČR (dále jen člen CHK) obdrží tiskopisy krycích listů
(dále KL) spolu s dalšími tiskopisy a okopírují si je. Platnost KL pro členy CHK není omezena, používejte však
POUZE veškerou AKTUÁLNÍ chovatelskou dokumentaci (web CHK).
***Chovatel-nečlen, písemně, požádá poradce chovu (dále PCH) o vystavení KL na určitou fenku. Přiloží doklad
o zaplacení poplatků (kopii) a pokud fenka nebyla zařazena do chovu v CHK i kopii kompletního PP fenky. To
nejméně 6 týdnů před očekávaným háráním fenky. PCH zašle vystavený KL (KL č.1 a KL č. 2) do 4 týdnů
chovateli. Platnost tohoto listu je 12 měsíců od vystavení za předpokladu uhrazení ročního paušálního chovat.
poplatku v celém tomto období, jinak pozbývá platnosti s koncem kalendářního roku.
***Před krytím si chovatel dohodne podmínky krytí s majitelem krycího pejska (dále KP) a pokud má fenka ve
svodové kartě vyznačena nedostatky, překontroluje si svodovou kartu KP, zda nemá KP shodné vady. Ke
krytí smí dojít pouze mezi dvěma chovnými jedinci, kteří nemají ve svodové kartě vyznačeny shodné
konkrétní vady (tyto vady jsou ve svodových kartách odlišené-výrazně označeny s pokyny pro majitele) – VZOR
SVODOVÉ KARTY NA WEBU CHK. U vad lehčích (na svodové kartě nejsou zvýrazněny) není toto spojení
zakázáno, ale je na vlastním rozhodnutí-zodpovědnosti majitelů krycího psa i feny, zda jedince se shodnými
nedostatky spojí. Majitel chovného psa má právo i povinnost ověřit si před krytím chovnost a stáří fenky (stáří do
8 let) i naopak i majitel chovné fenky, na originálu PP. Pokud má fenka ve svodové kartě vyznačené konkrétní
určené vady (viz výše), nesmí mít shodné vady krycí pes. Pokud chovatel či majitel KP poruší toto
ustanovení, bude mu CHK ukončen chovatelský servis.
***Zahraniční krytí je možné, v zemi majitele krycího psa však musí být pes chovný - splňovat podmínky
chovnosti, které je nutno doložit, ke kopii PP pejska, písemným potvrzením partnerské kynologické organizace
(PK) tohoto státu (+ jeho úředním překladem do jazyka českého) ještě před krytím poradci chovu v originálu +
úředním překladem do jazyka českého (ZŘ CHK) apod.
***IHNED po krytí chovatel i majitel KP přesně a čitelně vyplní KL (č. 1 a č. 2), včetně přesné adresy,
směrovacího čísla, telefonu, e-mailu a předpokládaného data vrhu a podepíší oba KL (č. 1 a č. 2), krytí
zapíše majitel KP i do dokladu krytí KP. Majitel feny do knihy odchovů. Chovatel si vyžádá a majitel KP poskytne
veškeré údaje ke KP potřebné k vyplnění přihlášky k zápisu štěňat (dále PkZŠ) a dokladu odchovů fenky.
***Při opakovaném krytí se doplní do KL další datum krytí.
***KL č. 1 (originál) zůstává chovateli a KL č. 2 (kopie) zašle do 5 dnů po posledním krytí majitel KP (člen CHK)
PCH.
***Pokud kryje chovatel v zahraničí nebo u nečlena CHK, zašle chovatel sám ve stejném termínu KL č. 2 PCH.
V zahraničí si od majitele KP vyžádá kopii PP, případně další doklady o chovnosti psa v zemi majitele a zašle je
s KL č. 2 poradci chovu. V případě potřeby si vyžádá kopii svodové karty, kterou zašle povinný spolu s KL č. 2.
***Pokud má krytá fenka vyznačené nedostatky ve svodové kartě, zasílající ke KL č. 2 přiloží i kopie
svodových karet kryté fenky a krycího psa. Kopii svodových karet přikládá zasílající i při opakovaných
spojeních – např. další rok!!! Obdobně postupuje zasílající, pokud posílá KL č. 2 e-mailem!
***Po porodu (do 5 dnů) zašle chovatel KL č. 1 s doplněnými údaji (datum vrhu a počet a pohlaví štěňat) PCH a
spolu s KL č. 1 zašle chovatel PCH i řádně vyplněnou (2x !) žádanku o zápisová čísla (dále ŽoZČ) - adresa,
chovatelská stanice, datum narození štěňat, rodiče štěňat, včetně jejich čísel zápisu, jména štěňat (dle abecedy,
1. vrh „A“ atd., nejdřív psi a poté fenky, pokud možno nezaměnitelná jména a i zde dále dle abecedy, např.
ADam, ALeš, ATík….).
***Pokud je ve vrhu 6 a více štěňat ihned chovatel kontaktuje poradce chovu o následně si dohodne
kontrolu vrhu, která musí proběhnout do 10 dnů stáří štěňat!
***Datum vrhu a počet a pohlaví štěňat, sdělí majitel fenky ve stejném termínu po porodu i majiteli KP – písemně
a doporučeně, pokud se nedohodli jinak.
***Do 4. týdnů zašle PCH klubem potvrzenou ŽoZČ na PK.
***PK zašle ŽoZČ s vyznačenými zápisovými čísly (při tetování se tetují jen poslední čtyři čísla!) chovateli.
***Po obdržení ŽoZČ s přidělenými zápisovými čísly, cca kolem 6. týdne stáří štěňat, chovatel kontaktuje PCH
(nečlen), případně PCH nebo kontrolora vrhu (člen CHK) a dohodne se s ním na termínu kontroly vrhu (od 42. do
55. dne stáří štěňat, kontrola nejlépe v 8. týdnu), pokud dle Zápis. řádu CHK (dále ZŘ) tato kontrola přichází

v úvahu.
***Kontrola vrhu, popis vrhu (provede sám chovatel, mimo „A“ a „B“ vrhu plemene chihuahua, respekt. u 1. a
2. vrhu chovatele začínajícího, i opět !!!, chovat u CHK – zde vždy kontrola poradcem chovu nebo jím
určeným kontrolorem vrhu), se vykoná až po otetování nebo očipování. Musí se tetovat nebo čipovat celý vrh
jednotně (jedno či druhé) a najednou.
***Tetovat nebo čipovat lze od 42. dne stáří štěňat. Tetovat do pravé slabiny, buď tetovací tužkou nebo tetovacími
kleštěmi. I při čipování musíte zažádat žádankou o zápisová čísla!!
***Při přejímce vrhu sám chovatel, nebo PCH či kontrolor vrhu u chovatele, zkontroluje úplnost a správnost
vyplnění PkZŠ (2x), doplní PkZŠ o délky a barvy srsti štěňat, Pomůže s vyplněním popisu vrhu (2x) a na
tiskopisu popis vrhu potvrdí kontrolu. Chovatel při kontrole kontrolorovi zaplatí stanovené cestovné za každý km
jízdy os. automobilem z místa bydliště kontrolora do místa kontroly a zpět.
***Chovatel, doporučeně, do 56. dne stáří štěňat (nejlépe ihned po kontrole vrhu nebo po uskutečnění popisu
vrhu), zašle PCH pouze: 1x originál Přihlášky k zápisu štěňat – Chihuahua klubu ČR, 1x kopii Přihlášky
k zápisu štěňat – Chihuahua klubu ČR , s potvrzením veterináře (stačí jen na originále) o tetování / čipování,
1x ŽoZČ (originál!) a 1x Popis vrhu (originál) a pokud čipoval i samolepky s kódem čipu, od každého štěněte
1ks – buď vylepeny v PkZŠ CHK ČR nebo čísla čipu v PkZŠ CHK ČR vypíše a popsané samolepky jménem
štěněte přiloží k PkZŠ CHK ČR. PK ČMKU takto přiložené samolepky vrací. Též k PkZŠ CHK ČR .. přiloží
doklad-kopii o platbě klubu za vrh (KL a štěňata). DALŠÍ DOKLADY již neposílejte.
*** Pokud jsou poradci chovu všechny výše uvedené doklady zaslány, potvrdí přihlášku a podklady k vrhu zašle
na PK. Pokud není dokladace k vrhu úplná, poradce chovu vás vyzve na vámi uvedené e-mailové adrese
k doplnění, v případě nutnosti ji vrátí k doplnění – viz ceník! Dokud není dokladace vrhu a platby
kompletní, nezašle ji poradce chovu na PK !!!
***PP štěňat zašle PK chovateli na dobírku. Chovatel je povinen následně, bez velkého prodlení a zdarma,
PP rozeslat majitelům štěňat.
*** při nejasnostech, co a jak vyplnit, poslat si opakovaně přečtěte Minimum chovatele CHK ČR. Pokud
vám, i potom, nebude něco plně jasné kontaktujte telefonicky poradce chovu.
Pokud zašlete poradci chovu dokumentaci k vrhu neúplnou, neúplně vyplněnou apod., bude vám poštou
vrácena zpět k doplnění. Každé takové vrácení dokumentace chovateli bude sankcionováno platbou
klubu dle současně platného ceníku klubových plateb a to i při opakovaném vrácení taktéž opakovaně.
Tato sankční platba se dokládá dokladem o této platbě či jeho kopií přiloženým k zasílané opravené, doplněné
atd. chovatelské dokumentaci poradci chovu.
Zkratky: CHK – Chihuahua klub ČR, PCH – poradce chovu, PkZŠ – přihláška k zápisu štěňat Chihuahu klubu ČR,
PP – průkaz původu, KP – krycí pes, KL – krycí list, ŽoZČ – žádanka o zápisová čísla, PK – Plemenná kniha
ČMKU

