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MANUÁL PRO CHOVATELE 
 

Pokud je fena chovná (tzn. byla uchovněna dle Pravidel chovu plemene Kooikerhondje) a chovatel se ji rozhodne 
krýt, musí podniknout i některé nezbytné kroky, na které při chovu štěňat s PP nesmí zapomenout.  

Poradce chovu: MVDr. Markéta Grešíková (kooiker@seznam.cz, +420 604 487 597). 

1. ŽÁDOST O DOPORUČENÍ KE KRYTÍ – alespoň 1 měsíc před plánovaném krytím. 
Minimálně 1 měsíc před plánovaným krytím si písemně požádáte poradce chovu prostřednictvím „Žádosti 
o doporučení ke krytí“ o vydání „Doporučení ke krytí“.  
Nově je možné podat žádost o Doporučení ke krytí včetně provedení úhrady on-line. Jak na to se dozvíte 
zde: https://kchls.cz/metodicky-pokyn-doporuceni-ke-kryti/.  
K žádosti přiložte: 

A. PDF průkazku člena platnou pro daný rok nebo potvrzení o platbě členských příspěvků na daný rok. 
B. Potvrzení o zaplacení poplatků za vystavení „Doporučení ke krytí“ v odpovídající výši. 
C. U zahraničních psů oboustrannou kopii PP a doložení chovnosti.*  

* V řadě zemí nedostávají od klubu žádné potvrzení o tom, že je pes chovný. V tom případě máte dvě 
možnosti: A) Pokud již pes ve své zemi kryl, stačí poslat kopii PP potomka. B) Pokud pes ve své zemi 
ještě nekryl nezbývá než se obrátit na místní klub s žádostí o potvrzení chovnosti psa nebo získat 
čestné prohlášení majitele psa. Tak jako tak potřebujete mít nějaký dokument, který chovnost psa 
stvrzuje. Vše stačí zaslat elektronicky e-mailem. 

Standardní doba vystavení od doručení Žádosti je 30 dní, v případě EXPRES varianty do 10 dní (doručovací 
doba není započítaná do lhůty vystavení). 
Pro expres varianty doporučujeme kontaktovat poradce chovu telefonicky nebo emailem a nezapomeňte, 
že se v tomto případě platí extra poplatek 
 

2. DOPORUČENÍ KE KRYTÍ – vyplňte při krytí a pošlete do 8 dnů poradci chovu. 
Poradce chovu po přijetí vaší žádosti vystaví „Doporučení ke krytí“, které označí datem vystavení, razítkem 
a podpisem. Odešle ho e-mailem na vaši adresu, uvedenou v žádosti, spolu s „Přihláškou k zápisu štěňat“. 
Ta bude též označená datem vystavení, razítkem a podpisem.  
Doporučení ke krytí vytiskněte 2x podélně, tzn. na šířku papíru! Na výšku Vám to na plemenné knize 
neuznají. Přihlášku k zápisu štěňat vytiskněte 1x na výšku. 
Po nakrytí, je třeba oba výtisky „Doporučení ke krytí“ vyplnit a podepsat. Odstřihněte vyplněnou menší část 
z jednoho z nich – Potvrzení o krytí feny – ponechte ji majiteli psa. Výtisk s výstřižkem si ponechte.  
Druhý výtisk ofoťte, a zašlete e-mailem do 8 dnů po nakrytí poradci chovu a po narození štěňat ho pošlete 
spolu s Přihláškou k zápisu štěňat na plemennou knihu ve třech týdnech věku štěňat (do 28 dní po 
narození). 
V případě, že fena nezabřezne, informujte o tom poradce chovu. 
 

3. PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT – Ve třech týdnech věku (do 25 dní po narození) zašlete spolu  
s „Doporučením ke krytí“ na Plemennou knihu: ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 14100 Praha 4.  
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Jak na to? 
Štěňata zapisujte v tomto pořadí: nejprve všechny psy podle abecedy a potom feny stejným způsobem. 
Jména začínají na písmeno, které určuje pořadí vrhů daného plemene ve vaší chovné stanici. Pokud chováte 
více plemen, každé má svou vlastní abecední řadu. Pokud tedy první fena odchovala dva vrhy a nyní chováte 
na druhé stejného plemene, její první vrh bude začínat písmenem C. Pozor na písmeno C, nelze kombinovat 
s písmenem Ch! Piště čitelně, hůlkovým písmem. 
 

A. Pokud má fena první vrh, zasíláte též originál PP a certifikát o chovatelské stanici, pokud se jedná 
o první vrh v chovatelské stanici.1 

B. Pokud je krycí pes ze zahraničí2 a ještě u nás nekryl, zašlete kopii PP a doložení chovnosti, které jste 
dokládali při žádosti o doporučení ke krytí. 

C. Pokud mají rodiče nějaké tituly, zkoušky, zdravotní testy a chcete je nechat zapsat do PP, přiložte 
jejich kopie. 

 
Ve třech týdnech věku štěňat (do 28 dní od narození) zašlete poštou originál „Doporučení ke krytí“ spolu  
s vyplněnou „Přihláškou k zápisu štěňat“ na plemennou knihu, kde Vám budou přidělena čísla a Přihlášku 
Vám pošlou zpět. Pokud se tak nestane do týdne, raději si zjistěte, zda v pořádku došlo a není tam nic, co by 
tomu bránilo.3  
Kontakt: Věra Dvořáková, dvorakova@cmkj.info, +420 602 617 822. 
Přihlášku s přidělenými čísly si ofoťte, uložte a e-mailem ji pošlete také poradci chovu.  
Po očipování štěňat posíláte „Přihlášku k zápisu štěňat“ na plemennou knihu podruhé s vyplněnými čísly 
čipů a podpisem a razítkem veterináře. Na jejím základě Vám budou vystaveny „Průkazy původu“.  
V případě, že Vaše štěně posíláte do zahraničí, je potřeba poslat společně s tím i Žádost o vystavení exportní 
průkaz původu.  
 

4. PRŮKAZY PŮVODU (PP) – podepíšete se a předáte majitelům štěňat dle kupní smlouvy 
ČMKJ nemá na vystavení PP žádnou lhůtu, může se stát, že Vám přijdou, až po předání štěňat novým 
majitelům. V tom případě, doporučujeme to uvést do kupní smlouvy a opět si raději zjistěte, zda jsou 
všechny zaslané dokumenty v pořádku a zda vystavení PP něco nebrání. Průkazy původu Vám budou zaslány 
na dobírku s poplatkem za jejich vystavení, nebo si je můžete vyzvednout i osobně na adrese ČMKJ. 
 

5. POSOUZENÍ VRHU – při čipování vyplňte společně s veterinářem a zašlete e-mailem poradci chovu. 
Formulář posouzení vrhu slouží k hlášení zdravotního stavu i barevných odchylek Vašeho odchovu do 
Holandska, kde vše evidují a zapisují do Club registru.  
Uveďte také, které štěně šlo do zahraničí a stát, ve kterém bude žít.  

 

 
1 Pes posílá PP na plemennou knihu hned při uchovnění. Pokud má pes první vrh, doporučujeme ověřit, zda se tak stalo. 
2 Nejedná se o importy ale psy žijící mimo ČR. 
3 Pokud bude v dokumentu nějaká chyba, může se stát, že to tam zůstane ležet. 


